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-Seventh Sunday in Ordinary Time
October 06th, 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)

Wednesday
6:00 – 7:40 PM
(Trilingual)
Sunday
10:00 – 10:30 AM
(Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM
(Polish)

Fr. Waldemar Latkowski CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org

Devotions:

Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@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

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

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.

October 06 Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30
Homebound (St. Mary’s Choir)
For blessings and health for Ted, Ron, and Sylvia
Manuel Roman (family)
†Estelle Czarnecki, eternal rest
†Catherine Motyka Olender (Wojdula and Yunker
families)
†Frances Wojdula, 5° anniversary (Wojdula and
Yunker families)
†Rita Barnak (Ron)
10AM Rosary (Polish)
10:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla osób włączonych do
„Żywego Różańca za Małżonków” za
wstawiennictwem św. Józefa, św. Rity i św. O.
Pio
O opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla dzieci
omodlonych w Różach Różańcowych im. św.
Jana Pawła II i św. Joanny Beretty Mola, św.
Jana Bosko (Rodzice)
O Boże bł. i potrzebne łaski dla członków Grupy
Różańcowej pod wezwaniem św. Faustyny
Kowalskiej
W dniu chrztu św. dla Stasia o zdrowie i opiekę M. B.
Częstochowskiej
†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
†Pelagia Ptak (Od córki i syna z rodzinami)
†Mikołaj Kowalczyk (Od rodziny)
12PM Rosario
12:30 Feligreses
3:30 Rosario
4:00 Feligreses
October 07 , Monday, Or Lady of the Rosary
7:30 Parishioners
8:15 Por las animas del purgatorio
October 08 , Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por bendiciones y salud para la familia Gutierrez
(Virginia Gutierrez)
October 09 , 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

October 10 , Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 Por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y
también por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos.
October 11 , Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 For blessings and health for Denny and Delphine
Dahlgren on their 50th wedding anniversary
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
October 12, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1PM Quinceañera: Lizbeth Gutierrez
5PM For blessings and health for Jim Wojdula on his
birthday (Wojdula and Yunker families)
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.

Lector Schedule
Saturday, October 12
5PM Marie Jarding
Gladys Trigueros
6:30
TBA
Sunday, October 13
8:30 Barbara Kulaga, Jean Wojdula-Yunker
10:30 TBA
12:30 Bertha Huerta, Roberto Pasillas, Patricia Jimenez
4:00 Humberto Tellez, Elvia Madera, Gaby Fallad
Eucharistic Minister
Saturday, October 12
5PM Joanne and Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, October 13
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
TBA
10:30 Andrzej Obacz, Jan Radomyski
12:30 Noema Arellano, Alejandro Morales
Alejandra Baez, Nydia Cano
4:00 Tiburcio Rodriguez, Mara Rodriguez
Maria Clara Ibarra

There is a promise of marriage between
I. Ricardo Menendez & Katarzyna
Skrabacz
I. Keith Lepacek & Joanna Byrdak
I. Janusz Chraca & Jaciyn Kapovich

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 29, 2019

CCD
If your child is attending school grade 6th and
up, they must attend a mandatory training on October 12 from 8 AM - 10 AM
► October 20 at 8:30 AM the presentation Mass for
the Candidates to First Communion (Communion
level 2) will be taking place.
► The next CCD class is October 19
► The next class for parents is October 19
►

Congratulations to Jean Yunker
who won a 2nd place medal in her
age group, women 70-74, in a 3,1
mile race for Breast Cancer Research in Stickney on September
22, 2019.

Many thanks to Sep. 28
those of you who
have contributed
to St. Mary of Sep. 29
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are
essential to our
ministry, and we
are grateful.

5:00 PM

$468.00

6:30 PM

191.00

8:30 AM

856.00

10:30 AM

1,032.00

12:30 PM

915.00

4:00 PM

920.00
$4,382.00

PARKING LOT CAMPAIGN
September 21 & 22…………………..$365.00
Goal: $193,596
Donations: $114,368.50
Deficit: $80,569.50
pray for our parishioners
who are ill
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Grupo de Danza

Nuestra danza de St Mary of Czestochowa esta buscando gente interesada para Danzar. Danza de adultos de 13 años para arriba y Danza de niños de 6 a
12 años. Los ensayos normalmente son los Domingos Adultos de 8am a 9am y niños de 9am a 10am.
Si están interesados por favor comunicarse con Hugo
Arellano 773-553-9704 o Sylvia Hernandez 708-845
-6656
Le damos la bienvenida a
la nueva comunidad Espíritu Santo que oficialmente
se a unido a nuestros grupos de evangelización este
pasado 29 de septiembre.
Que Dios los bendiga y los
guie en el nuevo camino
están emprendiendo.

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.

XXVII Domingo ordinario
Lc 17, 5-10
En aquel tiempo, los
apóstoles dijeron al Señor:
"Auméntanos la fe". El Señor les
contestó: "Si tuvieran fe, aunque
fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a
ese árbol frondoso: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar',
y los obedecería.
¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la
tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa
del campo: 'Entra en seguida y ponte a comer'? ¿No le dirá
más bien: 'Prepárame de comer y disponte a servirme,
para que yo coma y beba; después comerás y beberás tú'?
¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo,
porque éste cumplió con su obligación?
Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo
lo que se les mandó, digan: 'No somos más que siervos,
sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer' ".

Catecismo
Si su hijo esta en grado escolar 6 a 12, el próximo sábado 12 de octubre debe de atender a un
entrenamiento mandatorio de 8 AM - 10 AM
El 20 de octubre a las 8:30 AM será la presentación de los candidatos a Primera Comunión
(Comunión nivel 2)
La próxima clase del catecismo es el 19 de octubre.
La próxima clase para los padres es el 19 de octubre de 8 AM-10 AM
OKTOBERFEST
¿Te gustan los panqueques de papa?
Tal vez los panqueques de papa "po
zbójnicku". Es un panqueque de papa
cubierto con gulash, que es un plato
favorito de los montañeses polacos.
Si es así, venga al Oktoberfest de Santa María el domingo 20 de octubre. Serviremos tres sabrosos platos:
Un plato de panqueques de papa (simple o con crema
agria o salsa de manzana)
Placek po zbójnicku, es decir, un panqueque de papa
cubierto con una abundante salsa de carne
La tradicional salchicha polaca y plato de chucrut
También tendremos pasteles caseros preparados por las
damas de la clase de Biblia. Por supuesto, habrá muchas
bebidas frías y calientes, incluida una buena cerveza
polaca.
Toda la diversión comienza a las 11:30 a.m. del domingo 20 de octubre en Makuch Hall. ¡Espero verte allí!

Día festivo
7 de octubre
Muchas religiones usan
cuentas para realizar un seguimiento de las oraciones. Nuestro
Rosario, un círculo de cuentas, es como una guirnalda
ofrecida a María porque rezamos una oración en cada
cuenta. Esta oración muy querida tiene sus raíces en los
150 salmos. Las personas que no sabían leer comenzaron
a rezar 150 Avemarías, el equivalente a tres de nuestros
rosarios modernos que cubren los tres conjuntos de misterios originales.
La historia de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario es interesante. En el siglo XVI, el papa Pío V estaba
teniendo problemas con los turcos otomanos, que constituían un verdadero peligro para el cristianismo. Después
de meses de desacuerdos y disputas, pudo unir a España,
Venecia y los Estados de la Iglesia en una expedición
naval para luchar contra los turcos.
Las dos armadas se encontraron en el Golfo de
Lepanto en Grecia el 7 de octubre de 1571. El mismo día,
la Cofradía del Rosario de Roma se estaba reuniendo en
la sede dominicana allí. El grupo recitó el Rosario por la
intención especial de los cristianos en la batalla. Los cristianos derrotaron a los turcos en una victoria espectacular
y creyeron que fue el poder intercesor de la Santísima
Virgen el que ganó la victoria. El Papa Pío V dedicó el
día como acción de gracias a Nuestra
Señora de la Victoria. El papa Gregorio
XIII más tarde cambió el nombre a la
fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
La historia de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario se centra en el poder
intercesor de María. Muestra que cuando los cristianos están en peligro, pueden ir a María. Y cuando un individuo
está dolorido, desanimado o tiene problemas para aceptar la voluntad de
Dios, él o ella también pueden acudir a María. Ella rezará
a su Hijo por cualquiera que la llame. Cualquiera que reza
a Mary ya no se siente solo porque reza con ellos y por
ellos. Mary animó a rezar el Rosario en sus apariciones.
En Lourdes, cuando se le apareció a Santa Bernadette,
María tenía un rosario. Mientras Bernadette rezaba, Mary
se unió a las oraciones de Glory Be. En Fátima, María
exhortó a los tres niños que la vieron a rezar el Rosario
por la paz.
El Rosario es una oración profunda porque mientras recitamos Nuestros Padres, Ave María y Gloria Bes,
meditamos sobre los misterios en la vida de Jesús y María. No es de extrañar que agrada a Nuestra Señora cuando rezamos el Rosario.

IMPORTANTE
El sábado, 26 de Octubre, se estará llevando a cabo la instalación de nuestro nuevo párroco, Fr.
Waldemar Latkowski, durante la Misa de 5PM

XXVII Niedziela Zwykła

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do
stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się,
a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono,
mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy
to, co powinniśmy wykonać”».
Łk 17,5-10
Październik miesiąc modlitwy Różańcowej.
RÓŻANIEC ze swej natury jest modlitwą pokoju z
racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu
Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2,
14). Kto przyswaja sobie misterium
Chrystusa - a różaniec właśnie do
tego prowadzi - dowiaduje się, na
czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako życiowy projekt. Ponadto, mocą swego
charakteru medytacyjnego, przez spokojne następowanie po sobie kolejnych « Zdrowaś Maryjo », różaniec wywiera na modlącego się kojący wpływ, który
usposabia go do przyjmowania i doświadczania w
głębi swego jestestwa oraz do szerzenia wokół siebie
tego prawdziwego pokoju, który jest szczególnym
darem Zmartwychwstałego (por. J 14, 27; 20, 21)...
...Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona
pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją
jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również
zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać
się, okazywać solidarność, przebaczenie…

św. Jan Paweł II - Rosarium Virginis Mariae

Zaproszenie
Dnia 26 października (Sobota) będzie miałą
miejsce instalacje naszego proboszcza O. Waldemara
Łątkowskiego. Będzie to na Mszy św. o godzinie
5.00 PM. Już dziś zapraszamy na tę uroczystość, jednocześnie informujemy, że wyjątkowo nie będzie w
tym dniu Nowenny do M.B.N.P., Mszy św w języku
polskim i czuwania modlitewnego. Po Mszy św.
wszyscy zaproszeni są do Makuch Hall na świętowanie - Agape.

Refleksja nad Ewangelią
Pewnie wielu z nas doświadczyło sytuacji, kiedy
nagle podczas burzy zgasło światło – dłuższa lub krótsza
przerwa w dostawie energii elektrycznej uświadamia, że nawet maleńki płomyk migoczącej w ciemności świeczki wystarczy, aby oświetlić ciemne miejsce. Niewielki płomyk
świeczki sprawia, że mrok nie jest już taki straszny; że choć
nie widzimy wyraźnie (tak, jak w dzień czy wtedy, gdy palą
się lampy), to jednak dostrzegamy zarys otaczających nas
przedmiotów, a to umożliwia nam łatwiejsze poruszanie się
w ciemnym miejscu. W dzisiejszej Ewangelii apostołowie
proszą Jezusa, aby przymnożył im wiary. Inaczej mówiąc,
proszą go o to, aby dodał im wiary, by potrafili mu zaufać.
Jezus im odpowiada: Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko
gorczycy – taką malutką i niepozorną – moglibyście dokonywać rzeczy wielkich – mocą „maleńkiej wiary” moglibyście
dokonywać cudów. Są sytuacje w naszym życiu, kiedy i my
wraz z apostołami chcemy niemal wołać na głos: „Panie
przemnóż nam wiary”, albo jak jest w tekście oryginalnym:
„Panie dodaj nam wiary”. Kiedy w podeszłym wieku zmagamy się ze swoimi słabościami, z chorobami, z problemami w
poruszaniu się; kiedy jako młodzi ambitni ludzie cierpimy z
powodu bezrobocia lub kiedy w sile wieku tracimy pracę;
kiedy jako rodzice lub nauczyciele ponosimy porażkę wychowawczą – chcemy wołać: „Panie przymnóż nam wiary!”.
Panie dodaj nam wiary, bo ciężko to pojąć, ciężko zrozumieć, czemu tak właśnie jest? Czemu tak musi być? Czemu
człowiek wykorzystuje człowieka? Czemu wciąż na nowo to
łacińskie przysłowie jest aktualne: Homo homini lupus est
(człowiek człowiekowi jest wilkiem). A dlaczego do dziś nie
stał się bratem?
Warto tu przywołać na pamięć św. Matkę Teresę z Kalkuty.
Za swego życia ta święta w jednym listów, napisanych do
swojego kierownika duchowego, zanotowała takie zdanie:
„Jeśli kiedykolwiek będę świętą – na pewno będę świętą od
«ciemności». Będę ciągle nieobecna w niebie – aby zapalać
światło tym, którzy są w ciemności na ziemi” – te słowa Matki Teresy dobrze oddają nie tylko jej misję, ale również jej
życie i doświadczenie duchowe.
Przez wiele lat żyła w straszliwych ciemnościach wiary –
ona, która tak ukochała Boga, całe życie i całą siebie poświęciła na służbie Jemu i drugiemu człowiekowi. Ta, która poświęciła się cała Bogu, jak sama opisuje, nagle przestała Go
widzieć i doświadczać. Skąd o tym wiemy? Z jej listów kierowanych do biskupów i kierowników duchowych, w których opisywała swoje życie wewnętrzne. Pomimo to, wszyscy, którzy widzieli jej czyny, jej pracę i zaangażowanie na
rzecz najuboższych, opuszczonych, chorych, kalekich, odrzuconych i wyklętych przez społeczeństwo, nie mieli wątpliwości, że Matka Teresa z Kalkuty jest osobą świętą, żyjącą w
komunii – w zażyłości z Bogiem. Choć Go nie widziała, choć
jej serce Jego bliskości nie odczuwało, to jednak nikt nie miał
wątpliwości, że On przy niej jest i ją wspiera. Wiara to zaufanie Bogu we wszystkim, choć to nieraz trudne. Jezus nie gani
uczniów, że proszą Go o większą wiarę, ale mówi, daje nadzieję, że nawet „wiara maleńka jak ziarenko gorczycy” jest
w stanie uczynić cud – przemienić życie. Tak jak najmniejszy, najsłabszy płomyk ledwo tlącej się świeczki jest w stanie
rozproszyć mrok, tak nawet „najmniejsza wiara” jest w stanie
dać nadzieję. Wraz ze Świętą Matką Teresą z Kalkuty i apostołami wołajmy: „Panie przymnóż nam wiary!”. Amen.
o. Stanisław Paprocki CSsR

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

OKTOBERFEST
Czy masz ochotę na placki
ziemniaczane, ale nie chce Ci
się obierać, ścierać i smażyć
ziemniaków? A może masz ochotę na coś
bardziej konkretnego na przykład placek po
zbójnicku. Już dziś zapraszamy na nasz parafialny Oktoberfest, który odbędzie się w
niedzielę 20-go października na Sali Makucha. Właśnie za dwa tygodnie będziemy
sprzedawali placki ziemniaczane, placki po
zbójnicku, grochówkę, tradycyjną polską
kiełbasę z kapustą i pizzę. Będziemy rów-

nież mieli smaczne wypieki oraz napoje
chłodzące i polskie piwo. Spędźmy razem
czas w gronie rodziny parafialnej, gdzie
oprócz smacznego jedzenia będzie też miła
atmosfera!
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 t ar c z y
we j ś ć
n a
s tr o nę :
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-Seventh Sunday in Ordinary Time
Luke 17:5-10

Jesus teaches the apostles the
importance of faith and service
to God.
Background on the Gospel
Reading
In today's Gospel we hear Jesus teach about faith
and service to God. The context is a continuing dialogue
between Jesus and his followers about what it means to be a
disciple of Jesus. Jesus has just finished an instruction on
sin and forgiveness. There are two related teachings that
Jesus offers to his disciples when they cry out for an increase in faith. The first is the familiar reminder that faith,
even just a little, will enable the followers of Jesus to do wondrous things. But this uplifting and inspiring teaching is
quickly followed by the second teaching, a caution about
knowing one's place in God's plans. The disciples of Jesus
are to understand themselves as servants to God and his
plans. Even when God works wonders through us, with our
mustard seed-sized faith, we must not seek praise. Our participation in God's plans is God's grace to us—nothing more,
nothing less. When we are graced enough to cooperate with
God, the work we do is nothing more than our obligation to
God as faithful stewards. And yet, our faith enables us to
believe that what we have offered in service to God, as his
servants, can be made to produce a hundredfold.

OKTOBERFEST at St. Mary’s
Do you have a taste for potato pancakes? Perhaps potato pancakes “po zbójnicku?” That’s a potato pancake topped with goulash
which is a favorite dish of the Polish
Highlanders. If so, then come to St.
Mary’s Oktoberfest on Sunday, October 20th. We
will be serving three tasty dishes:
A plate of potato pancakes (plain or with sour
cream or apple sauce)
Placek po zbójnicku i.e. a potato pancake topped
with a hearty meat sauce
The traditional Polish sausage and sauerkraut
plate
We will also have homemade pastries prepared by the ladies from Bible class. Of course, there
will be plenty of hot and cold beverages including
good Polish beer.
All the fun starts at 11:30 AM on Sunday,
October 20th in Makuch Hall. Hope to see you there!

Feast Day
October 7
Many religions use
beads to keep track of prayers.
Our Rosary, a circle of beads,
is like a garland offered to
Mary because we pray a prayer on each bead. This wellloved prayer has its roots in the 150 psalms. People who
couldn’t read began praying 150 Hail Marys instead, the
equivalent of three of our modern rosaries covering the
original three sets of mysteries.
The story of the feast of Our Lady of the Rosary
is an interesting one. In the 16th century Pope Pius V was
having trouble with the Ottoman Turks, who were a real
danger to Christianity. After months of disagreements and
bickering, he was able to unite Spain, Venice, and the
States of the Church in a naval expedition to fight the
Turks.
The two navies met in the Gulf of Lepanto in
Greece on October 7, 1571. On the same day, the Rosary
Confraternity of Rome was meeting at the Dominican
headquarters there. The group recited the Rosary for the
special intention of the Christians at battle. The Christians
defeated the Turks in a spectacular victory and believed it was
the intercessory power of the
Blessed Virgin that won the victory. Pope Pius V dedicated the
day as one of thanksgiving to
Our Lady of Victory. Pope Gregory XIII later changed the name
to the feast of Our Lady of the
Rosary. The story of the feast of
Our Lady of the Rosary focuses
on the intercessory power of
Mary. It shows that when Christians are in danger, they can go to
Mary. And when an individual is in pain, discouraged, or
having trouble accepting God’s will, he or she can also go
to Mary. She will pray to her Son for anyone who calls on
her. Anyone who prays to Mary no longer feels alone because she prays with them and for them. Mary encouraged praying the Rosary in her apparitions. At Lourdes
when she appeared to Saint Bernadette, Mary had a Rosary. As Bernadette prayed it, Mary joined in on the Glory Be prayers. At Fatima Mary exhorted the three children
who saw her to pray the Rosary for peace.
The Rosary is a deep prayer because as we recite
the Our Fathers, Hail Marys, and Glory Bes, we meditate
on the mysteries in the lives of Jesus and Mary. No wonder it pleases Our Lady when we pray the Rosary.

On October 26, 2019
during the 5:00 PM the
installation of our new
pastor, Fr. Waldemar
Latkowski, will be taking
place.

