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

Second Sunday of Lent
March 12th, 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
8:45 El Via Crucis
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.

March 12, Second Sunday of Lent
8:30 †Diana Madurzak (Family)
†Gregory Durrett (Pencak Family)
†Edward Wojdula (Yunker & Wojdula Family)
10:30 O zdrowie i Boże bł. pogodę ducha oraz opiekę
Matki Bożej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie i Boże bł. dla Hanny i Bolesława Rubiś
z Rodziną
O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Katarzyny Kowalskiej
z okazji urodzin (Brat z Rodziną)
†Ks. Stanisław Staniszewski (Rodzina)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Kazimierz Grabala
†Genowefa Zajer (Rodzina)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Guadalupe Soria Hernández, 4 aniversario
luctuoso (Esposa & Familia Soria)
4:00 Presentación de 40 días de Julián Lara (Padres
Sergio y Anais)
†Bonifacio Reyes, 1er aniversario luctuoso
(Familia e Hijas)
March 13, Monday, Lenten Weekday
7:30 †Kazimiera Klucznik
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
7PM English Lenten Retreat
March 14, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
7PM English Lenten Retreat
March 15, Wednesday, Lenten Weekday
8:00 For Redemptorists
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM English Lenten Retreat
March 16, Thursday, Lenten Weekday
7:30 †Benny J. Glosniak (Cousin Dorothy)

8:15 Por los feligreses
March 17, Friday, Lenten Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7:50 EN—Way of the Cross
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria

March 18, Saturday, Lenten Weekday
5PM †Frank & Louise Balla ( Family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

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, March 18
5PM Sharon Wisnieski-Wente,
Jean Yunker
6:30 Maria Rozanska, Adriana Ratulowski
Sunday, March 19
8:30 John Kociolko
10:30 Franek Banachowski, Walldek Lipka
12:30 Los Jóvenes
4:00 Los niños

Eucharistic Minister
Saturday, March 18
5PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 Jan Różański
Sunday, March 19
8:30 Christine Zaragoza, Ann Twomey,
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski,
Jan Różański
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña, Nydia Cano,
Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña, Enrique García

St. Mary of Czestochowa

Religious Education
The next religious education class
(CCD) will be held on Saturday, March 18,
2017 at 8AM.
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. All other students grades 2nd to 6th
grade that have not completed their worksheets will be
staying after class on March 18. Remember this is a mandatory requirement in order to successfully complete the
Catechism program.

Due to the printing demands the collection summary for
March 4 & 5, 2017 will be publish in next week’s bulletin.

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection February 25 & 26, 2017………$348.00
Goal: $193,596

ENGLISH LENTEN MISSION

Deficit: $101,544.50

The Mission Lenten Retreat will begin
on Saturday, March 11 and will end on
Wednesday, March 15.
March 11
March 12
March 13
March 14
March 15

Lenten Retreat Schedule
5:00 p.m.
Retreat begins
8:30 a.m.
Retreat begins
7:00 p.m.
Lenten Retreat
7:00 p.m.
Lenten Retreat
7:00 p.m.
Retreat ends

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.
Set up will be on Friday, March 24th from noon to 8:00 P.M.
Spaces and table will be available at the following prices:
► One day sale: $20
► Two day sale: $35 for the space plus $5 for each table that
may be needed. (Sellers may bring their own tables.)
Payment for rental space and tables is due no later
than Monday, March 20, 2017 5 P.M.
The Stations of the Cross will be prayed
in English every Friday during Lent after
the 7:30 A.M. Mass. The prayers that will
be used can be found in the missalette.
The Stations of the Cross will be prayed
in Polish every Friday during Lent at

Donations: $92,051.50
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
Second Sunday of Lent, Cycle A
Matthew 17:1-9

Jesus is transfigured on the mountain in the presence of Peter,
James, and John.
Background on the Gospel Reading
For the second Sunday of Lent, we move from Jesus'
retreat to the desert to his Transfiguration. Each year on the first
Sunday of Lent, our Gospel tells the story of Jesus' temptation
in the desert. On the second Sunday of Lent each year, we hear
the story of Jesus' Transfiguration.
The story of Jesus' Transfiguration is told in the three
Synoptic Gospels: Matthew, Mark, and Luke. In each of those
Gospels, the Transfiguration follows Jesus' first prediction of
his death and his teaching about the costs of discipleship. Jesus'
Transfiguration is a promise of Jesus' glory, his Resurrection.
On a mountain in today's reading, a voice affirms that
Jesus is God's Son in words reminiscent of the voice at Jesus'
baptism. In addition, the appearance of Moses and Elijah on the
mountain connects this story with God's relationship to the people of Israel. Moses and Elijah represent the Law and the
Prophets, respectively. Together with Jesus, they represent
God's complete Word.
The Transfiguration occurs in the presence of just
three of Jesus' disciples: Peter, James, and John. In Matthew's
Gospel, those disciples are among the first whom Jesus calls.
The three men are identified as an “inner circle” among Jesus'
disciples when Jesus asks them to accompany him to the Garden of Gethsemane just before his arrest.
Saint Patrick, 389-461
Feast day March 17
How do you teach a classroom that's as big as a whole
country? How do you teach a whole country about God?
St. Patrick's classroom was the whole country of Ireland and his lesson was the good news of Jesus Christ. How in
the world did he do it? Well, it was only possible because he
depended totally on God.
But letting God give him strength and direction didn't
always come naturally to St. Patrick. That was a lesson he had
to learn himself. And he didn't get to learn it from understanding, gentle teachers in a comfortable classroom. He learned it
from a band of thieving, roving pirates.
Although we think of Ireland when we talk about St.
Patrick, he wasn't actually born in Ireland. He was born in Britain, perhaps even in Scotland. His father was a deacon, and his
grandfather had been a priest. But Patrick didn't think too much
about God. We don't really know why this was. He probably
thought he didn't need God. He probably thought other things
could bring him as much happiness as God could. God just
wasn't on Patrick's mind as he roamed the fields of his homeland, tending animals and learning how to be a man.
But his happy, carefree life ended one day when
crowds of strangers appeared on the horizon. They looked dangerous and frightening, and they were. They were pirates and
thieves, on their way to capture slaves to take back to Ireland.
Patrick was one of those hundreds of captives. He was snatched
from his family and his home. He was taken from all of his future hopes and dreams. Patrick was thrown on a ship, bound in
chains, and taken over the sea to Ireland. He was sixteen years
old. For six years, Patrick was a slave in Ireland. He was put to
work watching sheep and cattle. Patrick had just enough food to
live on, and when he wasn't working, he tried to rest in tiny huts
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that were damp and cold.
But something strange and wonderful happened in
Ireland. All alone, frightened for his life, and among people
who worshiped trees and stones, Patrick opened his heart to
God.
That happens to a lot of us, doesn't it? When everything's going great, we don't have any time for God. But then
something awful and painful happens, and there we are, back at
God's feet.
During those years, Patrick started to pray. He thought
about God all the time, and it gave him peace of mind. He knew
that no matter how much he was suffering, God loved him.
Eventually, Patrick escaped from slavery and traveled to
France, which in those days was called Gaul. We're not sure
exactly how much time Patrick spent in Gaul. But it was
enough time for him to draw closer to God as he prayed and
studied in a monastery.
One night, deep in a dreamy vision, Patrick heard
voices. He heard many voices, joined together, pleading with
him.
“Come back,” the voices cried, “come back and walk once
more among us.”
Patrick knew it was the Irish people calling him.
Strengthened by the courage that only God can give, Patrick
went back. He returned to the very people who had stolen him
from his family, worked him mercilessly as a slave, and knew
little, if anything, about the love of the true God.
Before he left Gaul, Patrick was made the bishop of Ireland. He
then traveled across the sea to teach Ireland about Jesus Christ.
It wasn't easy. The people of Ireland practiced pagan religions.
They worshiped nature, and they practiced magic.
They feared the spirits they believed lived in the woods. The
Irish people believed they could bring evil spirits down on
those they wanted to harm.
Patrick had a big job ahead of him. He had to show a
country full of students that there was no point in worshiping
nature. Trees can't forgive your sins or teach you how to love.
The sun, as powerful as it is, could not have created the world.
Patrick explained things using simple examples that people
could easily understand. For example, he used the three-leaf
clover to show people how there could be three persons in one
God.
Patrick preached to huge crowds and small villages.
He preached to kings and princes. He preached in the open air,
and he preached in huts. Patrick never stopped preaching, and
he never stopped teaching. He couldn't stop—the whole country
of Ireland was his classroom, and he couldn't afford to miss
even one student!
Soon, Patrick had help. Men became priests and monks. Women became nuns. Wherever they lived, those monks and nuns
settled in monasteries and set up schools. More students were
being reached every day.
But, of course, the greatest help Patrick had was from God.
When he was young, Patrick had forgotten God, but that would
never happen again. He knew that God supported him in every
step he took. God gave Patrick the courage to speak, even when
Patrick was in danger of being hurt by pagan priests who didn't
want to lose their power over the people.
Patrick's most famous prayer shows us how close he was to
God. It's called “St. Patrick's Breastplate.” A breastplate is the
piece of armor that protects a soldier's heart from harm.
Christ with me, Christ before me,
Christ behind me, Christ within me,
Christ beneath me, Christ above me,
Christ at my right, Christ at my left.

Anuncios Parroquiales

12 de marzo de 2017

Segundo Domingo de
Cuaresma
En aquel tiempo toma
Jesús consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y los lleva
aparte, a un monte alto.
Y se transfiguró delante
de ellos: su rostro se
puso brillante como el
sol y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, bueno
es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa
los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz
que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco; escuchadle». Al oír esto los discípulos
cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús,
acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levantaos, no
tengáis miedo». Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron
a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del
monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de
entre los muertos».
Mt 17:1-9

Via Crucis

Les deseamos recordar que durante los próximos tres
miércoles (8, 15, y 22 de marzo) NO se realizará el
Vía Crucis a las 7.00 P.M. ni tampoco la Novena a
La Virgen del Perpetuo Socorro. Estas actividades
litúrgicas fueron suspendidas por el motivo de los
retiros cuaresmales en ingles y en polaco.
El Vía Crucis se estará realizando el viernes,
17 y 24 de marzo, después de la Misa de 8:15 a.m.
Catecismo
La próxima clase de catecismo será el 18 de marzo a
las 8am.
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.

San Patricio, Arzobispo de Armagh
17 de Marzo
Nació en Irlanda; su padre era
diácono y funcionario municipal. Siendo adolescente, fue raptado por los invasores para ser
vendido por como siervo a los
paganos de Irlanda. En un lapso de seis años de trabajo rudo y de sufrimiento por su esclavitud, su alma se
templó maravillosamente para la santidad. Por revelación divina, el santo huyó de las tierras de su amo y se
embarco en una nave rumbo a su patria, no sin antes
haber pasado por miles de sufrimientos y dificultades.
Los datos sobre su preparación, ordenación sacerdotal
y luego como Obispo, antes de emprender la conversión de Irlanda son muy confusas; pero se cree que
Patricio estudió en Francia y que fue ordenado como
sacerdote y luego Obispo por San Germán de Auxerre
afín de que evangelice Irlanda.
A su arribo a tierras irlandesas, San Patricio
permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el
monasterio de Saul y emprendió, con su energía característica la tarea de conquistar el favor del rey
Laoghaire, tierras donde obtuvo –ya sea por su carácter o su don de obrar milagros- una rotunda victoria
sobre sus oponentes hechiceros y paganos, y aquel
triunfo sirvió para ganar cierta tolerancia a la predicación del cristianismo entre los pobladores de Irlanda.
Cuando Patricio había reunido en torno a él numerosos discípulos fieles, como por ejemplo Benigno, destinado a sucederle en la obra de evangelización, progresó rápidamente.
Hacia el 444 se fundó la iglesia catedral de
Armagh (hoy Armoc), la sede principal de Irlanda,
convirtiéndose luego en centro de administración y
educación. Posteriormente, es probable que el santo
haya convocado un Sínodo, casi al final de sus días,
pues su salud estaba quebrantada por las austeridades
sufridas y los interminables viajes. Definitivamente, la
vida de este santo se caracterizó por una presencia tanto humana como divina: el prodigio de la abundantísima cosecha que Dios le permitió recoger en Irlanda,
estaba siempre presente ante el santo y le colmaba de
gratitud.
Es positivamente cierto que en 30 años de
apostolado, San Patricio convirtió a "toda Irlanda" al
cristianismo.
Junta de Lectores de la Misa Dominical
Domingo, 19 de marzo
Iglesia St. Mary of Czestochowa
A las 2:00 PM

Ogłoszenia Parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do
nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie
się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Mt 17,1-9
Rekolekcje Wielkopostne
Zapraszamy serdecznie wszystkich
parafian do uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczniemy w Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu
(18/19 marca). Potrwają one do środy 22 marca. Spotkania rekolekcyjne będą się odbywać o
godzinie 12.00 P.M i 7.00 P.M. Rekolekcje będzie głosić misjonarz z Polski - O. Stanisław
Janiga, Redemptorysta.
św. Klemens Hofbauer - Redemptorysta - 15 marca
Klemens urodził się 26 grudnia 1751 roku na Morawach w Tasovicach w licznej czeskiej, choć zniemczonej rodzinie rzeźnika. Na chrzcie otrzymał imię
św. Jana Apostoła. Gdy miał 7 lat, zmarł jego ojciec.
Matka potrafiła nie tylko zapewnić dwunastce dzieci
utrzymanie, ale przede wszystkim głębokie wychowanie religijne. Jego ojciec nazywał się Dvorak, ale
gdy z Budziejowic Czeskich przeniósł się do miejscowości, gdzie
istniała silna kolonia niemiecka, zaczął używać niemieckiego odpowiednika Hofbauer. Ponieważ ubóstwo matki nie pozwoliło Janowi
się kształcić, podjął pracę jako piekarz. Nie miał wszakże spokoju:
nurtowało go bowiem pragnienie poświęcenia się na służbę Bożą.
Dlatego za oszczędzony grosz wraz ze swoim przyjacielem, Piotrem
Kunzmannem, udał się do Rzymu, a potem do Tivoli, gdzie wstąpił
do eremitów. Nie czuł się tam jednak dobrze. Gnał go żar pracy apostolskiej. Dlatego wystąpił z eremu i wrócił do kraju. W klasztorze
norbertanów w Klosterbruck chodził do gimnazjum, a równocześnie
służył w klasztorze, by w ten sposób opłacić swoją naukę i utrzyma-
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nie. Na nowo podjął też pracę piekarza. Codziennie uczestniczył we
Mszy świętej i pobożnie do niej służył. To zwróciło uwagę na niego
pewnych pań, które pomogły mu poświęcić się studiom wyższym na
uniwersytecie wiedeńskim.
W Rzymie zetknął się z niedawno założonym przez św. Alfonsa Marię Liguoriego zakonem redemptorystów, do którego wstąpił. Przyjął
wówczas imiona Klemens Maria. Ponieważ miał już ukończone studia teologiczne, zaraz po złożeniu ślubów zakonnych otrzymał święcenia kapłańskie (1785). Miał już wtedy 34 lata. Jako neoprezbiter
został wysłany do Wiednia, a następnie na Pomorze. Zatrzymał się
na jakiś czas w Warszawie. Chwilowy postój przemienił się w pobyt
trwający 21 lat (1787-1808).
Klemens przybył do Warszawy z dwoma przyjaciółmi: z o. Hublem i
bratem Kunzmannem. Ze względu na złe drogi i panującą jeszcze
zimę nuncjusz papieski polecił gościom pozostanie w stolicy przez
pewien czas. Biskup poznański, do którego należała wówczas Warszawa, powierzył im opiekę nad kościołem św. Benona w Warszawie. Był on przeznaczony dla katolików niemieckich. Polecono również Klemensowi czasową opiekę nad kościołem pojezuickim przy
katedrze, gdyż po kasacie tego zakonu (1773) kościół niszczał. Redemptorystom oddano równocześnie pod opiekę dom sierot i szkołę
rodzin rzemieślniczych. Na audiencji u króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego Klemens otrzymał zapewnienie pomocy materialnej.
Podobną pomoc zadeklarowała Komisja Edukacji Narodowej, a także
sejm w Grodnie. Skoro zaś dzieło zostało rozpoczęte, trzeba je było
dalej prowadzić. W taki to sposób Klemens pozostał już w Warszawie.
Utrzymanie kościołów, sierocińca, internatu i szkoły wymagało
znacznych środków. Czasami Klemens musiał żebrać, aby zdobyć
niezbędne środki. Zachowała się historia o tym, jak pewnego dnia
zaszedł po prośbie do karczmy. Kiedy zwrócił się o datek do grających w karty, jeden z graczy uderzył go w twarz, na co Święty odpowiedział: «To dla mnie, a co dla moich sierot?» Skruszeni kompani
oddali całą wygraną. Prowadził działalność charytatywną, opiekował
się służącymi – których było wtedy w stolicy około 11 tysięcy. Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religijnych oraz stowarzyszenie dla pogłębiania wiedzy religijnej. W ten sposób powstała pierwsza placówka jego zakonu w Polsce. Był wybitnym kaznodzieją.
Dla zapewnienia trwałości rozpoczętego dzieła Klemens rekrutował z
chłopców przyszłych redemptorystów. Oddawał ich do szkół gimnazjalnych, a potem sam uczył ich filozofii i teologii aż do święceń kapłańskich. Po 8 latach miał 7 kapłanów. Założył także nowicjat. W
roku 1803 miał już 18 kapłanów, a w roku 1808 łączna liczba redemptorystów wyniosła 36. Władze zakonu, widząc błogosławione
owoce jego pracy, mianowały Klemensa wikariuszem generalnym na
tereny na północ od Alp, zezwalając mu na dużą swobodę w działaniu.
Gdy po III rozbiorze Polski Warszawa znalazła się pod okupacją
Prus, zaczęły się prześladowania. Daremnie Klemens słał memoriały
do króla Fryderyka II, wykazując, że do szkoły elementarnej chodzi
256 chłopców i 187 dziewcząt; że jest to jedyna w Warszawie szkoła
dla dziewcząt; że dzieci są ubogie i korzystają z nauki bezpłatnie; że
wiele wśród nich jest bezdomnych sierot, które także z internatu korzystają bezpłatnie. Nic nie pomogło. Nadszedł dekret likwidacji szkoły.
Napoleon na wniosek marszałka Davouta podpisał wyrok, skazujący
redemptorystów, zwanych także benonitami (od kościoła św. Benona), na wywiezienie ich do twierdzy w Kostrzyniu nad Odrą. Działo
się to 20 czerwca 1808 roku. Tam po miesiącu uwolniono redempto-

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
rystów, ale nie pozwolono im wracać do Polski. W tej sytuacji Klemens udał się do Wiednia. Osiadł przy kościele sióstr urszulanek. Był
niezmordowany w konfesjonale i na ambonie. Otoczył opieką młodzież, zwłaszcza uczęszczającą na uniwersytet, chętnie ją wspomagał duchowo i materialnie. Zdołał skupić koło siebie grupę inteligencji
wiedeńskiej i przez nią rozwinąć zbawczy wpływ na innych. Oni to
przyczynili się do odrodzenia religijnego w Austrii.
Zmarł w opinii świętości 15 marca 1820 roku. Jego pogrzeb był prawdziwą manifestacją w Wiedniu. W roku 1848 rewolucja skasowała
redemptorystów w Austrii. Uległo wówczas zniszczeniu archiwum
prowincji zakonu z bezcennymi dokumentami, dotyczącymi działalności Klemensa. W roku 1862 odbyła się ekshumacja i przeniesienie
jego śmiertelnych szczątków z cmentarza komunalnego do kościoła
redemptorystów. W roku 1888 papież Leon XIII wyniósł sługę Bożego do chwały błogosławionych, a w roku 1904 papież św. Pius X
wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Ze względu na to, że św.
Klemens spędził 21 najpiękniejszych swoich lat w Warszawie, Episkopat Polski włączył go do katalogu świętych polskich. Jest jednym
z patronów Warszawy, a także kelnerów i piekarzy.
W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w habicie. Jego atrybutem jest krzyż.

Post i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych obowiązuje we wszystkie
piątki Wielkiego Postu.

PCHLI TARG!!!

Zapraszamy na Pchli Targ, który odbywa się w ten weekend (25/26 marca) w Social Center. Będzie można
zakupić wiele ciekawych rzeczy po dobrej cenie.
TV-TRWAM na żywo w Internecie
Mamy przyjemność poinformować że
został uruchomiony serwer tu w
Chicago dzięki któremu możemy oglądać
telewizję TRWAM bez zacięć i przerw w
Internecie używając komputera, tableta, czy
smartphone. Wystarczy wejść na stronę:
www.radiomaryjachicago.org

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.

Serving St. Mary of Czestochowa Parishioners for Three Generations

SUBURBAN FAMILY Funeral Home

Not Affiliated
with Any Other
Funeral Home

Stanley J. Kulasik, Owner/Director
Parishioner
www.Suburbanfamilyfh.com

5940 W. 35th Street, Cicero

(708) 652-1116

If You Live Alone You Need LIFEWatch!

OUTSIDE & INSIDE ADVERTISING SALES PROFESSIONALS
$45K to $60K POTENTIAL

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance
✔Police ✔Fire FREE Shipping • FREE Activation
NO Long Term Contracts
✔Friends/Family SPECIAL OFFER: FREE LIFEWatch
Shoppers Tote with your order

CALL NOW!

NOW HIRING

Solutions as Low as

LOOKING FOR “HUNTERS”

$1a Day!

Spanish Speaking A Plus!
• Cold Calling • Existing Customer Base
• New Business Acquisition • Uncapped Commissions
• Medical • Dental Benefits • 401K

800.393.9954

J.S. Paluch

Publisher & Printer of Church Bulletins Since 1913

3708 River Rd.,Franklin Park,IL

Send Resumes to: levyl@jspaluch.com

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

WEST TOWN
SAVINGS BANK

•
•
•
•

4852 W. 30th St., Cicero, IL 60804

(708) 652-2000
North Riverside Branch: (708) 447-3330

Call Today!

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work
Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

CHECK IT OUT TODAY!
Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

708-652-1444

www.CatholicCruisesAndTours.com
512199 St Mary of Czestochowa Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

