St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804

Tel. 708-652-0948
Fax. 708-652-0646
Website: www.stmaryofczestochowa.org
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Office Hours: Monday through Thursday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time
November 6, 2016
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org

Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
6:00 – 7:40 PM (Trilingual)
Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:
Every Wednesday
8:30AM Novena to Our Lady of Perpetual Help
8:30 AM - 7:00 PM The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)
First Fridays
8:00-8:10 AM Adoration (English)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

Yolanda Torres - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Irene Saldaña - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail: scenter@stmaryofczestochowa.org
SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be
called at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the
rectory or by calling the parish secretary ext. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne

November 6, Thirty-Second Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s choir)
For the living and deceased members of the
Rosary Confraternity
†Bernadine Jaramillo (husband)
10:00 Wypominki
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O wszelkie łaski i Boże bł. dla dzieci polecanych
przez rodziców w Róży Różańcowej
(Rodzice)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Maria Sadelska (mąż i dzieci)
††Wit i Zofia oraz Andrzej Durańscy (Rodzina)
†Roman Ptak w 1-szą rocz. śm. (Brat z Rodziną)
12:30 †Alfredo Ortiz, eterno descanso (hija)
4:00 Feligreses
November 7, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Józef i Zuzanna Augustyn
8:15 Feligreses
November 8, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
November 9, Wednesday, The Dedication of the Lateran
Basilica
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
November 10, Thursday, Saint Leo the Great, Pope and
Doctor of the Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
November 11, Friday, Saint Martin of Tours, Bishop
7:30 †John E. Kociolko (son)
8:15 †Maria de Jesus Razo. 1er aniversario luctuoso
(Hija Clementina)

November 12, Saturday, Saint Josaphat, Bishop and
Martyr
1PM Wedding: Justin Delcourt & Partycja Guza
5:00 †Joseph Stasik (daughter)
†Joseph and Louise Piznarski (family)
6:30 W int. próśb i podziękowań, które złożone zostały
na Nieustanną Nowennę
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich
dziel powstałych przy Radiu Maryja oraz
za wszystkich którzy posługują w tych
dziełach

If you wish to request a mass for a deceased member or a blessing or to ask
for the health of a loved one or friend,
you may do so at the rectory. We are
open Monday—Thursday from 9 AM to
5 PM and on Friday from 10:30 to 6:30 PM. A SMALL DONATION OF $10 PER INTENTION IS REQUIRED.

Lector Schedule
Saturday, November 12
5:00 Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30 Maria Rozanska, Felicja Jarzebowicz
Sunday, November 13
8:30 Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30 Alicja Krzysztof, Franek Banachowski
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodríguez, Juana Salas
4:00 Enrique García, Lourdes González,
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, November 12
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, November 13
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Waldemar Lipka
12:30 Noema Arellano, Teresa Zavala, Erasmo Zavala,
Alejandra Báez
4:00 Tiburcio Rodríguez, María Rodríguez
There is a promise of marriage between

III. Justin Delcourt & Partycja Guza

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 30, 2016

What are the requirements for godparents and sponsors?
When a child or an adult is to be baptized, he or she must have at least one
godparent or sponsor (the terms are
interchangeable). It is customary for
children to have two godparents.
When there are two, one must be male
and the other female. Godparents
must meet all of the following criteria,
which are established by universal
Church law and which do not vary
from place to place. Godparents must:

Many thanks to
those of you who
have contributed
to St. Mary of
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are essential
to our ministry,
and we are
grateful.

Oct. 29
Oct. 30

People sometimes object to the requirements for a
sponsor. They argue that parents should have freedom to
choose the sponsor of a child who is to be baptized. In order to
understand the Church's position, several points must be kept
in mind.
Baptism is not a private act. It is a public, official
liturgy of the Church and welcomes someone into the Catholic
Church. Therefore, the Church has the duty and obligation to
require reasonable criteria for being a sponsor. The sponsor is
to assist the parents and the child in living a Catholic life. In
order to do so, the sponsor needs to provide good example of
living that life. A person who is not Catholic, or who is not
living in a way consistent with the faith, obviously cannot provide the example that is part of the task of being a godparent.
The role of godparent is a role of service done in the name of
the Church, and the person who is a sponsor should be capable
of performing that service.

Wine Tasting Event
Saturday, November 19, 2016
Tickets are $30
Enjoy tasting different wines and a light
supper. Beer available.
Must be 21 years of age
St. Mary of Czestochowa Social Center
5000 W. 31st Street

$678.00

6:30 PM

$183.00

8:30 AM

$959.00

10:30 AM $1,481.00
12:30 PM $1,293.00
4:00 PM

$958.00
$5,552.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection October 1 & 2, 2016………$346.00

(a) be Catholic
(b) have been baptized, confirmed and receive Communion
(c) be 16 or older
(d) must be living a life consistent with their own baptismal
vows.
This means that they must be practicing the faith,
cannot be engaging in notorious sin, and cannot have taken
public positions in opposition to Catholic faith or morals. If a
sponsor is married, their marriage must be recognized by the
Church. In general, if a potential sponsor is not a member of
the parish where the baptism is to take place, he or she must
obtain a letter or certificate from their own pastor which affirms that they meet the above requirements.

5:00 PM

Goal: $193,596
Deficit: $105,401
Donations: $88,195
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Ray Bogacz
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Theresa Jobin
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Nicholas Moskos
Larry Napoletano
Lawrence Natonski

Nancy Orozco Lopez
Marcella Pugno
Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Paul Zaragoza
Ivonne Heremza
Lorraine Grabka

If you would like to add a name to the list,
please call the rectory at 708652-0948 Ext. 20.

St. Mary’s Parish News

November 6, 2015

Thirty-Second Sunday in Ordinary
Time
Luke 20:27-38

In addition to and in conjunction with fulfilling
these conditions, one may then take part in any of the following observances of the Jubilee of Mercy.

Jesus answers a question from some
Sadducees about the resurrection of
the dead. (short form Luke 20:27,
34-38)

Make a pilgrimage to Holy Name Cathedral, or
any one of the designated Jubilee Parishes, and there walk
through the designated Holy Door, and make a brief visit.
Parishes designated in the Archdiocese of Chicago can be
found on the Archdiocesan Jubilee of Mercy website
(www.jubileemercy.org) and on the website of the Office
for Divine Worship (www.odw.org).

Background on the Gospel Reading
In today's Gospel, we hear about an encounter between
Jesus and some Sadducees. The Sadducees were a party of
Judaism active in Jesus' time, descended from the priestly
family of Zadok. They were literal interpreters of the written Law of Moses, which means that they were in disagreement with the position of the Pharisees, who offered
an oral interpretation of the Law of Moses.
The Sadducees are described in this Gospel as
opponents to the belief in resurrection. In the dialogue
presented here, we see an example of the means of disputation that was common in first century Judaism. The Sadducees use the example of Levirate marriage, found in the
Law of Moses, to disprove belief in the resurrection. According to Deuteronomy 25:5-10, if a man died without
producing an heir, the man's brother should marry his wife
and the offspring of this union would inherit the property
and carry on the name of the man who had died. The Sadducees use this as an example to challenge belief in the
resurrection.
Jesus argues from the same written Law of Moses
to show that there is resurrection. Using the texts from the
Book of Exodus (Chapter 3) that describe Moses' encounter with God in the burning bush, Jesus shows that God is
the God of the living, not the dead. Here Jesus uses the
same method and texts of the Sadducees to counter them.
As the Gospel text suggests, he beat them at their own
game!
More importantly, in this discourse Jesus shows
the limits of our imaginations when it comes to eternal
life. The Sadducees argued against resurrection because of
the limits of earthly existence. They did not imagine another possibility for existence and relationship with God.
Jesus proposes that the possibilities of resurrected life are
beyond our imaginations. Jesus' conclusion suggests
something else as well: To spend time worrying about
resurrected life is to miss the point. The point is eternal
relationship with God is possible, for God is the God of
the living, “. . . for to him all are alive.”
What must one do in order to receive the
special Plenary Indulgence?
In order to gain this special Indulgence, a Catholic is required first to
make sacramental Confession, receive
the Eucharist at Mass, make a profession
of faith and offer prayers for the Supreme
Pontiff's intentions.

Those for whom, for various reasons, it will be
impossible to enter the Holy Door, particularly the sick
and people who are elderly and alone, e.g., confined to
the home, the Holy Father noted, “For them it will be of
great help to live their sickness and suffering as an experience of closeness to the Lord who in the mystery of his
Passion, death and Resurrection indicates the royal road
which gives meaning to pain and loneliness. Living with
faith and joyful hope this moment of trial, receiving communion or attending Holy Mass and community prayer,
even through the various means of communication, will
be for them the means of obtaining the Jubilee Indulgence.”
For those who are incarcerated, whose freedom is
limited, the Jubilee Year has always constituted an opportunity for great amnesty. They may obtain the Indulgence
in the chapels of the prisons. May the gesture of directing
their thought and prayer to the Father each time they cross
the threshold of their cell signify for them their passage
through the Holy Door, because the mercy of God is able
to transform hearts, and is also able to transform bars into
an experience of freedom.
The Pope has asked the Church in this Jubilee
Year to rediscover the richness encompassed by the spiritual and corporal works of mercy. The experience of
mercy, indeed, becomes visible in the witness of concrete
signs as Jesus himself taught us. Each time that one of the
faithful personally performs one or more of these actions,
he or she shall surely obtain the Jubilee Indulgence.
Furthermore, the Jubilee Indulgence can also be obtained
for the deceased. We are bound to them by the witness of
faith and charity that they have left us. Thus, as we remember them in the Eucharistic celebration, thus we can,
in the great mystery of the Communion of Saints, pray for
them, that the merciful Face of the Father free them of
every remnant of fault and strongly embrace them in the
unending beatitude.
The next CCD Class will be on November 19, from 8:00—10:00 a.m. Please
arrive on time.
The next class for parents participating in
the faith classes will be held on November 19, 2016.

Anuncios Parroquiales
XXXlI Domingo del Tiempo
Ordinario
Algunos saduceos acudieron a
ver a Jesús. Los saduceos niegan que haya resurrección de
los muertos, y por eso le preguntaron a Jesús: Maestro,
Moisés nos dejó escrito que si
un hombre casado muere sin
haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la
viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien,
había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se
casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y luego el
tercero se casaron con la viuda, y lo mismo hicieron los
demás, pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente
murió también la mujer. Así pues, en la resurrección,
¿cuál de ellos la tendrá por esposa, si los siete estuvieron
casados con ella?
Jesús les contestó: En este mundo, los hombres y
las mujeres se casan; pero los que merezcan llegar a aquel
otro mundo y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se
casarán, por lo mismo que tampoco podrán morir. Serán
como los ángeles, y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza ardiendo, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí
dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob. ¡Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues
para él todos están vivos!
Lc 20,27-38:
El Papa Francisco ha otorgado Indulgencias especiales a los fieles que observan y
toman parte de la celebración del Jubileo
de la Misericordia. En este año, el Papa
ha declarado, “nosotros debemos constantemente contemplar el misterio de la misericordia. “Es un manantial de alegría, de
serenidad y de paz.” Por participar en varias de las observancias de este Año, y
aun cumpliendo con las condiciones usuales (vean el contenido de abajo), pueden
obtener estas indulgencias especiales.
¿Qué es lo que debemos de hacer para recibir es Plenaria
para la Indulgencia? Para poder tener este Indulgencia especial, es requerido que un Catolico debe de hacer una Confesión sacramental, recibir la Eucaristía en la Misa, hacer la
profesión de fe y ofrecer oraciones por las intenciones del
Santo Pontífice.
En adición a esto y en conjunto al cumplimiento de
estas condiciones, deben de tener parte de las siguientes observaciones del Jubileo de la Misericordia.
Cada vez que visiten, en el contenido de una peregrinación, la Catedral del Santo Nombre, o algún lugar designado tal como las Parroquias del Jubileo, y entran por la

6 de noviembre de 2016
puerta designada “Puerta Santa”, y hace una visita breve:
Parroquias designada en la Arquidiócesis de Chicago esta
listadas en la segunda página de este resumen. Aquellos
para quienes, por diversas razones, será imposible entrar por
Puerta Santa, sobre todo a los enfermos y las personas que
son de edad avanzada y están solos: ejemplos, los confinados a sus casas, el Santo Papa ha declarado, “para ellos será
de gran ayuda vivir su enfermedad y el sufrimiento como
una experiencia de cercanía al Señor, que en el misterio de
su Pasión, muerte y Resurrección indica el camino real que
le dad sentido al dolor y a la soledad.” Vivir con fe y esperanza gozosa en este momento de tribulación, recibiendo la
Eucaristía y/u asistir a la Misa y las oraciones de la comunidad, aunque los medios de comunicación para ellos significa
obtener el Jubileo de las Indulgencias.”
Para aquellos que están encarcelados/as, por su libertad limitada, El Año del Jubileo siempre ha constituido la
oportunidad por la gran amnistía. Ellos pueden obtener la
Indulgencia en las capillas de las cárceles. Que el gesto de
dirigir su pensamiento y oración al Padre cada vez que cruzan el umbral de su celda signifique para ellos su paso por la
Puerta Santa, porque la misericordia de Dios es capaz de
transformar los corazones, y también puede transformar la
celda en una experiencia de libertad.
El Papa le ha pedido a la Iglesia en este Año del
Jubileo que redescubra la riqueza que abarca lo espiritual y
los hechos corporales de la misericordia. La experiencia de
la misericordia, ciertamente se hace visible en el testimonio
de los signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que uno de los fieles personalmente realiza una o más
de estas acciones, él o ella seguramente han obtenido la Indulgencia del Jubileo.
Además, la Indulgencia del Jubileo puede ser obtenida para los difuntos. Estamos obligados a ellos por el testimonio de la fe y de la caridad que nos han dejado. Por lo
tanto, como los recordamos en la celebración Eucarística,
por lo que podemos, en el gran misterio de la Comunión de
Santos, oremos por ellos, que el Rostro misericordioso del
Padre libre sus restos de toda culpa y fuertemente los abrace
con las beatitudes sin fin.

Catecismo
La próxima clase de catecismo es el 19
de noviembre. Igualmente, la clase para
los padres es el sábado, 19 de noviembre, les pedimos llegar a tiempo.

Baile de Otoño
12 de Noviembre de 2016
Centro Social
5000 W 31st St
Cicero, IL 60804

Degustación de vinos
Noviembre 19, 2016
St. Mary’s Social Center
5000 W 31st Street, Cicero, IL

Ogłoszenia Parafialne
XXXII Niedziela Zwykła
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że
nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż
było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.
Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy
siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział:
Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci,
którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani
za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są
równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana
nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy
bowiem dla Niego żyją.
Łk 20,27-38

W miesiącu Listopadzie w każdą niedzielę przed
Mszą św. o godzinie 10:00AM jest odmawiana
Koronka do Bożego Miłosierdzia z Wypominkami
za naszych zmarłych.
Rocznica poświęcenia
bazyliki laterańskiej
9 listopada
Wiele osób sądzi, że najważniejszym
kościołem papieskim jest bazylika św.
Piotra na Watykanie. To jednak nieprawda. Bazylika świętego Jana na
Laterania odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień,
przypominający moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z
czterech Bazylik Większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął
jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten podarował papieżowi św.
Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży.
Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający
na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować
obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona
pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą
papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I 9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć
soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być
siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV
w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu.
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie.
W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo wybrany
biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput omnium Ecclesiarum
Urbis et Orbis to znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów
Miasta i Świata. Tu właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk
triumfalny na przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia
Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

06 listopada 2016 r.

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris - C.Ss.R.)
powstało jako odpowiedź na wezwanie ze strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za pośrednictwem ubogich. Dnia 9 listopada 1732
r., w ukochanym Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori
zakłada Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Ma wtedy 36 lat.
Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych.
Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez
papieża Benedykta XIV.
Misjonarze Redemptoryści kontynuują charyzmat św. Alfonsa w
Kościele i świecie.
Redemptoryści żyją w misyjnej wspólnocie. Poprzez misje, rekolekcje, duszpasterstwo parafialne, apostolat ekumeniczny, posługę w
konfesjonale i nauczanie teologii moralnej, głoszą miłość Boga, naszego Ojca, która w Jezusie Chrystusie „zamieszkała między nami”,
stając się głębią miłosierdzia, oraz Słowo Życia, które karmi serce
człowieka i nadaje sens życiu; uczą, jak żyć w pełni wolności i solidarności z innymi. Podobnie, jak św. Alfons, redemptoryści dokonują
opcji na rzecz ubogich, potwierdzając w ten sposób ich godność i
wielkość przed Bogiem oraz wierząc, że Dobra Nowina naszego
Pana jest dla nich szczególnie aktualna.
Dziś jest na świecie ponad 5.500 redemptorystów; pracujących w 77
krajach świata, na 5 kontynentach; są wspierani przez ludzi świeckich, którzy współpracują w ich misji i tworzą razem rodzinę redemptorystowską. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest misyjną ikoną zgromadzenia.
Oprócz św. Alfonsa, trzech innych redemptorystów zostało kanonizowanych: św. Gerard Majella, św. Klemens i św. Jan Neumann.
Dziewięciu redemptorystów zostało beatyfikowanych: January Sarnelli, Peter Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis Xavier Seelos,
Dominick Methodius Trcka, Vasyl Velychkovskyi, Zynoviy Kovalyk,
Mykolay Charnetskyi e Ivan Ziatyk.

Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy
dopiero w 1937 roku. W
latach 1939-44 podczas
okupacji
hitlerowskiej
oraz w okresie od 1945
do 1989 roku, w czasie
rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku
Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem
państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym
od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
Zapraszamy dnia 11 listopada na Mszę św. dziękczynną o godzinie 7:00PM do naszego kościoła

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Zapraszamy również wszystkie dzieci lubiące śpiewać na próby
naszego chórku dziecięcego, które odbywają się w każdą niedzielę
o godzinie 10:00 rano w sali muzycznej w szkole. Próby prowadzi
nasz dyrektor muzyczny doświadczony w pracy z dziećmi Pan Witold Socha. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.

PODZIĘKOWANIE
Wiele osób zaangażowało się
w organizowaniu naszego dorocznego Oktoberfest. Parafianki piekły ciasto, marszałkowie sponsorowali piwo, inni
wszelkiego rodzaju produkty a
jeszcze inni ofiarowali swoje
kulinarne umiejętności i tak
wspólnymi siłami przygotowaliśmy smacznie dania. Oprócz dobrej kuchni była też miła atmosfera gdzie parafianie mogli wspólnie biesiadować. Z całego
serca dziękuję wszystkim wolontariuszom za poświęcony czas i
wysiłek. Byłam mile zaskoczona ilością ochotników gotowych
do obierania ziemniaków i innych prac kuchennych. Nie brakowało dobrego humoru w czasie tych niby żmudnych prac.
Również serdecznie dziękuję Wam, Kochani, żeście tak licznie
przyszli posmakować placki oraz inne dania i poparliście nasza
inicjatywę. Zdopingowaliście nas do dalszego działania. Dochód z imprezy wyniósł aż $2,646! Z tej sumy przekazaliśmy
$2,000 na parafię a $646 zatrzymaliśmy na zorganizowania
kolejnego przedsięwzięcia. Wielkie „Bóg Zapłać”.
Alicja Krzak—Przewodnicząca Rady Parafialnej

St. Mary of Czestochowa Parish - Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa
CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

