
DEAR  PARISHIONERS, 
 

On October 16th we celebrated  
the 40th anniversary of the elec-
tion of pope St. John Paul II, 
whom we remember as a man of 
great faith, who entrusted himself 
to Jesus through Mary. He used to 
repeat often; Totus Tuus Maria, 
I’m all yours, Mary. I would like 
to take this opportunity to follow 
his example and entrust our entire 
parish into the hands of Our 
Blessed Mother.  
 
 
 

Total Consecration to Jesus through Mary 
 

We are a parish dedicated to our Patroness, Our Lady of 
Czestochowa. We want to honor Mary, Mother of God, in 
a special way for the feast day of the Immaculate Concep-
tion. I invite you all to participate in a Total Consecration 
to Jesus Christ through Mary or to renew your consecra-
tion with us. 
 
Consecration is an “Act of Entrustment” set aside for a 
sacred purpose. Mary’s life was set aside for the sole pur-
pose of serving our Lord. By following her example, we, 
too, can completely give ourselves to Christ in a funda-
mental way that consecrates us to Him. Totus Tuus 
“Totally Yours”, A Consecration to Jesus through Mary 
with Saint John Paul II is an absolutely beautiful journey 
to help us grow in holiness and increase our faith, hope 
and love. It aids us in our ability to serve our Lord Jesus 
Christ. The basic premise set forth by St. Louis de Mont-
fort is simply that Jesus came into the world through 
Mary and that for us to always be assured of being 
close to Jesus, even closer than before, we should go to 
Him through Mary. The 33-day method of St. Louis de 
Montfort’s consecration was used by Pope John Paul II 
and was the inspiration for his personal motto “Totus Tu-
us” which means Totally Yours. 
 
The preparation time for this Entrustment consists of 33 
days of daily prayer which you can do at home. The par-
ish is offering a “weekly” evening and Saturday morning 
retreat class to compliment your readings and prayers. 
Our first Introductory retreat class begins on Saturday, 
November 3rd or Sunday, November 4th.   
 
We will begin the 33 days of preparation as a parish 
on November 5th and celebrate the consecration on 
Saturday, December 8th  – the Feast of the Immaculate 
Conception – on December 8th with a special Conse-
cration Mass with Bishop McManus followed by a Cel-
ebration!   
Fr. Ryszard Polek 
 
 

DRODZY PARAFIANIE 
 

W dniu 16 października ob-
chodziliśmy 40 rocznicę wy-
boru papieża Jana Pawła II, 
którego pamiętamy jako 
człowieka wielkiej wiary i 
tego, który zawierzył swoje 
życie i posługę Jezusowi 
przez Ręce Maryi. Często 
powtarzał: Totus Tuus Ma-
ria, czyli Cały Twój Maryjo. 
Chciałbym wykorzystać 
rocznicę wyboru Jana Pawła 
II, aby za Jego przykładem   
zawierzyć całą naszą parafię 
Maryi.  
 

Całkowita konsekracja Jezusowi przez Maryję 
 

Nasza parafia jest poświęcona Matce Bożej Częstochow-
skiej. Maryja jest patronką naszej parafii i każdego z nas. 
Pragniemy to potwierdzić poprzez akt zawierzenia i kon-
sekracji całej parafii jej szczególnej opiece w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia tego roku.  
 

Konsekracja, to akt zawierzenia, poświęcenia ze względu 
na cel religijny. Życie Maryi było całkowicie poświęcone 
Bogu. Chcemy za jej przykładem całkowicie oddać się na 
służbę Jezusowi, poprzez akt konsekracji.  
Totus Tuus „Cały Twój”, Konsekracja Jezusowi przez 
Maryję z Janem Pawłem II jest cudowną podróżą dającą 
możliwość wzrastania w świętości, wierze, nadziei i miło-
ści. Pomaga lepiej służyć Jezusowi.  
Najważniejsza idea pobożności Maryjnej wyrażona przez 
św. Ludwika Grignon de Montfort mówi, że Jezus przy-
szedł na ten świat przez Maryję i dlatego, jeśli chcemy 
być blisko Jezusa, powinniśmy iść do Niego przez Ma-
ryję.  
Droga konsekracji według św. Ludwika, była inspiracją 
dla św. Jana Pawła II do jego osobistej konsekracji i jego 
motto życiowego „Totus Tuus”, Cały Twój.  
 

Przygotowanie do zawierzenia się Maryi obejmuje 33 dni 
modlitwy i czytania duchowego, które można zrobić sa-
memu w domu. Oprócz tego będziemy mieli możliwość 
uczestniczenia w spotkaniach w j. angielskim w soboty 
rano od 7:45-9:00 i w niedzielę wieczorem od 6:15-8:00, 
oraz w j. polskim we wtorki wieczorem od godz. 7:45 do 
9:00, jako uzupełnienie naszego przygotowania. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w sobotę 3 listopada,  w niedzielę 
4 listopada i we wtorek 30 października.   
 
W poniedziałek 5 listopada rozpoczynamy 33 dniowe 
przygotowanie do konsekracji naszej parafii, która 
nastąpi w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
8 grudnia, (sobota) podczas Mszy św. o godz. 4:00, w 
obecności naszego Biskupa Roberta McManus.  
ks. Ryszard Polek 


