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

Fourth Sunday of Easter
May 7th, 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)

Yolanda Torres - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Devotions:

Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

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

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

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)

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

May 7, Fourth Sunday of easter
8:30 For the health and blessings of Sylvia on her birthday
(Ronald Barnak)
†Floyd F. Nowaczyk (Jean & Philip Nowaczyk)
†Frank Czarnecki (wife)
†Rita Barnak (Ron & Sylvia)
†Lillian Gronkowski (Art Gronkowski)
10:00 Nabożeństwo Majowe
10:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla osób włączonych do
„Żywego Różańca za Małżonków” za
wstawiennictwem św. Józefa i św. Rity
O zdrowie, Boże bł., pogodę ducha i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Krzysztofa Odbierzychleb z
okazji urodzin (Marszałkowie)
O zdrowie i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla
Stanisława Olszewskiego z okazji imienin
(Rodzina)
†Maria Sadelska (Mąż z Dziećmi)
†Monika Grabala
†Ludwina Bafia w 30-tą rocz. śm. (Siostra)
†Florentyna Kuta w rocz. śm. (Zbigniew Kuta)
†Albina Czub w 5-ta rocz. śm. (Mąż)
†Józef Pałka
12:30 Presentación de 3 años de Javier Raudales (padres, Javier
Raudales y Verónica Trujillo; padrino, Jorge
Trujillo)
Por la salud y bendiciones de Fidel Antonio Guel en sus 15
años (padres)
†Alfredo Ortiz, eterno descanso (Hijas)
†Margarita Meraz Meraz, eterno descanso (familia MerazCabrales)
†Celestina Garcia, eterno descanso (Hijos y Nietos)
3:00 Rosario
4:00 †Cristina Aguilar Arteaga (sobrino, Miguel Zuñiga Lara)
May 8, Monday, Easter Weekday
7:30 For the health and blessings of Fr. Chester on his birthday
(friend)
8:15 Feligreses
May 9, Tuesday, Easter Weekday
7:30 †Dolores Kraska-Merda (Kraska family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
May 10, Wednesday, Saint Damien de Veuster, Priest
8:00 Parishioners
8:30 Eucharistic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro
May 11, Thursday, Easter Weekday
7:30
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15
Feligreses

May 12, Friday, Saints Nereus and Achilleus Martyrs; Saint Pancras,
Martyr
7:30
Justine Hranicka (daughter)
8:15
†Por las almas inscritas en el libro de la memoria
May 13, Saturday, Our Lady of Fatima
8AM Mass for the end of CCD course 2016-2017
1PM Quinceañera: Esmeralda Lezama
5PM For all the living and deceased mothers
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

Lector Schedule
Saturday, May 13
5PM Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30 Adriana Ratulowski, Anna Drumsta
Sunday, May 14
8:30 Barbara Kulaga, Jean Wojdula-Yunker
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Alice Krzak
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, May 13
5PM Joanne and Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, May 14
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Maria Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski,
Jan Różański
12:30 Noema Arellano, Teresa y Erasmo Zavala
Alejandra Baez
4:00 Tiburcio y Maria Rodriguez, Maria Clara Ibarra
We welcome in Baptism:
Emma Maya Gacek
Jonathan Montoya-Guzman
Robert Franciszek Raczy Jr.
Jessica Rodriguez
Maritza Rodriguez
Nathan Alexander Velazquez

There is a promise of marriage between
I. Alex Gorno and Barbara Bukowski
I. Anthony Alan Ermitage and Luz Aida Fallad

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, April 30, 2017
Apr. 29
7:00 PM
$504.00
The queen symbol was attributed
to Mary because she was a perfect follower of Christ, who is
the absolute "crown" of creation.
She is the Mother of the Son of
God, who is the messianic King.
Mary is the Mother of Christ, the
Word Incarnate... "He will be
great and will be called Son of
the Most High; the Lord will
give Him the throne of His father David; and He will
reign over the house of Jacob forever; and of His kingdom there will be no end" (Lk 1:32-33). Elizabeth greeted
the Blessed Virgin, pregnant with Jesus, as "the mother of
my Lord" (Lk 1:41-43). Mary is the perfect follower of
Christ. The maid of Nazareth consented to God's plan; she
journeyed on the pilgrimage of faith; she listened to God's
Word and kept it in her heart; she remained steadfastly in
close union with her Son, all the way to the foot of the
Cross; she persevered in prayer with the Church. Thus, in
an eminent way she won the "crown of righteousness" (II
Tim 4:8), the "crown of life" (Jas 1:12; Rev 2:10), the
"crown of glory" (I Pet 5:4) that is promised to those who
follow Christ.

May Crowing will be taking place on Mothers’ Day Weekend, May 13 & 14.
(Ritual Order of Crowning an Image of the Blessed Virgin Mary, Congregation for Divine Worship)

Mothers’ Day will be celebrated on Sunday
May 14, 2017. If you would like to remember your Mother, Stepmother, Grandmother, Aunt or anyone who is “mother” to you,
with a spiritual gift - . a special Mass intention - please pick up a MOTHERS’ DAY
MASS INTENTION ENVELOPE which can
be found at all entrances of the church.
Your “special person” will be remembered
during all of the Masses on the weekend of
May13th and May 14th. Please complete the information on the
envelope and place it in the collection basket with your offering
when you come to Mass.

Baby Bottles
We wish to thank everyone that took a baby bottle
home during the last couple of weeks. We also want
to remind you that you may begin returning the bottles starting on Mothers’ Day weekend or at the rectory.

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.

Apr. 30

6:30 PM

$168.00

8:30 AM

$849.00

10:30 AM $1,283.00
12:30 PM $1,455.00
4:00 PM

$736.00
$4,995.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection April 29 & 30, 2017………$567.00
Goal: $193,596
Deficit: $100,104.50
Donations: $93,491.50
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Ray Bogacz
Fr. Ted Bojczuk
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
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
Karen Lambrecht

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
Fourth Sunday of Easter,
Cycle A
John 10:1-10

Jesus is the gate for his
sheep.
Background on the Gospel
Reading
This fourth Sunday of the
Easter season is sometimes called Good Shepherd Sunday because in each
of the three lectionary cycles, the Gospel reading invites us to reflect on Jesus as the Good Shepherd. In
each cycle the reading is from the tenth chapter of
John’s Gospel. This chapter sets the framework for
Jesus’ teaching about himself as the Good Shepherd.
Today’s reading falls between the stories of
Jesus’ healing of the man born blind and the raising
of Lazarus. Both of these stories were proclaimed in
the Gospels found in this year’s season of Lent. Following the controversy that ensued when Jesus
healed the man born blind, Jesus directs his allegory
about the sheep and the shepherd toward the Jewish
religious leaders of his time, the Pharisees.
Throughout John’s Gospel the Pharisees fail
to accept Jesus’ ministry and teaching. They show
themselves to be “robbers and thieves” because they
try to lead the sheep without entering through the
gate, Jesus. Through these metaphors, Jesus is telling
his listeners that those who follow him and his way
will find abundant life. He identifies himself both as
the shepherd and the gate. The shepherds who are
faithful to him are the ones whom the sheep (Jesus’
disciples) should follow.
The relationship between the sheep and their
shepherd is based on familiarity. Sheep recognize
their shepherd and will not follow a stranger. At the
end of the day, shepherds lead their sheep from pastures to a common gated area called a sheepfold.
There, one shepherd protects all of the sheep until
the next day when each shepherd returns to lead his
own sheep to pasture. As shepherds move among the
sheep, the sheep follow only their shepherd.
Today’s Gospel also gives us the opportunity
to reflect on Christian leadership. Jesus’ words suggest to us that those who will lead the Christian community will be known by their faithfulness to Jesus.
The leaders will recognize that Jesus is the gate for
all of the sheep and that having a good relationship
with Jesus is the primary characteristic of a Christian
leader. Jesus’ allegory also suggests that faithful
Christian leadership requires a good relationship
with the community: the shepherd knows his sheep,
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and they know him. Christian leaders follow the example of Jesus, the Good Shepherd, by being faithful
to him and by being a good shepherd.
Saint Damien de Veuster
(Martyr of Molokai)
Feast day May 10
Joseph de Veuster was born
in Belgium on January 3,
1840. While at college, he
decided God was calling him
to be a priest. He joined the
same community his brother had joined and took the
name Damien. Damien’s brother had dreamed of being a missionary overseas. But he became ill and was
unable to go. Damien offered to go in his place. He
traveled to Hawaii and was ordained in Honolulu.
For nine years, Damien served the people in
different villages around Hawaii. While working, he
heard about a settlement of lepers on the island of
Molokai. He was told that life on the island was terrible for the lepers. They were very poor, and there
was not one doctor or priest on the island. Father Damien thought he was needed there. He went to Molokai to work with the lepers.
Those who could walk came to meet Father
Damien’s boat. They wanted to see this priest who
had come to work with them. They were sure he
wouldn’t stay long when he saw what life there was
like. Lepers often have unpleasant sores, and some
even lose fingers and toes. Because there were no
laws or police on the island, many who were not
very ill lived wild lives.
Father Damien got busy right away. He
cleaned up huts, nursed those who were very sick,
and tried new medicines. Those able to help were put
to work building better houses. Father Damien
preached and offered Mass, but he also built roads,
water systems, orphanages, and churches. He even
started a choir and a band. He made the lepers feel
that they were people with dignity. They learned to
better respect themselves and one another.
Father Damien always began his homily with
“My dear lepers.” One Sunday he stood before his
congregation and began his homily by saying “My
fellow lepers.” At first, it was very quiet. Then people began to sob. Their beloved Father Damien had
gotten the disease. Even though he was ill, Father
Damien carried on his work. Eventually, a group of
Franciscan sisters from New York, under the leadership of Mother Marianne, came to help. Father Damien died when he was 49 years old.
Excerpted from Christ Our Life, by Sisters of Notre Dame of Chardon, Ohio

Anuncios Parroquiales
IV Domingo de Pascua
En aquel tiempo dijo
Jesús: Yo soy el buen
pastor. El buen pastor
da la vida por las ovejas; el asalariado, que
no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir
al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo hace estragos y los dispersa;
y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las
mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi
voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso
me ama el Padre: porque yo entrego mi vida para
poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la
entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he
recibido de mi Padre.
Jn 10, 1- 10
Coronación de la Virgen
María, Madre de Dios
La coronación de la Virgen
tiene el significado de proclamar la realeza de Nuestra Señora.
En el acto de coronarla
proclamamos:
1. Que la Virgen María es
Reina del Universo no sólo en sentido metafórico,
sino también en sentido estricto, literal y propio.
El fundamento principal de la realeza de María es su
divina maternidad, que la eleva al orden hipostático
y la une indisolublemente con su divino Hijo Rey
universal.
2. Que María es también Reina del Universo también por derecho de conquista, como Corredentora
de la humanidad.
3. Que la potestad regia de María, aunque muy propia y verdadera, no es total y absoluta como la de su
Hijo, sino limitada y relativa, o sea recibida y parti-
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cipada de la de Jesucristo.
4. Que en sentido analógico y en plena dependencia
y subordinación a la realeza de Jesucristo, corresponde también a María la triple potestad legislativa, judicial y en el reino de Cristo.
5. Que a semejanza y en perfecta dependencia de Jesucristo el reino de María no es un reino temporal y
terreno, sino más bien un reino eterno y universal:
reino de verdad y de vida, de santidad, de gracia, de
justicia, de amor y de paz.
6. Que María empezó a ser reina en el momento mismo en que concibió por obra del Espíritu Santo a Jesucristo Rey; reafirmó su realeza por derecho de conquista con su compasión al pie de la cruz de Jesús; la
ejerció sobre la Iglesia primitiva sobre los apóstoles
y primeros discípulos del Señor, y sigue y seguirá
ejerciéndola eternamente en el cielo sobre todos los
seres creados.
Coronándola reina de una nación en particular, los fieles de ese pueblo proclaman el reinado de
María en particular sobre los corazones de los hijos
de esa tierra y su sumisión filial.
La Coronación de la Virgen María será durante el fin
de semana del Dia de Las Madres. 13 y 14 de Mayo.
Botellas de Bebe / Mamilas
Les queremos agradecer a todos los feligreses que llevaron una botella de bebe durante las ultimas semanas.
También les recordamos que las botellas pueden ser entregadas a partir del fin de semana del Dia de las Madres,
y en la rectoría.
MAYO MES DE
LA VIRGEN MARIA
El coro Voces del Alma les invita cordialmente a rezar el
Santo Rosario en nuestra parroquia todos los domingos a
las 3:00pm durante el mes de mayo, ofreciendo nuestras
intenciones por todas las mamas y por las intenciones del
Papa Francisco. Imitemos las virtudes de nuestra Madre la
Virgen María, recemos juntos en familia porque “la familia
que reza unida permanece unida.”
Domingo, 14 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de una
manera especial, ofreciendo la Santa Misa por
ellas. Los sobres están disponibles en las
diferentes entradas de la iglesia. Usted puede
incluir el nombre de su mamá viva o fallecida y
poner el sobre con la ofrenda a la canasta de la
colecta dominical.

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy
wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i
znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i
miały je w obfitości.
J 10,1-10
...Dobry Pasterz nie idzie za owcami, ale owce idą ZA
pasterzem. Pasterz nie idzie za owcami, aby je poganiać, nie pozwala też im iść, gdzie chcą, ale idzie pierwszy, wyznaczając szlak, wyznaczając im bezpieczną
drogę. A dlaczego jeszcze owce idą za pasterzem?
Owce idą za pasterzem, ponieważ Go znają. Za obcym
nie pójdą. Znają jego głos, zapach, wiedzą, jak wygląda.
I można się nawet nieco zastanawiać, jak to jest, że całe stado owiec idzie po górach i dolinach, prowadzone
tylko przez jednego pasterza? Owce to potrafią i rzeczywiście dobrze na tym wychodzą, a my, ludzie?
Czy w naszych czasach owce znają Jezusa, Dobrego Pasterza? Znają i nawet bardzo często chcą iść za
Nim. Zresztą inaczej by nas tutaj w tej świątyni dzisiaj
nie było. Ale patrzymy też z niepokojem, że przybywa
takich, co już Chrystusa, Dobrego Pasterza nie znają.
Wystarczy stanąć na ulicy i zadać przechodniom proste
pytanie związane z Ewangelią, wiarą, i widać jak na dłoni, że są tacy, którzy nie znają ani Pasterza, ani jego
owczarni.
Poszli za innymi pasterzami, którzy im naobiecywali,
może nawet raj na ziemi, gdy na nich zagłosują, gdy
będą myśleli tak, jak oni. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie
wieczne. Wspaniała nagroda za wierność Jezusowi.
Który z tych pseudopasterzy może zagwarantować swoim owcom życie wieczne? Za kilkanaście minut usłyszymy słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pasterz, który sam staje się barankiem, ofiaruje swoje życie za owce, gładzi ich grzechy. Który inny pasterz
tak potrafi?
Dzisiejsza niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna
też tydzień modlitw o powołania... Módlmy się też o
nowe powołania kapłańskie, aby nie brakowało nam
tych, którzy będą nas karmić Słowem Bożym i Najświętszym Ciałem Chrystusa...
Ks. Mariusz Śliwa
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100-LECIE OBJAWIEŃ
Najświętsza
Maryja Panna Fatimska
13 maja 2017
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima
trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich
ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować
dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13
maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie
bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba.
Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o
tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie
Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać
wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by
Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek,
a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie
z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było
ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie,
szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo
deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi
oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego
objawienia powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość,
aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i
pokutują za grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie
objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są
przez wielu wierzących otaczanych szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z
Objawieniem dokonanym przez Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i
zachęt przekazanych nam przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice
fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat
temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło
wiele kontrowersji i legend, Jan Paweł II przedstawił
światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju
2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że
właśnie opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie
właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w
Rzymie.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Miesiąc Maj!
W tradycji polskiej miesiąc maj
jest poświęcony Najświętszej Maryi
Pannie. W tym miesiącu składamy
hołd Bożej Rodzicielce odmawiając
litanię loretańską do Matki Bożej
jak też rozważając tajemnice różańca świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym miesiącu czy to w sposób prywatny
czy też przez udział w nabożeństwie w kościele tej
pięknej tradycji stało się zadość i abyśmy potrafili
żyć tak jak żyła Maryja Matka Chrystusa.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i
dzisiaj wychodząc z kościoła można
nabyć nowy numer Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam
bardzo ciekawe artykuły na temat życia
kościoła w Polsce także naszej
Archidiecezji. Czytając ten tygodnik a
także inne publikacje np.: „Różaniec”,
„Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie”
pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i
Kościoła.

Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze
święte 14-go maja będą odprawione w
intencji matek żyjących i zmarłych.
Kopertkę z ofiarą i wypisanym imieniem matki można złożyć do koszyka
wraz z niedzielą kolektą.

Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o
godzinie 10:00AM, przed Mszą św. Serdecznie
zachęcamy do licznego udziału w tych pięknych
maryjnych nabożeństwach.

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

We FIGHT to reduce your property taxes!
• Affordable Service, Client Friendly
• FREE Analysis of Your Property Tax/ Assessed Value
• Commercial, Residential, Condominiums
Legal Services Advertising

www.TaxesTooHigh.com • 312-587-9494

If You Live Alone You Need LIFEWatch!
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!

Solutions as Low as

Medical Alert System

$1a Day!

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

800.393.9954
Call Today!

WEST TOWN
SAVINGS BANK

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

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

(708) 652-2000

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

Toll Free 1.877.801.8608

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

North Riverside Branch: (708) 447-3330

www.CatholicCruisesAndTours.com

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

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

J.S. Paluch

Publisher & Printer of Church Bulletins Since 1913

3708 River Rd.,Franklin Park,IL

Send Resumes to: levyl@jspaluch.com

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

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!
512199 St Mary of Czestochowa Church

708-652-1444
www.jspaluch.com

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

