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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 5th, 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
February 10, Saint Scholastica, Virgin
7:30 Parishioners
8:15 Feligreses

February 5, Fifth Sunday in the Ordinary Time
8:30 †Francisco P. Oria, 1st anniversary (Wife Ramona
Oria)
†Anthony Yunker (Wojdula & Yunker Family)
†Thomas Dutkiewicz (Hennessy Family)
†Urszula Pohl, 11 years of dead ( Husband)
10:30 O zdrowie i Boże bl. dla O. Mariana Furcy z okazji
urodzin
O zdrowie i Boże bł. pogodę ducha oraz opiekę Matki
Bożej dla Rozalii Gutierrez
O Boże bł. i potrzebne łaski dla dzieci z Róż
Różańcowych: św. Jana Pawła II i św Gianny
Beretty Molla (Rodzice)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Ignacy Papciak
†Aniela Gancarczyk w rocz. ziemskich urodzin (Mąż z
Synami)
†Kazimierz Maturski w 14-tą rocz. śm.
†Henryk Kuta (Rodzina i znajomi)
12:30 Por la salud de Debora Reyes (Familia Ruiz)
†Apolonio Herrera & Rosa Martínez, eterno descanso
(Manuel Herrera)
†María de Jesús Herrera y Jesús Díaz , eterno
descanso (Manuel Herrera)
†Felipa Díaz Ríos, eterno descanso
†Carlos Álvarez Martínez, eterno descanso (Familia)
†Ricardo Martínez y Rafaela Figueroa (Familia
Martínez)
4:00 Feligreses

February 11 Saturday, First Saturday
5PM †John Haikes (Family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich dziel
powstałych przy Radiu Maryja oraz za
wszystkich którzy posługują w tych dziełach

February 6, Monday, Saint Paul Miki and Companions, Martyrs
7:30 For the blessing for Fr. Marian Furca on his birthday
8:15 Por la salud de Anastacia Martinez (Barbara Parrilli)

Eucharistic Minister
Saturday, February 11
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Krzysztof Odbierzychleb

February 7, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 For the health of Anastacia Martinez (Barbara Parrilli)
8:15 †Daniel Solis, aniversario luctuoso (Familia Solis)
February 8, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 For the health of Anastacia Martinez (Barbara Parrilli)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de oración
7:45 Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
February 9, Thursday, 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

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, February 11
5PM Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30 Felicja Jarzebowicz, Anna Drumsta
Sunday, February 12
8:30 Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30 Kasia Kowalska, Jarek Szyszlak
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodríguez, Juana Salas
4:00 Enrique García, Lourdes González,
Humberto Tellez

Sunday, February 12
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański
Waldemar Lipka
12:30 Noema Arellano, Teresa Zavala, Erasmo Zavala,
Alejandra Báez
4:00 Tiburcio Rodríguez, María Rodríguez, María Clara
There is a promise of marriage between

II Alfredo Diaz & Maria Martinez
I Jose Luis Garcia & Raquel I. Salcido

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, January 29, 2017

Happy belated birthday, Fr. Marian!!
Our warmest congratulations to Fr. Marian Furca, who will be celebrating his
birthday this Monday, February 6. May
he be blessed with health, and many
more years of life!
World Day for Consecrated Life will be celebrated in parishes during this weekend
(February 4-5, 2017). Please pray for all
those who have made commitments in the
consecrated life, and be sure to thank them
on their special day. May they continue to be
inspired by Jesus Christ and respond generously to God's gift of their vocation.
We ant to remind you that every Wednesday
we pray the Novena to Our Lady of Perpetual
Help, and during the Novena we read the petitions that have been requested. In order for
you to request a petition, you will need to
write down your intention, and place it in the
depository box in form our the image of Our
Lady of Perpetual Help.

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.
Reminder
The third and final set of activities for
“Call to Protect” has been sent home this weekend. 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.
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be held during the spring
months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are
forming now. To register or for information please telephone
(312) 534-8032 or go to www.catechesis-chicago.org.
Nazareth Academy has given us notice that parishioners of St. Mary of Czestochowa School have achieved
A or B HONOR ROLL STATUS. During the first
semester We congratulate Kimberly Gonzalez,
and Anastacia Perez We are very proud of your
success and encourage you to keep up your great
work!

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. 28
Jan. 29

5:00 PM

$476.00

6:30 PM

$231.00

8:30 AM $1,109.08
10:30 AM

$927.00

12:30 PM $1,257.00
4:00 PM

$634.00
$4,634.08

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection January 29 & 29, 2017………$399.00
Goal: $193,596
Deficit: $102,523.50
Donations: $91,072.50
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
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
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
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
MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
FOR THE TWENTY-FIFTH WORLD DAY OF THE SICK
2017
Amazement at what God has accomplished:
“The Almighty has done great things for me…” (Lk 1:49)
Dear Brothers and Sisters,
On 11 February, the Twenty-fifth World Day of the
Sick will be celebrated throughout the Church and in a special
way at Lourdes. The theme of this year’s celebration is
“Amazement at what God has accomplished: ‘The Almighty
has done great things for me….’” (Lk 1:49). Instituted by my
predecessor Saint John Paul II in 1992, and first celebrated at
Lourdes on 11 February 1993, this Day is an opportunity to
reflect in particular on the needs of the sick and, more generally, of all those who suffer. It is also an occasion for those who
generously assist the sick, beginning with family members,
health workers and volunteers, to give thanks for their Godgiven vocation of accompanying our infirm brothers and sisters.
This celebration likewise gives the Church renewed spiritual
energy for carrying out ever more fully that fundamental part of
her mission which includes serving the poor, the infirm, the
suffering, the outcast and the marginalized (cf. John Paul II,
Motu Proprio Dolentium Hominum, 11 February 1985, 1).
Surely, the moments of prayer, the Eucharistic liturgies and the
celebrations of the Anointing of the Sick, the sharing with the
sick and the bioethical and theological-pastoral workshops to
be held in Lourdes in those days will make new and significant
contributions to that service.
Even now, I am spiritually present at the grotto of
Massabielle, before the statue of the Immaculate Virgin, in
whom the Almighty has done great things for the redemption of
mankind. I express my closeness to all of you, our suffering
brothers and sisters, and to your families, as well as my appreciation for all those in different roles of service and in
healthcare institutions throughout the world who work with
professionalism, responsibility and dedication for your care,
treatment and daily well-being. I encourage all of you, the sick,
the suffering, physicians, nurses, family members and volunteers, to see in Mary, Health of the Infirm, the sure sign of
God’s love for every human being and a model of surrender to
his will. May you always find in faith, nourished by the Word
and by the Sacraments, the strength needed to love God, even
in the experience of illness.
Like Saint Bernadette, we stand beneath the watchful
gaze of Mary. The humble maiden of Lourdes tells us that the
Virgin, whom she called “the Lovely Lady”, looked at her as
one person looks at another. Those simple words describe the
fullness of a relationship. Bernadette, poor, illiterate and ill, felt
that Mary was looking at her as a person. The Lovely Lady
spoke to her with great respect and without condescension. This
reminds us that every person is, and always remains, a human
being, and is to be treated as such. The sick and the those who
are disabled, even severely, have their own inalienable dignity
and mission in life. They never become simply objects. If at
times they appear merely passive, in reality that is never the
case.
After her visit to the Grotto, thanks to her prayer, Bernadette turned her frailty into support for others. Thanks to her
love, she was able to enrich her neighbours and, above all, to
offer her life for the salvation of humanity. The fact that the
Lovely Lady asked her to pray for sinners reminds us that the

February 5, 2017
infirm and the suffering desire not only to be healed, but also to
live a truly Christian life, even to the point of offering it as authentic missionary disciples of Christ. Mary gave Bernadette
the vocation of serving the sick and called her to become a Sister of Charity, a mission that she carried out in so exemplary a
way as to become a model for every healthcare worker. Let us
ask Mary Immaculate for the grace always to relate to the sick
as persons who certainly need assistance, at times even for the
simplest of things, but who have a gift of their own to share
with others.
The gaze of Mary, Comfort of the Afflicted, brightens
the face of the Church in her daily commitment to the suffering
and those in need. The precious fruits of this solicitude for the
world of suffering and sickness are a reason for gratitude to the
Lord Jesus, who out of obedience to the will of the Father became one of us, even enduring death on the cross for the redemption of humanity. The solidarity shown by Christ, the Son
of God born of Mary, is the expression of God’s merciful omnipotence, which is made manifest in our life – above all when
that life is frail, pain-filled, humbled, marginalized and suffering – and fills it with the power of hope that can sustain us and
enable us to get up again.
This great wealth of humanity and faith must not be
dissipated. Instead, it should inspire us to speak openly of our
human weaknesses and to address the challenges of present-day
healthcare and technology. On this World Day of the Sick, may
we find new incentive to work for the growth of a culture of
respect for life, health and the environment. May this Day also
inspire renewed efforts to defend the integrity and dignity of
persons, not least through a correct approach to bioethical issues, the protection of the vulnerable and the protection of the
environment.
On this Twenty-fifth World Day of the Sick, I once
more offer my prayerful support and encouragement to physicians, nurses, volunteers and all those consecrated men and
women committed to serving the sick and those in need. I also
embrace the ecclesial and civil institutions working to this end,
and the families who take loving care of their sick. I pray that
all may be ever joyous signs of the presence of God’s love and
imitate the luminous testimony of so many friends of God, including Saint John of God and Saint Camillus de’ Lellis, the
patrons of hospitals and healthcare workers, and Saint Mother
Teresa of Calcutta, missionary of God’s love.
Dear brothers and sisters – the sick, healthcare workers
and volunteers – I ask you to join me in praying to Mary. May
her maternal intercession sustain and accompany our faith, and
obtain for us from Christ her Son hope along our journey of
healing and of health, a sense of fraternity and responsibility, a
commitment to integral human development and the joy of feeling gratitude whenever God amazes us by his fidelity and his
mercy.
Mary, our Mother,
in Christ you welcome each of us as a son or daughter.
Sustain the trusting expectation of our hearts,
succour us in our infirmities and sufferings,
and guide us to Christ, your Son and our brother.
Help us to entrust ourselves to the Father who accomplishes
great things.
With the assurance of a constant remembrance in my prayers, I
cordially impart to all of you my Apostolic Blessing.
(8 December 2016, Solemnity of the Immaculate Conception)
Francis

Anuncios Parroquiales

V Domingo del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise
la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que
vean vuestra buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo.
Mt 5:13-16
Nuestra Señora de Lourdes
11 de Febrero
El 11 de febrero de 1858,
Bernadette, una niña de
catorce años, recogía leña
en Massbielle, en las afueras de Lourdes, cuando
acercándose a una gruta,
una de viento la sorprendió
y vio una nube dorada y a
una Señora vestida de
blanco, con sus pies descalzos cubiertos por dos
rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las
ramas de un rosal, en su cintura tenia una ancha cinta
azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y
llevaba un rosario. Bernadette al principio se asusto, pero
luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo, al mismo tiempo que la niña, la Señora pasaba las
cuentas del suyo entre sus dedos, al finalizar, la Virgen
María retrocedió hacia la Gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, millones de personas acuden cada año
y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas
milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se
celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero.

05 de febrero de 2017
El mensaje de la Virgen
El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en 1858, puede resumirse en los siguientes
puntos:
1-Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado
cuatro años antes (1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma como Madre y modelo de pureza para el
mundo que está necesitado de esta virtud.
2-Es una exaltación a la virtudes de la pobreza y humildad
aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como
instrumento de su mensaje.
3-Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz.
La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz
en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la
cruz.
4-Importancia de la oración, del rosario, de la penitencia y
humildad (besando el suelo como señal de ello); también,
un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y
del cuidado de los enfermos.
Muchas felicidades!!!
Queremos desearle muchas felicidades a P.
Marian Furca en su cumpleaños, en el día 6
de febrero. Deseamos y pedimos a Nuestro
Señor Jesucristo, que colme de bendiciones
a P. Marian

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.
Importante
El ter paquete de actividades de “Llamados a proteguer”
ha sido enviado a casa con sus hijos este fin de semana.
El próximo entrenamiento para niños de Confirmación
(excepción los que ya hayan atendido) será el 11 de febrero de 9-11 A.M.
Baile de San Valentin
11 de enero de 2017
6:30 P.M,.
Boletos $30

Presentacion especial:
“Sonora Santanera”
Social Center
5000 W 31st St

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Zwykłą
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba
na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście
światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w
domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Mt 5,13-16

Urodziny O. Mariana Furcy CSsR
Dnia 6 lutego obchodzi swoje urodziny O. Marian Furca. O. Marianie, niech Bóg obdarza Ciebie
licznymi łaskami w życiu kapłańskim i zakonnym
a Matka Boża niech Ciebie wspiera w głoszeniu
Jej imienia w różnych językach i gwarach. Szczęść
Boże.
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św.
Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas
osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywała do
modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką
udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z
której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem
w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice
skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada plotki i zakazali
jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać
Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że
ich dziecko gaśnie im na oczach z udręki. Dnia 14
lutego dziewczęta udały się najpierw do kościoła i
wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły do groty, było już po
południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca ponownie ukazała się
Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga,
zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła
się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia
na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała:
"Pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża
poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za grzeszników. Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła po
południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego
dziewczynka udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić,
że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej,
aby udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej
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czci kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po
pilnym przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: "Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać,
jest krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć".
Przy najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła
słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź
do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje
kroki do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu".
Dziewczę na kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty
miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu
śledzącego wszystko uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie
było. Woda biła z niego coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła
do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu
dynamitem bloków kamiennych. Także na lewe oko widział coraz
słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą
oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował cały szereg innych tak dalece, że Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze
wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie, aby
modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie,
aby do groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz
odpowiada, że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie uleczony przy źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał on na
wierzchu dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak i
trzeba rękę amputować. Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył rękę i wyciągnął ją zupełnie zdrową, bez
ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski
nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła całe w zimnej
wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą. Kiedy Ją zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane
Poczęcie". Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4
lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie
Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja
pod pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta
uczęszczała tam nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz
ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do
budowy świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup
Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i
biskupów, 3000 kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII
ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św.
Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje
uroczysta beatyfikacja bł. Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Parafialna Zabawa
Kurs przed Chrztem dziecka
Walentynkowa
Przypominamy, że w każdą
Serdecznie zapraszamy na zabatrzecią niedzielę miesiąca w
wę walentynkową w naszej paranaszej parafii po Mszy św. o
fii która odbędzie się dnia 11 lugodz. 10:30 odbywa się kurs
tego w Sali Makucha. Bilety
przygotowujący rodziców i
można nabywać u Panów Marchrzestnych do chrztu dziecszałków.
ka.
Osoby zamierzające ochrzcić
TV-TRWAM i Radio Maryja
dziecko w naszej parafii są
na żywo w Internecie
proszone o zgłoszenie się na
Przypominamy, że został uruchomiony
serwer tu w Chicago dzięki któremu
ten kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy
możemy oglądać telewizję TRWAM bez
pamiętać, aby:
zacięć i przerw w Internecie używając komputera,
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmtableta, czy smartphona. Wystarczy wejść na
niej półtora miesiąca prze chrztem. (Aby
stronę: www.radiomaryjachicago.org. Na
uczestniczyć w kursie przygotowującym)
stronie głównej znajdziemy ikonki, na które
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt uroklikając możemy oglądać TV TRWAM lub
słuchać Radio Maryja.
dzenia dziecka.

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.

