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-Ninth Sunday in Ordinary Time
October 20th, 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.

7:30
8:15
October 20 Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
8:30
For blessings for all our candidates to First Holy
Communion
For blessings and health for Edward Yunker on his
5th birthday (Wojdula and Yunker families)
For blessings and health for Michael Yunker on hid
birthday (Wojdula and Yunker families)
For blessings and health for Mark Yunker on his
birthday (Wojdula and Yunker families)
†George Enda
†Diana Madurzak (Zaragoza family)
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 oraz o łaskę
nawrócenia dla Klaudi (Monika)
O łaskę uzdrowienia z choroby i opiekę M.B.
Częstochowskiej (Monika)
†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
†Stanisław i Tekla Dygon (Rodzina)
†Józef Dygon o pokój wieczny (żona z dziećmi)
†Pelagia Ptak (córka i syn z rodzinami)
12PM Rosario
12:30 Feligreses
3:30 Rosario
4:00 Feligreses
October 21 , Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 God blessing and good health for Urszula
Michalczuk
8:15 Feligreses
October 22 , 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.
October 23, 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 24, Thursday, Weekday in Ordinary Time

For new priestly and religious vocations and for
Pope. Frances, bishops, priests deacons,
religious.
Por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y
también por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos.

October 25 , Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 For the legal protection of unborn children
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
October 26, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11AM Wedding: Ricardo Menendez & Katarzyna Skrabacz
1PM Wedding: Keith Lepacek & Joanna Byrdak
3PM Wedding: Janusz Chraca & Jaciyn Kapovich
5PM Installation of Fr. Waldemar Latkowski
†Bernadine Jaramillo (proceso Jaramillo)
†Camilo Revilla (family)
Lector Schedule
Saturday, October 26
5PM Marie Jarding, Gladys Trigueros
6:30
Felicja Jarzębowicz – Bogusia Ptak
Sunday, October 27
8:30 John Kociolko
10:30 Alicja Krzak – Kasia Kowalska
12:30 Maria Sanchez, Lizbeth Ortiz, Javier Cano
4:00 Maria Rodriguez, Paulina Ortiz, Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, October 26
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, October 27
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Christine Grodek
10:30 Waldemar Lipka, Andrzej Obacz
12:30 Javier Hernandez, Noema Arellano, Nydia Cano
Olivia Ortiz
4:00 Rosalina Martinez, Angeles Abundis, Antonio Abundis
There is a promise of marriage between
III. Ricardo Menendez & Katarzyna Skrabacz
III. Keith Lepacek & Joanna Byrdak
III. Janusz Chraca & Jaciyn Kapovich
I. Felipe Huerta & Gia M. Corso
Eternal rest………………
†Jaime Orozco Jr.
May God Who called you, take you
home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 13, 2019
Many thanks to Oct. 12
those of you who
have contributed
to St. Mary of Oct. 13
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are
essential to our
ministry, and we
are grateful.

5:00 PM

$386.00

6:30 PM

134.00

8:30 AM

1,128.09

10:30 AM

1,068.00

12:30 PM

1,390.00

4:00 PM

545.00
$4,651.09

PARKING LOT CAMPAIGN
October 5 & 6…………………..$528.00
Second Collection
Today we celebrate World Mission Sunday
during this Extraordinary Mission Month.
Let us
remember the mission at the heart of our Christian
faith – to share the Good News with the world! The
collection today for the Society for the Propagation of
the Faith supports the priests, religious and lay leaders
who embody Christ’s mercy and presence among the
most vulnerable communities in our world. They have
been charged to proclaim the Word persistently; when
it is convenient and inconvenient. Let us pray and offer our support for the Church’s worldwide missionary
efforts.

Segunda Colecta
Hoy celebramos el Domingo Mundial de las
Misiones durante este mes extraordinario de misiones.
Recordemos la misión en el corazón de nuestra fe cristiana: ¡compartir las Buenas Nuevas con el mundo! La
colección de hoy para la Sociedad para la Propagación
de la Fe apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y
laicos que encarnan la misericordia y la presencia de
Cristo entre las comunidades más vulnerables de nuestro mundo. Han sido acusados de proclamar la Palabra
persistentemente; cuando es conveniente e inconveniente. Oremos y ofrezcamos nuestro apoyo a los esfuerzos misioneros mundiales de la Iglesia.

CCD
►
►

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

Goal: $193,596
Donations: $114,896.50
Deficit: $80,041.50
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.

XXIX Domingo ordinario
Lc 18, 1-8
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la
necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola:
"En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios
ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad
una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle:
'Hazme justicia contra mi adversario'.
Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero
después se dijo: 'Aunque no temo a Dios ni respeto a los
hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy
a hacerle justicia para que no me siga molestando' ".
Dicho esto, Jesús comentó: "Si así pensaba el juez
injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar?
Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando
venga el Hijo del hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe
sobre la tierra?"

Ya están disponibles los sobres para el Día de los
Difuntos. En el sobre usted podrá poner su donación
(mínima de $10.00 por intención) y estos sobres se
pondrán en un libro el cual se quedara en el altar por
todo el mes Noviembre. Los sobres
con los nombres y la ofrenda pueden
poner junto a la canasta de la colecta
dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2 de Noviembre, como también durante de
todo el año.

COMPROMISOS SIN PAGAR
Una revisión reciente de nuestro informe
To Teach Who Christ Is
reveló que varios feligreses se han retrasado en
sus pagos de compromiso. Como sabrán, la parroquia de Santa María de Czestochowa recibe los fondos de la campaña a medida que se pagan las promesas, y los ministerios compartidos de la Arquidiócesis de Chicago también se benefician en ese momento.
Monto comprometido $ 775,975
Monto pagado
$ 447,307
Monto cancelado
$ 61,090
Saldo adeudado
$ 267,578
Total devuelto a nuestra parroquia: $ 285,307
Llame a la oficina de cumplimiento de la campaña, al 312.534.8500, si necesita discutir un problema con su compromiso, o vaya a toteachwhochrist.org. Están felices de trabajar con usted en su
compromiso de enseñar quién es Cristo.
CAMBIO A TARJETA DE CRÉDITO
Si se inscribió para recibir recordatorios de
pago por correo, pero prefiere cumplir con su promesa de Enseñar quién es Cristo con su tarjeta de crédito, puede hacer este cambio fácilmente. También
puede hacer que los pagos se retiren automáticamente de su cuenta corriente.
Los pagos electrónicos son fáciles y convenientes, y le ahorran a la oficina de campaña costos
considerables asociados con los envíos postales y
postales. Comuníquese con la oficina de cumplimiento de To Teach Who Christ Is al 312.534.8500 o
visite toteachwhochristis.org para obtener ayuda.

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
Catecismo
La próxima clase del catecismo es el 2 de noviembre.
El 10 de noviembre a las 8:30 AM será la misa
de Presentación para los candidatos a Confirmación (Confirmación Lv. 2)

XXIX Niedziela Zwykła
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że
zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła
do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do
siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie
zadręczała mnie”. I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę
swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i
czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?". Łk 18,1-8

OKTOBERFEST
10.20.2019

ZAPRASZAMY
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. Zapraszamy na nasz
parafialny Oktoberfest, do Sali Makucha. Właśnie
dziś sprzedajemy placki ziemniaczane, placki po
zbójnicku, grochówkę, tradycyjną polską kiełbasę z
kapustą i pizzę. Mamy również mieli smaczne wypieki oraz napoje chłodzące i polskie piwo. Możemy
spędzić razem czas w gronie rodziny parafialnej,
gdzie oprócz smacznego jedzenia jest też miła atmosfera!

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.

„Czego

szukacie?…Pozwólcie, że
jeszcze raz zapytam: czego szukacie? Albo lepiej – kogo szukacie?…
Odpowiedź może być tylko jedna:
szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa
Chrystusa, który jednak wychodzi
pierwszy na poszukiwanie was…
Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach
jesteście nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus ceni
każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha.” Jan Paweł II
W dniu 22 października Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie
do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.
16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął
imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał
szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym
owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate
magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła
łacińskiego i Kościołów wschodnich.
Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna).
Jan Paweł II był pierwszym po 455 latach biskupem
Rzymu nie będącym Włochem, był pierwszym papieżem z Polski. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i
był drugim co do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej – 32 lata – sprawował swój urząd Pius IX (nie
licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego następcy Jezusa).
Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Jan
Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898
przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii
odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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.

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.

“Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w
swej istocie i głębi (…). Oto bowiem
na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma
naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa
(…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce
Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,

które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu,
Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni,
wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają
nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.

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-Ninth Sunday in Ordinary Time
Luke 18:1-8

Jesus urges his disciples to
pray and not lose heart, for
God hears and answers prayers.
Background on the Gospel
Reading
This is the first of two parables that Jesus tells in
Luke 18 about prayer. (The second will be read at Mass
next Sunday.) This first parable is a lesson in persistence in
prayer. (Next Sunday's parable will address attitude in prayer.) While the parable seems to present prayer as nagging
God for what we want, such a reading misses the point.
God is not like the judge in the parable, worn down by requests and coerced to respond. The key is found in the description of the judge as corrupt and unjust. Since God can
be neither, we must understand Jesus to be saying that if
even an unjust judge responds to the persistence of the
widow, how much more so will God listen to our prayers.
God truly wants to hear our needs and respond generously.
It is the final lament of Jesus that gets to the point of the
parable. The lesson is about the persistence of the one who
prays. God wants us to be like the persistent widow, staying
in relationship with God, confident that God hears and answers prayers. Then Jesus laments, “Will such faith be
found when the Son of Man comes?” In this lament, Jesus
notes how easy it can be for us to lose heart.

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

DELINQUENT PLEDGES
A recent review of our To Teach Who
Christ Is report revealed that a number of parishioners have fallen behind on their pledge
payments. As you may know, St. Mary of
Czestochowa Parish receives the campaign
funds as pledges are paid, and the shared ministries of the Archdiocese of Chicago benefit
then as well.
Amount Pledged
Amount Paid
Cancelled Amount
Balance Due

$775,975
$447,307
$61,090
$267,578

Total returned to our parish: $285,307
Please call the campaign fulfillment office, at 312.534.8500, if you need to discuss an
issue with your pledge, or go to
toteachwhochrist.org. They are happy to work
with you on your commitment to To Teach Who
Christ Is.
SWITCH TO CREDIT CARD FULFILLMENT
If you signed up to receive payment reminders in the mail but would rather fulfill your
To Teach Who Christ Is pledge with your credit
card, you can easily make this switch. You may
also have payments automatically withdrawn
from your checking account.
Electronic payments are easy and convenient, and save the campaign office considerable costs associated with mailings and postage. Please contact the To Teach Who Christ Is
fulfillment office at 312.534.8500 or go to
toteachwhochristis.org for assistance.

