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

Seventh Sunday in Ordinary Time
February 19th, 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 23, Thursday, Saint Polycarp, Bishop and Martyr
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria

February 19, Seventh Sunday in the Ordinary Time
8:30 Blessings for Michel Yunker Jr., 3rd Birthday (Wojdula
& Yunker Family)
†Bernice Jesuit (Jean Yunker)
†George Enda (Family)
†John E. Kociolko (Son)
†Thomas Dutkiewicz (Hennessy Family)
†Mariana Guzman (Family)
10:30 O zdrowie i Boże bł. pogodę ducha oraz opiekę Matki
Bożej dla Rozalii Gutierrez
†Henryk Kuta (Rodzina i znajomi)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Wiesława Dąbrowska w 6-tą rocz. śm. (Rodzina)
†Regina Dąbrowska w 32-ą rocz. śm. (Rodzina)
†Ludwina Słaby
†Aniela Obrochta (Rodzina Gancarczyk)
†Aniela Gancarczyk (Siostra z Rodziną)
†Katarzyna i Józef Kowalczyk (Syn z Rodziną)
†Maria i Jan Obrochta w rocz. śm. (Córka z Rodziną)
†Michał i Bronisława Cieśla (Anna)
†Stanisław Sieczka (Anna)
12:30 Presentación de 40 dias de Alisson Rodríguez
(Madrina Yadira Corral, Padres Maricela y
Joe Rodríguez)
Presentación de 3 anos de Isabella Ramirez (Padres
Angelica Anaya & Oscar Ramirez)
Por la salud y bendiciones a Ofelia y Daniel Salas en
su 40 aniversario de bodas (familia)
†María Trinidad Galván, eterno descanso (Familia
Martínez)
†Eugenio Mancera, eterno descanso (Familia
Martínez)
4:00 Por los feligreses
February 20, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Cecilia Zaremba (Daughter)
8:15 Por las almas inscritas en el libro de la memoria
February 21, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Mizu
8:15 Feligreses
February 22, Wednesday, The Chair of Saint Peter the
Apostle
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de oración
7:45 Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

February 24, The Seven Holy Founders of the Servite Order
7:30 †George Enda (Family)
8:15 Feligreses
February 25 Saturday, Weekday in Ordinary Time
3PM Wedding: José Luis García & Raquel Salcido
5PM †Mizura & Magiera Families (Family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

Lector Schedule
Saturday, February 25
5PM Gladis Trigueros, Marie Jarding
6:30 Adriana Ratulowski, Anna Drumsta
Sunday, February 26
8:30 John Kociolko
10:30 Franek Banachowski, Danusa Landt
12:30 Juan Rodríguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Humberto Téllez, Lourdes González,
Enrique García
Eucharistic Minister
Saturday, February 25
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, February 26
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson,
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański,
Waldemar Lipka
12:30 Javier Hernández, Linda Hernández, Víctor Ibarra,
Olivia Ortiz
4:00 Rosalina Martínez, Ángeles Abundis,

We welcome in Baptism:
Victoria Maria Kwak
There is a promise of marriage between
III Jose Luis Garcia & Raquel I. Salcido

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 12, 2017

2017 Annual Catholic Appeal

““Love Your Neighbor As Yourself”
This weekend, our parish will be conducting
the Annual Catholic Appeal in-pew Commitment
Weekend. Please remember that the Annual Catholic Appeal is much different than a one-time special
collection. It is a pledge campaign where you can
make a gift payable in installments.
The ACA theme, “Love Your Neighbor As
Yourself,” was selected to remind us that our contri-

butions to the Annual Catholic Appeal enable the
funded ministries and services to share God’s love
with many others in our Parish and our Archdiocese.

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.

Feb. 11
Feb. 12

We want to thank the Polish ministries
for organizing a Valentine’s Dance this
past Saturday, February 11. The profit
from this event was $4,000.
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.

Religious Education
The next religious education
class (CCD) will be held on Saturday,
March 4, 2017 at 8AM. The students
will meet at the Church for Mass.
Reminder
If your child is attending grade 7th and up in
grammar school or attends high school, and have not
completed the “Call to Protect” training, he/she will
be required to stay after CCD class on March 18
from 10 A.M. to 12:00 PM. Remember this is a mandatory requirement in order to successfully complete
the Catechism program.

$328.00

6:30 PM

248.00

8:30 AM

803.03

10:30 AM

1,181.00

12:30 PM

1,932.00

4:00 PM

620.00

Total $5,112.03
PARKING LOT CAMPAIGN
Collection February 4 & 5, 2017………$631.00
Goal: $193,596
Deficit: $101,892.50

Each pledge makes a difference because all Parishes participate in the campaign and the gifts of
many enable our Archdiocese to deliver needed ministries and services.
Thank you for your prayerful consideration and
generous response.

5:00 PM

Donations: $91,703.50
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
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Josephine Mallari
Anastacia Martinez

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
Seventh Sunday in Ordinary
Time
Matthew 5:38–48
My command to you is: love
your enemies, pray for your persecutors.
Background on the Gospel
The last two antitheses
offered in the Sermon on the Mount deal with love of enemies. We should not look at “an eye for an eye” as an inordinately strict punishment. It is actually meant to limit acts of
revenge by making sure the punishment is not excessive but
fits the crime. However, Jesus asks his followers to take a
different approach by resisting retaliation altogether. The
response to a stronger person who slaps us on the cheek,
takes us to court, or demands a service of us is not to resist.
Similarly, for a weaker person, such as a beggar or borrower,
we are to give him or her what he or she asks for. Those who
are called to the Kingdom of Heaven are to go beyond the
way the world usually works and serve God’s kingdom here
on earth.
The other difficult demand of those who are called to
the kingdom is to embrace the enemy. There is no command
in the Old Testament to hate individuals in a personal or vindictive way. But there is a religious stance that calls one to
hate evil and to distance oneself from those who participate
in evil. In contrast, Matthew emphasizes that love of God and
love of neighbor are the fundamental commands on which all
else depend. Because God’s love is unconditional, we are to
strive to love as God does, though, of course, it is challenging. Is it even possible?
The key is in the final verse. We are to be perfect as
our heavenly father is perfect. Matthew uses the Greek word
telos, which is probably better translated here as “complete.”
We are not to be perfect as in doing everything correctly, that
is, as in being absolutely morally correct. We are to be perfect as in striving to reach the completeness we are called to
in the Kingdom of Heaven. Attempting to love our enemies is
part of striving for that completeness.
The Chair of Saint Peter the Apostle
Feast day February 22
When the pope cautions
world leaders, pleads for peace, or
condemns social injustice, people
listen and respond. What makes the
world listen to this man? The answer lies in Scripture and in Tradition. Peter is named first among the
apostles of Jesus; he was often their spokesman and leader; he
was the first to preach after Pentecost; and he was the leader in
defending Christ and his message. Peter was at the Transfiguration and in the garden.
He proclaimed to Jesus, “You are the Christ,” and
Christ singled him out:

February 19, 2017
“[S]o I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build
my church, and the gates of the netherworld shall not prevail
against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven.
Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and
whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.” (Matthew 16:18–19)
Jesus prayed for Peter that he might strengthen his brothers.
(Luke 22:32) And Jesus gave Peter a threefold commission to
“[f]eed my sheep.” (John 21:15–17)
From the beginning, the specialness, or primacy, of
Peter has been recognized. On the feast of the Chair of Peter,
we celebrate our unity as a Church. We celebrate the love, presence, and protection of Christ for us, the Church. The title Chair
of Peter refers to the chair from which a bishop presided, a
symbol of his authority. When the title refers to Saint Peter, it
recalls the supreme teaching power of Peter and his successors.
It is from the chair, from the pastoral power given him, that the
pope shepherds Christ’s flock.
At Home:
► Encourage your child to read articles on the pope and read
biographies of recent popes.
► Have your child discuss the leadership qualities of Peter
and the qualities he had to overcome to give better witness
to Christ.
► As a family read parts of First Peter and Second Peter in
the New Testament.
ST. MARY OF CZESTOCHOWA
FLEA MARKET
Once again, our parish is planning to
hold a Parish Flea Market!
SAVE THE DATE! This event will take
place on Saturday, March 25th and Sunday, March 26th from 8:00 A.M. to 4:00
PM at the St. Mary of Czestochowa Social
Center, 5000 West 31st Street.
In observance to Presidents’ Day
our rectory will be close on Monday, February 20th. Regular hours will resume on
Tuesday, February 21st.
TIPS FOR HOW TO SHOW YOUR PARENTAL LOVE
One of the most important gifts a parent can
offer to a child is to help him/her develop
self-esteem. Your child needs your steady
support and encouragement to discover his/
her strengths. They need you to believe in them as they learn to
believe in themselves. Loving them, spending time with them,
listening to them and praising accomplishments are all part of
the process.
OFFICE FOR THE PROTECTION OF CHILDREN &
YOUTH
312/534-5238
www.archchicago.org/departments/protection/protection.shtm

Anuncios Parroquiales
VlI Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Sabéis que está mandado: ‘Ojo por
ojo, diente por diente’. Pues yo os digo:
No hagáis frente al que os agravia. Al
contrario si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica,
dale también la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo’. Yo en cambio, os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los
que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre
que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos
y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que
os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también
los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto.”Palabra del Señor.
Mt 5:38-48
Fiesta de la Cátedra de San Pedro
Cada 22 de febrero, la Iglesia celebra la
Fiesta de la Cátedra de San Pedro, una
ocasión importante que se remonta al
siglo IV y que rinde homenaje al primado y autoridad del Apóstol Pedro, el
primer Papa de la Iglesia.
Esta celebración recuerda además la
potestad conferida por Cristo al Apóstol cuando le dice, según
relatan los Evangelios: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre
ella".
La palabra "cátedra" significa asiento o trono y es la
raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el
trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también
"sede" (asiento o sitial): la "sede" es el lugar desde donde un
obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la
sede del Obispo de Roma, el Papa.
La cátedra o sede que actualmente se conserva en la
Basílica de San Pedro en Roma fue donada por Carlos el Calvo
al Papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo de su viaje a Roma
para su coronación como emperador romano de occidente. Este
trono se conserva como una reliquia, en una magnífica composición barroca, obra de Gian Lorenzo Bernini construida entre
1656 y 1665.
La obra de Bernini está enmarcada por pilastras. En el
centro se sitúa el trono de bronce dorado, en cuyo interior se
encuentra la silla de madera y que se decora con un relieve representando la “traditio clavum” o "entrega de llaves".
El trono se apoya sobre cuatro grandes estatuas, también en bronce, que representan a cuatro doctores de la Iglesia,
en primer plano San Agustín y San Ambrosio, para la Iglesia
latina, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo, para la Iglesia
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oriental.
Por encima del trono aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado rodeado de ángeles que enmarca una
vidriera en la que está representada una paloma de 162 cm de
envergadura, símbolo del Espíritu Santo. Es la única vidriera
coloreada de toda la Basílica de San Pedro.
Todos los años en esta fecha, el altar monumental que
acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día
con docenas de velas y se celebran numerosas misas desde la
mañana hasta el atardecer, concluyendo con la Misa del Capítulo de San Pedro.
Más información: http://www.aciprensa.com/santos/
santo.php?id=58
Campaña Católica Anual 2017
"Ama a tu prójimo como a ti mismo"
Este fin de semana, nuestra parroquia llevará a cabo
desde las bancas de nuestro templo el denominado Fin de Semana de Compromiso de la Campaña Católica Anual. Por favor, recuerde que la Campaña Católica Anual es muy diferente
de una colecta especial que ocurre una sola vez. Esta es una
campaña de promesas de donativos en la cual usted puede hacer
un donativo a pagar en plazos.
El lema de la CCA, "Ama a tu prójimo como a ti mismo", fue elegido para recordarnos que nuestras contribuciones
a la Campaña Católica Anual permiten a los ministerios y los
servicios que son financiados compartir el amor de Dios con
muchas otras personas de nuestra parroquia y de nuestra Arquidiócesis.
Sin embargo, cada promesa de donativo hace una diferencia, porque todas las parroquias participan en la campaña y
los donativos de muchos permiten a nuestra arquidiócesis ofrecer los ministerios y los servicios que son tan necesarios.
puesta.

Gracias por su devota consideración y generosa res-

Catecismo
La próxima clase de catecismo será el 4 de marzo a las 8am.
Los estudiantes se reunirán en la iglesia para asistir a Misa
Importante
Les recordamos a los padres de familia que los estudiantes que asisten a 7° grado en adelante en la escuela primaria o secundaria y no han completado el entrenamiento de
“Llamados a Proteger”, tendrán que quedarse después de clases
el día 18 de marzo (10:00 am—12 pm), este será el ultimo entrenamiento que se dará durante este curso. También les reiteramos que este entrenamiento es mandatorio.

Interfaith Leadership Project
Conozca sus Derechos
Sábado, 18 de febrero 2017
11:00 a.m.—1:00 p.m.
Habrá cuidado de niños
Para registrarse llame al: 708—652– 7711
citizenship@ilpcicero.org

Ogłoszenia Parafialne
VII Niedziela Zwykłą
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że
powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i
płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków,
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście,
że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami
Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Mt 5,38-48
22 lutego - Święto Katedry świętego Piotra, Apostoła
Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze
Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św.
Piotra w Antiochii (22 II). W nowej reformie liturgii oba te święta
zostały połączone w jedno pod brzmieniem ogólnym: Katedry św.
Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry
świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w
Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę
chrześcijaństwa.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie,
jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki Św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od
dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki Św. Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680),
zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto więc obecne jest przeto z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto tak chlubnie, z drugiej
zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom
św. Piotra wyrazu hołdu. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje
liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy
mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że
następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.
Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus
Pan spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Piotra. Warto przypomnieć w tym miejscu dwa:
obietnicę prymatu i jej wypełnienie:
"[...] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale
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zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19).
Wspomniany tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i przekładach. W jego więc autentyczność nie można naukowo wątpić. Słowa obietnicy są skierowane jasno i wyraźnie tylko do
św. Piotra. Skierował zaś je Pan Jezus publicznie, wobec wszystkich Apostołów. Obrazy: opoka, klucze, władza związywania i rozwiązywania - to wszystko są znane powszechnie symbole władzy.
Pan Jezus faktycznie oddał św. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele:
"Gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:
«Szymonie, synu Jana, czy Mnie miłujesz więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do
niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do
niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu:
»Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś
owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana,
czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś
owce moje»." (J 21, 15-17)
Chrystus w przekazaniu władzy posłużył się znanym powszechnie
symbolem owczarni i pasterza. W słowach niedwuznacznych, wobec świadków - Apostołów, uczynił Piotra pasterzem swojej owczarni. Ojcowie Kościoła przez termin "baranki" rozumieją wiernych, a przez wyraz "owce" - matki tychże baranków, czyli biskupów i kapłanów Kościoła.
Biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. Piotra Apostoła.
To święto przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności
Kościoła. Kościół modli się, aby "pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona".

TRZEBA BYĆ DO TAŃCA I DO
RÓŻAŃĆĄ!
Dziękujemy kochani, że przyszliście na naszą zabawę parafialną,
gdyż dzięki Wam dochód wyniósł
$4,000! Nie mała suma biorą pod
uwagę, że było nas około 100
osób. Atmosfera była fajna a muzyka była super – zespół Felicita
pod kierownictwem naszego maestro Witolda Sochy bawił nas tanecznymi i wystrzałowymi kawałkami, po których niejednego nogi bolały.
Dziękujemy panu Franciszkowi Banachowskiemu, który
był główny organizatorem tej zabawy i czuwał nad sprawami organizacyjnymi wraz ze swoją żoną Haliną. Ale
sam by nic nie zrobił bez oddanej grupy, która chętnie
wspierała Pana Franciszka sprzedając bilety, robiąc kanapki i inne zakąski, piekąc ciasta, przygotowując fanty,
kupując różnego rodzaju produkty, dekorując sale,
sprzątając, itd.
Oczywiście planujemy zorganizować
kolejną zabawę w przyszłym roku, na którą już dzisiaj
zapraszamy.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Doroczna Kwesta Katolicka 2017 r.
Każde złożone zobowiązanie ma duże znaczenie, po„Kochaj bliźniego swego jak siebie sanieważ wszystkie parafie uczestniczą w kampanii i to
mego”
dzięki darom złożonym przez wiele osób ArchidieceBieżący weekend będzie w naszej parazja może zapewniać wiernym potrzebne posługi i
fii weekendem składania zobowiązań
dzieła duszpasterskie.
finansowych na rzecz Dorocznej KweDziękujemy za rozważenie na modlitwie możliwości
sty Katolickiej. Prosimy, abyście pazłożenia ofiary i za Waszą hojną odpowiedź na ten
miętali, że Doroczna Kwesta Katolicka
apel.
jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są
Zapraszamy w najbliższą sobotę 25 lutego na nocne
zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane w
Czuwanie o godzinie 6:30 PM
ratach.
PCHLI TARG!!!
Hasło tegorocznej Kwesty „Kochaj bliźniego swego
Pragniemy zaprosić Was do udziału w najak siebie samego”, zostało wybrane, aby przyposzym parafialnym Pchlim Targu, który będzie
mnieć nam, że nasze ofiary złożone na rzecz Doroczmiał miejsce w weekend (25/56 marca) w
nej Kwesty Katolickiej przyczyniają się w znacznym
Social Center. Będzie można zakupić wiele ciekastopniu do tego, aby posługi duszpasterskie finansowane przez Archidiecezję rozprzestrzeniały miłość
wych rzeczy po dobrej cenie. Istnieje tez możliwość
Bożą na wiele osób w naszej parafii i w naszej archiwykupienia "swojego miejsca". Więcej informacji
diecezji.
uzyskać w biurze parafialnym, Zapraszamy!!!

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.

