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 - 10:00 AM to 3:00 PM;
Friday - 1:00 PM to 6:00 PM

Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
October 13th, 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
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

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)
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.

October 13 Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Wladyslawa & Maria Gamon (Stan Wojcik)
†Broniskawa, Jozef Wojcik, and Jan (Stan Wojcik)
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 14 , Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 Feligreses
October 15 , Tuesday, Saint Teresa of Jesus, Virgin and
Doctor of the Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Nelson Rivera Velez
October 16, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Frank Czarnecki (family)
8:30 Eucharisitic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
October 17, Thursday, Saint Ignatius of Antioch, Bishop
and Martyr

7:30 For new priestly and religious vocations and for
Pope. Frances, bishops, priests deacons,
religious.
8:15 Por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y
también por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos.
October 18 , Friday, Saint Luke, Evangelist
7:30 For the legal protection of unborn children
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
October 19, Saturday, Saints John de Brebeuf and Isaac
Jogues, Priests, and Companions, Martyrs
5PM Parishioners
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.
Lector Schedule
Saturday, October 19
5PM Sharon Wisnieski-Wente, Jean Yunker
6:30 Adriana Ratułowska – Anna Drumsta
Sunday, October 20
8:30 John Kociolko
10:30 TBA
12:30 Los jovenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, October 19
5PM Frances Balla, Jean Wojdula-Yunker
6:30 Adam Orszulak
Sunday, October 20
8:30 Christina Grodek, Ann Twomey
TBA
10:30 Andrzej Obacz, Jan Radomyski
12:30 Vicente e Irene Saldaña
Miguel Vazquez, Elvia Madera
4:00 Rene y Gisela Aviña
Angelina Cazares

We welcome in Baptism:
Stanley Guerrero

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

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 6, 2019

We are grateful for all those
who supported our annual
Parish Festival, including
those who helped to organize, set-up, work, and cleanup. This is truly a team effort
that could not have been achieved without the grace
of God and your continued participation and sacrifice.
The income generated by the 4 Mexican food
sales, raffle, and parish festival are the following:
Raffle:
$6,165

Many thanks to Oct. 05
those of you who
have contributed
to St. Mary of Oct. 06
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are
essential to our
ministry, and we
are grateful.

CCD
► 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
► November 10 at 8:30 AM the Presentation Mass
for the Confirmation Candidates will be taking
place (Confirmation level 2).

6:30 PM

131.00

8:30 AM

1,368.00

10:30 AM

1,208.00

12:30 PM

975.00

4:00 PM

555.00
$4,777.00

October 5 & 6…………………..$528.00
Goal: $193,596
Donations: $114,896.50
Deficit: $80,041.50

Mexican-Food Sales (6/09, 6/30, 7/14, & 8/04):
$5,743

In observance of Columbus Day the
rectory will be closed Monday, October 14; regular hours (10 AM—3 PM)
will resume on Tuesday, October 15.

$540.00

PARKING LOT CAMPAIGN

Parish Festival (August 24 & 25)
$10,922.73

Holy Souls Intentions
ALL SOULS DAY Mass envelopes can
be found at all entrances of the church.
On the insert in the envelope, you can list
the names of all of your deceased family
members and friends that you would like
to be remembered in prayer on All Souls
Day, November 2nd, during the month of
November and throughout the year. Your offering can be
dropped in the collection basket.

5:00 PM

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
Robert Buckner
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.

XXVIII Domingo ordinario
Lc 17, 11-19
En aquel tiempo, cuando
Jesús iba de camino a Jerusalén,
pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando
le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo
lejos y a gritos le decían: "Jesús,
maestro, ten compasión de nosotros".
Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a presentarse a
los sacerdotes". Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra.
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó,
alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús
y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo
Jesús: "¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde
están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este
extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?" Después
le dijo al samaritano: "Levántate y vete. Tu fe te ha salvado".

Catecismo
 El 20 de octubre a las 8:30 AM será la presenta-

ción 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
 El 10 de noviembre a las 8:30 AM será la misa
de Presentación para los candidatos a Confirmación (Confirmación Lv. 2)
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!

Santa Teresa de Jesús (Ávila)
Fiesta 15 de octubre
Santa Teresa de Ávila fue la fundadora de las Carmelitas Descalzas, que fue un movimiento de
reforma dentro de la Orden Carmelita. En su trabajo de reforma,
trabajó muy de cerca con San Juan
de la Cruz. Escribió varias obras
importantes, incluida su autobiografía, La vida de Teresa de Ávila,
y su obra más influyente, The Interior Castle, en la que
habla sobre la vida mística en términos de siete mansiones. Estas mansiones muestran el crecimiento de la intimidad entre el creyente y Dios. Santa Teresa fue la primera mujer en ser declarada Doctora de la Iglesia (1970).
San Lucas
Fiesta 18 de octubre
El 18 de octubre celebramos la
fiesta de San Lucas. Solo hay unos
pocos datos ciertos sobre la vida
de San Lucas. Lo conocemos mejor como autor del tercer evangelio
y de los Hechos de los Apóstoles.
Griego mismo, escribió la historia
de Jesús y la comunidad cristiana
para los lectores gentiles. También
acompañó a San Pablo en algunos de sus viajes y compartió sus sufrimientos. Probablemente un médico, Lucas pudo haber sido pionero como uno de los primeros miembros
de la iglesia en Antioquía. Los libros del santo revelan
algo sobre su personaje. Lucas escribió una excelente prosa popular con la habilidad de un artista para pintar historias ilustradas. Demostrando un compromiso inusual con
la precisión, parece haber comprobado minuciosamente
sus hechos. Por ejemplo, los arqueólogos han confirmado
muchos detalles que informó en las Actas. Algunos de los
temas principales de Lucas, la oración, el Espíritu Santo y
la misericordia, sugieren que era un hombre espiritual y
compasivo. Apuntó sus libros para persuadir a los gentiles
de que la historia cristiana era cierta. Así que lo hizo más
accesible para ellos al archivar su evangelio con relatos de
la apertura y la misericordia de Cristo. La tradición dice
que Lucas vivió una larga vida sin casarse y que murió a
los ochenta y cuatro años.

Por motivo del Dia de la Raza la oficina estará cerrada el lunes, 14 de octubre. Horas regulares resumirán el martes, 15 de octubre.
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

XXVIII Niedziela Zwykła
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy
wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i
głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami". Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie
się kapłanom". A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę
Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego zaś rzekł:
"Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

Łk 17,1-19

Św. Teresa z Avila - 15 października
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28
marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze
szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w
Avili. Miała 2 siostry i 9 braci. Na skutek czytania
żywotów świętych postanowiła uciec do Afryki, aby
tam z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską.
Miała wtedy zaledwie 7 lat. Złożyła śluby zakonne
w roku 1537.. W roku 1560 przeżyła wizję piekła.
Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz
zatroskaniem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania
dusz nieśmiertelnych. W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w
Avila, dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. Liczba
wszystkich, osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15.
Św. Jan od Krzyża zreformował 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w
roku 1580 zatwierdził nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych.
Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat. Została beatyfikowana w
roku 1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV.
Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reformatorka Karmelu,
ale też jako pisarz Kościoła. Kiedy 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił
ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł "doktora mistycznego". Zasłużyła
sobie na ten tytuł w całej pełni. Zostawiła bowiem dzieła, które można
nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi.
Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes;
karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza
uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.
W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki. Jej
atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż,
pióro i księga, napis: Misericordias Domini in aeternum cantabo, strzała.

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.

Św. Gerard Majella
Redemptorysta — C.Ss.R.
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris)
(Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela)
16 października
Gerard urodził się w 1726 roku, w Muro,
małym miasteczku na południu Włoch.
Miał szczęście mieć za matkę
Benedyktę, która nauczyła go
niezmierzonej i nieograniczonej miłości
Boga. Czuł się szczęśliwy, ponieważ
miał poczucie, że jest blisko Pana Boga.
Swoje pierwsze śluby zakonne składa 16 lipca 1752 roku. Ku
jego wielkiej radości była to Uroczystość Najświętszego
Odkupiciela i równocześnie święto Matki Bożej z Karmelu. Od
tego dnia, z wyjątkiem krótkiego pobytu w Neapolu i czasu
spędzonego w Caposele, gdzie umiera, całe swoje życie przeżył
we wspólnocie Redemptorystów w Iliceto.
W roku 1754 jego kierownik duchowy poleca mu, żeby napisał
na kartce, jakie jest jego największe pragnienie. I napisał:
„Bardzo kochać Pana Boga; być zawsze zjednoczonym z
Bogiem; czynić wszystko dla Pana Boga; kochać wszystkich ze
względu na Pana Boga; wiele dla Pana Boga cierpieć; jedyne co
się w życiu liczy, to pełnienie Woli Bożej”.
Niewielu świętych może się poszczycić tyloma cudami, które
przypisuje się świętemu Gerardowi. Proces jego beatyfikacji i
kanonizacji ujawnia, że dokonał bardzo wielu cudów wszelkiego
typu i rodzaju. Większość cudów zdziałał, aby przyjść z pomocą
innym. Wiele razy Gerard wyjawia ludziom ich ukryte grzechy,
których się wstydzili wyznać na spowiedzi, doprowadzając ich do
skruchy i pokuty po otrzymaniu rozgrzeszenia. Również jego
cudowny apostolat na rzecz matek jest przyczyną jego sławy
jeszcze za życia.
Niedługo przed północą 15 października 1755 roku jego
niewinna dusza ulatuje do nieba.
Po śmierci Gerarda prawie w całych Włoszech dzieją się za jego
wstawiennictwem cuda. W roku 1893, zostaje on beatyfikowany
przez Papieża Leona XIII, a 11 grudnia 1904 roku, Papież Pius
X zalicza go w poczet świętych Kościoła Katolickiego.
Święty matek
Na skutek cudów dokonanych przez Boga za wstawiennictwem
św. Gerarda dla dobra matek, mamy Włoskie podjęły wielkie
starania, żeby ogłosić go ich patronem. W czasie procesu
beatyfikacyjnego stwierdzono, że Gerard był znany jako „święty
od szczęśliwych porodów”.
Tysiące matek mogły doświadczyć mocy św. Gerarda poprzez
„Bractwo św. Gerarda”. Wiele szpitali swoje oddziały porodowe
poświęca św. Gerardowi i pomiędzy pacjentki rozdzielane są
medaliki oraz obrazki św. Gerarda wraz z umieszczoną tam
odpowiednią modlitwą. Tysiącom dzieci rodzice nadawali imię
Gerarda w przekonaniu, że poród był szczęśliwy dzięki
wstawiennictwu świętego. Nawet dziewczynkom nadawano jego
imię i stąd powstały interesujące przekształcenia imienia
"Gerard" na: Gerarda, Geralina, Gerardina, Geriana i Gerardita.

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

również mieli smaczne wypieki oraz napoje
chłodzące i polskie piwo. Spędźmy razem
czas w gronie rodziny parafialnej, gdzie
oprócz smacznego jedzenia będzie też miła
atmosfera!
Koperty na Wypominki już dostępne!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach
naszego kościoła znajdują się już
koperty, na których można wpisywać
imiona bliskich zmarłych, za których
będziemy modlić się w miesiącu
listopadzie i w ciągu całego roku.
Prosimy wpisywanie imion zmarłych dużymi
literami i wyraźnie. Koperty wraz z ofiarą
prosimy o składanie wraz z niedzielną składką.

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-Eighth Sunday in Ordinary Time
Luke 17:11-19

Jesus heals 10 lepers, and one,
the Samaritan, returns to give
thanks.
Background on the Gospel Reading
Today we hear about how Jesus, continuing on his
journey to Jerusalem, heals 10 lepers. This story is a lesson
about faith and reminds us that faith is sometimes found in
unlikely places. Ten people afflicted with leprosy cry out to
Jesus. Struck with pity, Jesus heals all 10. However, only
one is described as glorifying God and returning to thank
Jesus. The one who returns is a Samaritan, a foreigner. In
the Jewish circles in which Jesus lived, Samaritans were
looked down upon because of the differences between the
two communities in their observance of Judaism. It is significant, therefore, that Jesus commends the Samaritan for his
faith, which has been his salvation. Throughout Luke's Gospel, faith is found in surprising places.
Another lesson for us in this Gospel has to do with
salvation. All 10 of the lepers were given the gift of healing,
but in his gratitude to God for this gift, the Samaritan found
salvation. Our salvation is found in recognizing the gifts we
have been given and knowing to whom we must offer our
thanks.

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!

Saint Teresa of Jesus (Ávila)
Feast day October 15
St. Teresa of Ávila was the
founder of the Discalced Carmelites, which was a reform
movement within the Carmelite
Order. In her work of reform,
she worked very closely with
St. John of the Cross. She wrote several important
works, including her autobiography, Life of Teresa of
Avila, and her most influential work, The Interior
Castle, in which she talks about the mystical life in
terms of seven mansions. These mansions show the
growth in intimacy between the believer and God. St.
Teresa was the first woman ever to be declared a
Doctor of the Church (1970).
Saint Luke
Feast Day October 18
On October 18 we celebrate the feast day of St. Luke.
There are only a few certain facts
about St. Luke’s life. We know
him best as the author of the third
gospel and of the Acts of the
Apostles.
A Greek himself, he wrote the
story of Jesus and the Christian community for Gentile
readers. He also accompanied St. Paul on some of his
journeys and shared in his sufferings. Probably a physician, Luke may have pioneered as an early member of
the church at Antioch.
The saint’s books reveal something about his
character. Luke wrote excellent popular prose with an
artist's skill at painting picture stories. Demonstrating an
unusual commitment to accuracy, he appears to have
fastidiously checked his facts. For example, archaeologists have confirmed many details that he reported in the
Acts.
Some of Luke’s main themes - prayer, the Holy Spirit,
and mercy - suggest that he was a compassionate, spiritual man. He aimed his books to persuade Gentiles that
the Christian story was true. So he made it more accessible to them by filing his gospel with accounts of Christ’s
openness and mercy.
Tradition says Luke lived a long life without
marrying and that he died at age eighty-four.

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

