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

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time
September 22nd, 2019
Masses:

Confessions:

Saturday
8.00 AM (English, every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)

Saturday
4:00 – 4:45 PM
(Trilingual)
6:00 — 6:30 PM
(Trilingual)

Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)
Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Fr. Waldemar Latkowski CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Sonia Torres - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

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)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)

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

Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

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

Irene Saldaña - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

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.

5PM Parishioners
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.
†Wacław Ściążko o łaskę nieba dla taty w dniu
ziemskich imienin prosi córka
September 22 Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Mark Pfeiffer (family)
†Estelle Czarnecki
†Diana Madurzak (Zaragoza family)
10:30 O dalszą opiekę M.B. Częstochowskiej, o wszelkie
łaski i szybki powrót do zdrowia dla Andrzeja
Czopek (Od rodziców i rodzeństwa)
†Pelagia Ptak (Od córki i syna z rodzinami)
†Andrzej i Zofia Karpiel w 30 rocz. śmierci (Córka z
rodziną)
†Emila Krzak (Od rodziny Pachura)
†Mieczysław Czopek (Syn z żoną i rodziną)
†Andrzej i Anna Bukowscy, syn Stanisław, córka
Stanisława Maria, Agnieszka i Franciszek
Krzysztofiak, syn Jan (Rodzina)
†Krzysztof Kogut o wieczne szczęście od żony z
dziećmi i przyjaciół
12:30 Feligreses
4:00 Feligreses
September 23 , Monday, Saint Pius of Pietrelcina, Priest
7:30 Parishioners
8:15 Por bendiciones y salud para Francisco Barba en su
cumpleaños (familia)
September 24 , Tuesday, 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
September 25 , Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 Parishioners
8:30 Eucharisitic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
September 26 , Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Wacław Ściążko o pokój duszy w dniu ziemskich
urodzin - córka.
W dniu 65 urodzin, o potrzebne łaski, Boże błog. i
powrót do zdrowia (Od siostry)
8:15 Por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y
también por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos.
September 27 , Friday, Saint Vincent de Paul, Priest
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Maria del Rosario Gutierrez, eterno descanso
(Virginia Gutierrez)
September 28 Saturday, Saint Wenceslaus, Martyr

September 29 Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30
†John Kulaga
10:30 †Andrzej i Anna Bukowscy, syn Stanisław, córka
Stanisława Maria, Agnieszka i Franciszek
Krzysztofiak, syn Jan (Rodzina)
†Krzysztof Kogut o wieczne szczęście od żony z
dziećmi i przyjaciół
†Michał Szczepaniak o pokój duszy w dniu ziemskich
imienin (Prosi wnuczka)
12:30 Por bendiciones y salud para Celeste Barba en su
cumpleaños (familia)
4:00 Feligreses

Lector Schedule
Saturday, September 28
5PM Sharon Wisnieski Wente
6:30
Bogusia Ptak ,Anna Drumsta
Sunday, September 29
8:30 Michele Cison Carlson
10:30 Danuta Landt , Waldek Lipka
12:30 Vicente Saldana, Rosalina Martinez, Bertha Huerta
4:00 Humberto Tellez, Gaby Fallad, Elvia Madera
Eucharistic Minister
Saturday, September 28
5PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 Adam Orszulak
Sunday, September 29
8:30 Georgia Czarnecki, Christine Grodek
Denise Yunker
10:30 Andrzej Obacz, Jan Radomyski
12:30 Ruth Trujillo, Alejandra Baez
Alejandro Morales, Javier Hernandez
4:00 Ma. Clara Ibarra, Tiburcio Rodriguez
Enrique Garcia

We welcome in Baptism:
Giselle Rose Del Real
Andres Arturo Del Real
Julian Antonio Del Real
Natalia Anais Diaz
Edelyn Ornelas
Jared Rosales

There is a promise of marriage between
II. Grant Wilson & Nicole Obrochta

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 15, 2019

CCD

This weekend we sent home a copy of the
calendar and instructions in how to start receiving
class reminders.
Also, make sure to return the walker permission slip as soon as possible since students missing
the form won’t be allow to leave until a parent pick
them up after classes.
Our annual October Fest will be
taking place on Sunday, October 20, 2019. More details in
the upcoming bulletins.

Many thanks to Sep. 14
those of you who
have contributed
to St. Mary of Sep. 15
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are
essential to our
ministry, and we
are grateful.

5:00 PM

$623.00

6:30 PM

220.00

8:30 AM

1,130.09

10:30 AM

1,362.00

12:30 PM

1,317.00

4:00 PM

666.00
$5,318.09

PARKING LOT CAMPAIGN
August 31 & September 1…………………..$647.00
Goal: $193,596
Donations: $114,003.50
Deficit: $80,934.50

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.
Vocations to the Priesthood
The Archdiocese of Chicago Vocations Office
helps men discern a call to the priesthood through
retreats, visits to the seminary and discernment opportunities. As well, the Vocation Office works with
men to determine their eligibility to apply to the seminary for the diocesan priesthood in Chicago. Finally,
the Vocations Office actively works to create a culture supportive of vocations through promotion, education, and parish based efforts to raise awareness.
More information on becoming a priest in the
Archdiocese of Chicago is available by contacting:
Fr. Francis Bitterman
Archdiocesan Vocations Office
312-534-8298
Email: fbitterman@archchicago.org

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Fr. Ted Bojczuk
Pierre Chapman
Jim Connelly
Grzegorz Czaja
Anthony Dean
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Alma Guzman
Edward Hennessey
Trinidad Hernandez
Heather Hirschbein
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Ed Jentczek
Maria Jimenez
Olga Jimenez
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Andrea Kulaga
Karen Lambrecht
Graciela Lopez
Ray Mizura

Nicholas Moskos
Marylin Nowicki
Nancy Orozco Lopez
Carolyn Paida
John Paida
Dennis Pencak
Mike Pawlowski
Ted Rawick
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Kathleen Smith
Haley Spirakis
Antonio Venegas
Peter Walke
Bob Wegner
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Jim Wojdula
Denise Yunker
Mark Yunker
Michael Yunker Sr.
Paul Zaragoza

If you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20.

XXV Domingo Ordinario
Lc 16, 1-13
En aquel tiempo,
Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un
hombre rico que tenía un
administrador, el cual fue
acusado ante él de haberle malgastado sus bienes.
Lo llamó y le dijo: ‘¿Es
cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador’.
Entonces el administrador se puso a pensar:
‘¿Que voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No
tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza
pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’.
Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes
a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’.
El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, date prisa y haz
otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú,
¿cuánto debes?’ Éste respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El
administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro por
ochenta’.
El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios, que
los que pertenecen a la luz.

Catecismo
Les recordamos a todos los padres de familia
que hemos mandado a la casa con sus hijos el calendario de las clases y el código de la clase de su hijo
en “Remind”, por lo que si usted no esta recibiendo
los mensajes de texto con los recordatorios de las
clases le pedimos que siga las instrucciones en la forma que hemos mandado a casa este fin de semana.

Queridos feligreses,
Actualmente estamos trabajando en migrar los
registros de nuestros feligreses a un nuevo sistema de
base de datos (ParishSoft Family), que nos permitirá
tener mejor comunicación con nuestros feligreses, y
preparar reportes de sus donativos mas detallados.
Desafortunadamente, debido a que nuestra base
de datos actual muestra que tenemos cerca de 600 familias que están registradas en la parroquia hemos decidido migrar primero aquellas familias que usan sus
sobres dominicales (si su sobre no tiene el nombre de
su esposo o esposa llene el formulario de abajo) , y
aquellas que llenen y entreguen el siguiente formulario:
Numero de sobre actual:____________________
Nombre: _________________________________
__Soltero(a) ___Casado(a) __Viudo(a) __Divorciado(a)

Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los
reciban en el cielo.
El que es fiel en las cosas pequeñas, también es
fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son
fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias,
¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han
sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará
lo que sí es de ustedes?
No hay criado que pueda servir a dos amos, pues
odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y
despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes
servir a Dios y al dinero’’.

Esposa(o):________________________________
Hijos:____________________________________
(niño o adulto)
___________________________________
___________________________________
Dirección:_________________________________
___________________________________
Numero de teléfono:_________________________
___________________________________
Email_____________________________________
Gracias por su cooperación!

XXV Niedziela Zwykła

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc
go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie?
Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja
pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie?
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już,
co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich
domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników
swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten
odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź
swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie
ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto
was do wiecznych przybytków.
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten
i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej
sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą
mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu
cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż
wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a
tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»
Łk 16,1-13

Refleksja nad Ewangelią
Niezrozumiałym wydaje się
w dzisiejszej Ewangelii to,
że Jezus niejako pochwala
nieuczciwość rządcy. Czy
chodzi tu jednak o pochwałę
nieuczciwości, czy raczej o
pochwałę roztropności w
„zarządzaniu
niegodziwą
mamoną”? Wszystko co posiadasz jest ci tylko powierzone i do niczego nie możesz sobie uzurpować prawa własności. Umiej odpuścić, darować tym, którzy są ci coś winni. Nie
dopominaj się o każdy „pożyczony grosz”, chciej
zobaczyć ludzi biedniejszych od ciebie i „pożycz
im na wieczne nieoddanie”, bo synowie tego świata, bankierzy i przedsiębiorcy, biznesmeni i politycy przebieglejsi są i mądrzejsi w „zarządzie nieuczciwą mamoną i w stosunkach z ludźmi podobnymi
sobie …” niż chrześcijanie w swoich rachunkach. I
wiedz przy tym, że nie możesz cieszyć się swoim
bogactwem i dostatkiem tak długo, jak długo są na
świcie ludzie biedni i umierający z głodu.
Jest bowiem całkowitym absurdem fakt, że
w tym samym momencie, w jednym miejscu na
świecie umierają z przejedzenia i z nudów dobrzy
chrześcijanie, a w innym miejscu również dobrzy
chrześcijanie umierają z głodu! Jest rzeczą nie do
przyjęcia fakt, ze 260 najbogatszych ludzi świata
ma na swoich kontach tyle samo co roczny dochód
3 miliardów najuboższych, a więc drugiej, biedniejszej połowy ludzkości.
Niesprawiedliwość społeczna współczesnego świata jest jednym z największych grzechów ludzkości i
na nic sympozja, akcje charytatywne, wielkie słowa, deklaracje i dyskusje. O tym właśnie przypominał nam Papież Jan Paweł II i być może dlatego
między innymi Jego nauczanie było i jest takie niepopularne wśród żyjących w dostatku wśród ludzi
zamożnych i żyjących w luksusach?
Dopóki są na świecie biedni i umierający z głodu,
nikt nie ma prawa być szczęśliwy i zadowolony.
Bo nie można służyć Bogu i mienić się uczniem
Chrystusa, a jednocześnie zamykać się w twierdzy
obojętności na biedę i potrzeby innych.
Czy mój dostatek, nawet uczciwie zarobiony jest naprawdę uczciwy, wobec nędzy innych,
którym się gorzej w życiu powiodło? Czy oni nie
dlatego cierpią ubóstwo, że ja mam po prostu za
dużo?

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Wspomnienie św. O. Pio
Argumenty ateistów wskazujące na nieistnienie
Boga rozsypują się jak domek z kart w konfrontacji
z rzeczywistością Boga, która odsłania się nam w
życiu świętych, kanonizowanych w Kościele katolickim. I tak na przykład życie św. o. Pio, jednego z
największych mistyków i stygmatyków w historii
Kościoła, było wyjątkowo czytelnym znakiem
istnienia Boga. Tylko ludzie złej woli, którzy przez
swoją "nieprawość nakładają prawdzie pęta" (Rz 1, 18), tak oczywiste
znaki lekceważą lub odrzucają. 23 kwietnia 2008 r. w San Giovanni
Rotondo ciało św. o. Pio zostało wystawione na widok publiczny, po
blisko 40 latach od jego śmierci 23 września 1968 r. Ciało jest nienaruszone. Dzięki wstawiennictwu św. o. Pio również dzisiaj dokonują się
spektakularne nawrócenia najbardziej zatwardziałych ateistów oraz
cudowne uzdrowienia. Trzeba w tym miejscu przytoczyć choćby jeden
spośród wielu cudów, które dokonały się dzięki wstawiennictwu św. o.
Pio. Świat nauki zadziwia mianowicie niesamowity fakt, że urodzona
bez źrenic w 1939 r. Włoszka Gemma di Giorgi w roku 1947 r. odzyskała zdolność perfekcyjnego widzenia, po przyjęciu Komunii św. z
rąk o. Pio. Kobieta ta jednak w dalszym ciągu nie ma źrenic, a mimo
to doskonale widzi, wbrew wszelkim prawom fizyki. Dostępne są
szczegółowe badania naukowe tego niebywałego, ciągle trwającego
cudu. Istnieje wiele udokumentowanych faktów, że w czasie swego

ziemskiego życia, dzięki darowi bilokacji, o. Pio przemieszczał się w
miejsca odległe o setki lub tysiące kilometrów, aby nieść duchową
pomoc potrzebującym. Potrafił czytać w sumieniach i znał szczegóły
z życia zupełnie obcych mu ludzi. Miał także dar spotykania się z
duszami cierpiącymi w czyśćcu. W codziennych stanach mistycznych
spotykał Jezusa, Matkę Bożą oraz świętych. Równocześnie codziennie zmagał się z nienawiścią i brutalnymi atakami złych duchów.
Wspomnienie liturgiczne O. Pio z Pietrelciny przypada 23 września.
Polecajmy nasze różne trudne sprawy przez wstawiennictwo tego
wielkiego świętego.

TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Przypominamy, że został uruchomiony
serwer tu w Chicago dzięki któremu możemy oglądać telewizję TRWAM bez zacięć i przerw w Internecie używając komputera, tableta, czy smartphona.
W ys ta r c z y
we j ś ć
na
s tr o n ę :
www.radiomaryjachicago.org. Na stronie głównej znajdziemy ikonki, na które klikając możemy oglądać TV TRWAM lub słuchać Radio
Maryja. Są też dostępne darmowe aplikacje na
IOS i Android. Zapraszamy by skorzystać.

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.

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time
Luke 16:1-13 (shorter form,
Luke 16:10-13)

Jesus tells a parable about a
dishonest steward who is commended for his prudence; one
cannot serve both God and
money.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel sounds puzzling to contemporary readers, but it can be made less so by considering the economic
system which stands behind the parable. A steward is dismissed because he is squandering his master's property. He is
called dishonest because he is not serving the interests of the
rich man, his employer. In response the steward, in an attempt
to ensure favor for himself among the rich man's debtors, brokers repayment of the rich man's loans by foregoing the interest
and fees that had been levied to line the steward's pockets. It is
this action, in which the steward puts aside his greed and takes
the longer perspective in order to enhance his security, which is
commended by the rich man.
The passage concludes with three morals for the listeners. The first exhorts the listener to be prudent about the use
of wealth. Like the steward in the parable, those who would follow Jesus must put transitory affairs in proper perspective.
Christians should handle the affairs of temporal life with an eye
toward eternal life.
The second concerns trustworthiness. Those who can
be trusted in small things can also be trusted in great things. If
Christians handle money and other passing things responsibly,
then they can also be trusted with the affairs of the Kingdom of
God.
Finally, Jesus tells his listeners that no one can serve
two masters simultaneously. God must be put ahead of money.
Saint Padre Pio of Pietrelcina, 1887-1968
Feast Day September 23
Critics of Padre Pio of Pietrelcina regarded him
as an anomaly, a throwback to earlier times when Christians expected saints to do weird things. “I thought we left
such legends back in the Middle Ages,” said one incredulous observer. I suspect he had in mind saints like Joseph
of Cupertino, who flew through
the air at the sight of a statue of
Mary. However, Padre Pio’s
many disciples regarded him as a
saint as much for his charity, generosity, and tenderness as for the
extraordinary mystical phenomena attributed to him.
Miracles happened every
day of Padre Pio’s life. Like other

wonder-workers such as Francis of Paola, Pio freely contradicted inviolable laws of nature. He appeared in two
places at the same time to help people in trouble. He summoned friends by mental telepathy or by causing them to
smell the scent of violets, which was associated with his
presence. He read people’s thoughts and used that special
knowledge to tease them. He dumbfounded people in the
confessional by describing all their sins in detail. He accurately predicted future events, including his own death. He
healed people of deafness, blindness, and incurable diseases. And for fifty years he bore Christ’s wounds on his
body and suffered enormously because of them.
How do we understand the appearance of such a
“medieval” figure in our contemporary world? Perhaps we
should not be surprised that God acts dramatically to get
our attention when we lose sight of spiritual realities. God
sent Padre Pio to us as a light to challenge the darkness of
the mid-twentieth century and to offer hope to a world
racked by depression and war. (Loyola Press)
Dear parishioners,
We are currently working in migrating our parishioners records to a new database in order to keep your information more secure, and be able to generate donation reports with more detailed information.
However, because our current database has nearly
600 families register, we have decided that in order to
make the transition more time efficient, we will be first
migrate to the new database those families that are actively using their donation envelopes. and that return the information below. Nonetheless, because some parishioners’ records might be missing some information we kindly ask that you complete the following information and
return it to the office or with he Sunday collection:
Envelope #______________(if currently register)
Name: ________________________________________
____Single ____Married ____Widowed ___Divorced
Spouse: _______________________________________
Children (minor or adult):_________________________
______________________________________________
______________________________________________
Address: ______________________________________
______________________________________________
Phone #:_______________________________________
Email:_________________________________________
Thank you for your cooperation!!!

