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

Third Sunday in Ordinary Time
January 22nd, 2017
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
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria

January 22, Third Sunday in the Ordinary Time
8:30 For lasting health, happiness, and love of Ron and
Sylvia
†George Enda (family)
†Rita Barnak (Ron Barnak)
10:30 O zdrowie i Boże bł. pogodę ducha oraz opiekę
Matki Bożej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie i Boże bł. dla Nicole Chowaniec z okazji
urodzin (Babcia i Dziadzio)
O drowie i Boże bł. dla Jan Kulak z okazji urodzin
(Wnuczek)
O szybki powrót do zdrowia dla Aleka
†Maria Sadelska (Mąż i dzieci)
†Edward i Roman Ptak (Rodzina)
†Sławomir Jan Wilczyński w 1-szy miesiąc do śm.
(Żona Jolanta)
†Robert Janik w 2-a rocz. śm.
12:30 †Ana Quiñones Medina & José Luis Medina
(Familia Jaimes)
†Urbano y Juana Quiñones, eterno descanso
†Onecimo Corral y Maria Nicanor Corral, eterno
descanso (hijos Ignacio y Paulina Corral)
4:00 Por los feligreses
January 23, Monday, Day of Prayer for the Legal
Protection of Unborn Children; Saint
Vincent, Deacon and Martyr; Saint
Marianne Cope, Virgin
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Feligreses
January 24, Tuesday, Saint Francis de Sales, Bishop and
Doctor of the Church
7:30 †Louise Balla (family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
January 25, Wednesday, The Conversion of Saint Paul the
Apostle
8:00 For the health and prompt recuperation of
Josephine Mallari
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de oración
7:45 Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
January 26, Thursday, Saints Timothy and Titus, Bishops
7:30 †Frances Zima (Lupe Rivas)

January 27 Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Feligreses
January 28 Saturday, Saint Thomas Aquinas, Priest and
Doctor of the Church
3PM Quinceañera: Anastacia Perez
5PM †John, Cecilia, and Edward Beckman (family)
†Frank and Louise Balla, anniversary (family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

Lector Schedule
Saturday, January 28
5PM Sharon Wisnieski-Wente
6:30 Felicja Jarzebowicz,
Adriana Ratulowski
Sunday, January 29
8:30 Michele Cison-Carlson, Ed Hennessy
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Franek Banachowki
12:30 Linda Ramírez, Roberto Pasillas, Hugo Arellano
4:00 Rosalina Martínez, Mary Rodriguez,
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, January 28
5PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 Adam Orszulak
Sunday, January 29
8:30 Georgia Czarnecki, Christine Zaragoza,
Denise Yunker
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Waldemar Lipka
12:30 Ruth Trujillo, Alejandra Baez, Marisol Ortiz
Javier Hernández
4:00 Gisela Aviña, Tiburcio Rodríguez
Enrique García
Eternal rest………………
†Magdalena Trevino
†Kathleen Fitzgerald
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, January 15, 2017

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.
Religious Education
The next religious education class
(CCD) will be held on Saturday, February 4,
2017 at 8AM. The children will meet at the
Church to attend Mass at 8AM, please dress
appropriately.

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.

Jan. 14
Jan. 15

Reminder
The second set of activities for “Call to Protect” is
due February 4th. We want to remind parents that this is an
Archdiocese of Chicago’s mandatory requirement for children attending CCD (Religious Education). For students in
Confirmation class or grade 7th and up, that have not taken
the “Call to Protect” live training are require to attend a
live training. On February 11, 2017 from 9 am—11 a.m.
Parishioners’ Registrations
We encourage you to register as a member of our community by completing the form in the last page of the bulletin and
placing it in the collection basket at weekend Masses, or
mailing it to our Church office at 3010 S 48th Ct, Cicero, IL
60804, you may also register in person at the rectory during
office hours.
Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of your
yearly donations to the parish, please call the
rectory office (708) 652-0948, Ext. 220 between
the hours of 9am and 5pm—Monday through
Thursday, and 10:30am and 6:30pm on Fridays.
The receptionist will prepare the statement so that
when you come to pick it up it will be ready.

$433.00

6:30 PM

$144.00

8:30 AM $1,014.08
10:30 AM $1,048.00
12:30 PM $1,354.00
4:00 PM

$651.00
$4,644.08

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection December 24 & 25, 2016………$189.00
December 31st, 2016, & January 1st, 2017…$823.00

First Holy Communion Meetings for Parents of CCD Students
On Tuesday evening, January 30, 2017 a mandatory
meeting will be held at 6:30 PM for parents of students who are
preparing to receive their First Holy Communion
Confirmation Meeting for Parents of CCD Students
On Monday evening, January 31, 2017 a mandatory
meeting will be held for parents whose sons/daughters are preparing to receive the sacrament of Confirmation. The meeting will
be held at 6:30PM . In the School Hall.

5:00 PM

Goal: $193,596
Deficit: $102,922.50
Donations: $90,673.50
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
Lorraine Grabka
Alma Guzman
Ivonne Heremza
Trinidad Hernandez
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Theresa Jobin
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab

Josephine Mallari
Nicholas Moskos
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Nancy Orozco Lopez
Marcella Pugno
Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Steve Scamerhorn
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Jim Wojdula
Brenda Wojkovich
Denise Yunker
Paul Zaragoza

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
Third Sunday in Ordinary
Time
Matthew 4:12-23

Jesus begins to preach in
Galilee and calls his first
disciples. (shorter form
Matthew 4:12-17)
Background on the Gospel
Reading
Today's Gospel describes
the beginning of Jesus' public ministry. In the Gospels of
Matthew, Mark, and Luke (called the Synoptic Gospels),
Jesus' public ministry begins after his baptism by John the
Baptist and after his retreat to the desert where he was
tempted by the devil. When Jesus returns from the desert,
he hears that John has been arrested.
The first part of today's Gospel places Jesus' ministry in the context of the writings of the prophet, Isaiah.
Matthew wants to show that Jesus is the fulfillment of the
prophecies given to the people of Israel, and he refers to
Isaiah to do so. Isaiah says that the Messiah will begin his
ministry in Galilee, the land of the Gentiles. When Jesus
begins to preach in Galilee, Matthew points to his ministry as a fulfillment of Isaiah's prophecy, proof that Jesus
is the Messiah.
When Jesus called his first disciples, the Gospel
tells us that the fishermen (Peter and Andrew, James and
John) dropped everything to follow Jesus immediately.
Yet this Gospel tells us little about the prior experience
that the fishermen had of Jesus. Did they know him? Had
they heard him preach? What kind of person must Jesus
have been to invoke such a response? We can imagine
that Jesus was a powerful presence to elicit a response as
immediate and complete as these first disciples gave.
The Gospel concludes with a description of the
ministry that Jesus begins in Galilee. Jesus inaugurates
the Kingdom of God with his work. He teaches in the
synagogue and preaches the kingdom. His ability to cure
people's diseases and illness is a sign of the kingdom. In
Jesus' ministry, we already begin to see the Kingdom of
God among us.

Prayer for the Unborn Child
(January 23)
Almighty God, our Father,
you who have given us life
and intended us to have it forever,
grant us your blessings.
Enlighten our minds to an awareness
and to a renewed conviction
that all human life is sacred
because it is created
in your image and likeness.
Help us to teach by word
and the example of our lives

January 22, 2017
that life occupies the first place,
that human life is precious
because it is the gift of God
whose love is infinite.
Give us the strength to defend human life
against every influence
or action that threatens or weakens it,
as well as the strength
to make every life more human
in all its aspects.
Give us the grace...
When the sacredness of life
before birth is attacked,
to stand up and proclaim
that no one ever has the authority
to destroy unborn life.
When a child is described as a burden
or is looked upon only as a means
to satisfy an emotional need,
to stand up
and insist that every child is a unique
and unrepeatable gift of God,
a gift of God
with a right to a loving
and united family.
When the institution of marriage
is abandoned to human selfishness
or reduced to a temporary conditional arrangement
that can easily be terminated,
to stand up and affirm
the indissolubility of the marriage bond.
When the value of the family is threatened
because of social and economic pressure,
to stand up and reaffirm
that the family is necessary
not only for the private good of every person,
but also for the common good of every society,
nation and state.
When freedom is used to dominate the weak,
to squander natural resources and energy,
to deny basic necessities to people,
to stand up and affirm
the demands of justice and social love.
Almighty Father,
give us courage to proclaim the supreme dignity
of all human life and to demand
that society itself give its protection.
We ask this in your name,
through the redemptive act
of your Son and in the Holy Spirit.
Amen.

Anuncios Parroquiales
III Domingo Ordinario
Mt 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que
Juan había sido arrestado, se
retiró a Galilea, y dejando el
pueblo de Nazaret, se fue a
vivir a Cafarnaúm, junto al
lago, en territorio de Zabulón
y Neftalí, para que así se
cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías:
Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al
otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo
que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que
vivían en tierra de sombras una luz resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: "Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los
cielos".
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar
de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después
Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al
mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme y
los haré pescadores de hombres". Ellos inmediatamente
dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante,
vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las
redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la
barca y a su padre, lo siguieron.
Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino de Dios y
curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.
Palabra del Señor.
Catecismo
La próxima clase de catecismo será el 4
de febrero a las 8am. Los estudiantes se
reunirán en la iglesia para atender a la Misa del primer
sábado del mes. Por favor de vestir adecuadamente.
Primera Comunión—Año 2 de preparación
Para los padres de los estudiantes que reciben el sacramento de la
Primera Comunión este año, tendrán una reunión en la tarde del
Lunes, 30 de enero 2017 a las 6:30 PM en el salón de la escuela.
Confirmación—Año 2 de preparación
Para los padres de los estudiantes que reciben su Confirmacion este
año, tendran una reunión en la tarde del Martes, 31 de enero 2017 a
las 6:30 PM.
Importante
El segundo set de actividades de “Llamados a Proteger” se debe de
entregar el 4 de enero. El próximo entrenamiento para niños de Confirmación (excepción los que ya hayan atendido) será el 11 de febrero de 9-11 A.M.

22 de enero de 2017
Día de Oración En Contra del
Aborto
Les pedimos a todos nuestros feligreses y amigos, que el día 24 de
enero hagan oración junto a sus
familias, para pedir por la protección legal de todos los niños sin
nacer. Les pedimos que junto con sus oraciones, pidamos a nuestro Señor Jesucristo por la vida.

Consejos para padres y tutores al
utilizar la tecnología

Si usted cree que su jovencito/a está
“texteando” monitoree el uso de su
teléfono celular. Revise los mensajes del teléfono celular, llamadas recientes y el Media Center. Recuerde, las imágenes no
se quedan privadas - una vez enviadas pueden ser reenviadas a otras personas.
Hable frecuentemente sobre las responsabilidades y privilegios asociados con el uso de la tecnología. Utilice las noticias locales y nacionales acerca del
Internet y los delitos electrónicos. Haga un Google
sobre noticias de "sexing" para artículos relacionados
en el tema.
(Teen Lures Prevention)
Oficina para la Protección de los Niños y Jóvenes
312/534-5254
www.archchicago.org/departments/protection/
protection.shtm

Baile de San Valentin
11 de enero de 2017
6:30 P.M,.
Social Center
5000 W 31st St
Cicero, IL 60804
Registraciones de Feligreses
Queremos recordarles a todos nuestros feligreses
y amigos que atienden a Misa en nuestra iglesia, que en
orden de ser considerados “feligreses activos” es necesario que completen la forma de registro que se encuentra
en el boletín.
Una vez que el registro se realice, la secretaria le
mandara sobres de donación temporales, para que los use
cada vez que asista a la Misa Dominical.
Las personas registradas en nuestra parroquia pueden pedir la información cuanto han aportado en el año 2010
para disminuir sus impuestos. Por favor póngase en contacto con la rectoría. (708) 652 0948 ext 20

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Zwykłą
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum
nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało
się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom
cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus
nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata
jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą
Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości
wśród ludu.
Mt 4,12-23
28 stycznia—Święty Tomasz z Akwinu,
prezbiter i doktor Kościoła
Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz
Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat,
rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa
na Monte Cassino. Opatrzność wszakże miała inne
zamiary wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych
przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na
tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym
przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat.
Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie
z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję;
bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu
dominikanów "wybiła z głowy". Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248
do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony
dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260). Tam przyjął święcenia kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali Tomasza do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością
wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem
je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.
Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W
latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w
Viterbo jako kaznodzieja papieski.

22 stycznia 2017r.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego
czołowego teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do
Włoch i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym
samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował
teologiczne studium generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na
miejsce tychże studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat,
po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w
Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku
1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7
marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak zawsze w Wielkim
Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego
przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia - dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.
Wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim
jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego
wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu
prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym.
Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy.
Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym
sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek
niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością.
Powiedziano o nim, że "między uczonymi był największym świętym, a
między świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany
tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli
chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł
napisać dziesiątki tomów. Zadziwia przy tym uniwersalizm podejmowanych zagadnień i głębia ich wyjaśnień. Wyróżniał się umysłem nie
tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się
dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa
contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie
dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra Lombarda, Summa
teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Zadziwia w nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota
wyjaśnień, błyskotliwość myśli. Szczególną czcią Tomasz otaczał
Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii,
co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął
synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun
podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18
lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku
piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go
4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są:
anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią,
księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro
pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską
inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła - 25 stycznia
Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali
wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna
namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby
studiować Torę. Być może był uczniem Gamaliela.
Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25
lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła.
Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35
roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz
9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. U bram miasta olśniła
go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos:
"Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" - "Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić" (Dz 9, 36).
Po nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest
i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozoli-

mie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: CyprGalacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: FilippiTesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem;
trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do
gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.
W Palestynie Paweł został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei.
Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do
Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie.
Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku
- 67 - co św. Piotr. W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła
złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za
Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza,
Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu.
Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

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.

