3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948
Fax. 708-652-0646
Website: www.stmczcicero.com
E- Mail: parish@stmczcicero.com
Office Hours: Monday through Thursday - 10:00 AM to 3:00 PM;
Friday - 1:00 PM to 6:00 PM

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
November 17th, 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)

Devotions:

Fr. Waldemar Latkowski CSsR
Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: wlatkowski@stmczcicero.com
Fr. Marian Furca CSsR
Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mfurca@stmczcicero.com
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR
Resident Priest Ext. 226
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmczcicero.com
Witold Socha - Music Director,
Tel. 708-299-8816

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 am
8:15 am

November 17-Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
8:30 am †Estelle Czarnecki (family)
†Diana Madurzak (Zaragoza family)
10:30 am O powrót do zdrowia i Boże błog. dla Ewy
†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 (córka i syn z rodzinami)
†Romana S. Ryszka (Sharon and Debbie)
12:30 pm Presentacion de 40 dias de Artemio Duarte
(Cristina y Rolando Duarte)
†Maria de Jesus Razo, aniversario luctuoso
(hijos)
†Jaime Valle, y Alberto Valle (familia)
†Jose Arvizu, aniversario luctuoso (hijos)
†Josefina Barragan, eterno descanso (Clara
Casillas)
4:00 pm Feligreses
November 18—Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 am O Boza Opieke i Blogoslawiensto w dniu
urodzin dla Andrew J. Sciazko (prosi
siostra)
8:15 am Feligreses
November 19– Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 am †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15am †Por las almas inscritas en el libro de la
memoria
November 20—Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 am Parishioners
8:30 am Eucharisitic adoration until 7PM
7:00 pm Circulo de Oracion
7:45 pm Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
November 21—Thursday, The Presentation of the
Blessed Virgin Mary
7:30 am For the legal protection of unborn children
8:15 am †Por las almas inscritas en el libro de la
memoria
November 22—Friday, Saint Cecilia, Virgin and Martyr

†Holy Souls in the Book of Remembrance
Por bendiciones y salud para los miembros
del Coro Santa Cecilia

November 23—Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 pm †Walter D. Sosinski, in memory (Joan)
†Camilo Revilla (family)
6:30 pm †Za wszystkich zmarłych wiernych zapisanych
w wypominkach

MASS INTENTION REQUESTS
Those wishing to honor a loved one during the celebration of Mass-for the living or the deceased, or for
prayerful remembrance of anniversaries, birthdays,
and other special intentions should contact the rectory by phone or in person during office hours. You
may also fill a Mass request envelope in the sacristy.
The suggested stipend per Mass intention is $10.

Saturday, November 23
5PM Sharon Wisnieski-Wente
Jean Yunker
6:30 Anna Drumsta,
Bogusia Ptak
Sunday, November 24
8:30 John Kociolko
10:30 Bogusia Ptak, Danuta Landt
12:30 Maria Sanchez, Lizbeth Ortiz, Javier Cano
4:00 Maria Rodriguez, Paulina Ortiz, Rene Aviña
Saturday, November 23
5PM Joanne Napoletano
Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, November 24
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
TBA
10:30 Andrzej Obacz, Waldemar Lipka
12:30 Javier Hernandez, Noema Arellano
Nydia Cano, Olivia Ortiz
4:00 Rosalina Martinez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

Eternal rest………………
†Anselmo Garcia Carlon
†Francisco J. Oria
May God Who called you, take you
home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, November 10, 2019

During the next two weeks adoration
will be cancelled on Wednesdays
since there will be people working in
making renovations to the Sanctuary
floor. The 8:00 AM Mass and novena to Our Lady of Perpetual Help
will be conducted as usual.

Turkey Shoot
The Polish Falcons will be hosting their annual turkey shoot on November 20 & 22 at St. Mary’s Social Center, 5000 W. 31st St., Cicero, IL. Doors will
open at 6:30 P.M.

Many thanks to Nov. 9
those of you who
have contributed
to St. Mary of Nov. 10
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are
essential to our
ministry, and we
are grateful.

Ogłoszenia
Degustacja wina
Już dziś zapraszamy na degustację
wina i lekkie przekąski w Social
Centerdnia 23 listopada o godzinie
6:30PM. Cena biletu 30 dolarów.
Tylko dla dorosłych od 21 roku życia.

Informujemy, że z racji planowanym rozpoczęciem
prac położenia płytek w części prezbiterium w
naszym
kościele
nie
będzie
wystawienia
Najświętszego Sakramentu w środę 19 listopada.

6:30 PM

191.00

8:30 AM

1,292.09

10:30 AM

1,289.00

12:30 PM

1,121.00

4:00 PM

541.00
$4,82709

November 9 & 10…………………..$431.00
Goal: $193,596
Donations: $115,327.50
Deficit: $79,610.50

Degustación de vinos
Noviembre 23, 2019

Catecismo / CCD:
La próxima clase para todos los estudiantes
es el 7 de diciembre. Les recordamos que los estudiantes tendrán clases dos sábados seguidos durante
diciembre.

393.00

PARKING LOT CAMPAIGN

Anuncios

$30 por persona
Incluye aperitivos
Evento solo para personas mayores de 21 años
St. Mary’s Social Center
5000 W 31st Street, Cicero, IL

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
Joann Wojdula Scamerhorn
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. 220.

XXXIII Domingo
Ordinario
Lc 21, 5-19
En aquel tiempo,
como algunos ponderaban
la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas
que lo adornaban, Jesús
dijo: "Días vendrán en que no quedará piedra sobre
piedra de todo esto que están admirando; todo será
destruido".
Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo
va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a
punto de suceder?" Él les respondió: "Cuídense de
que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: 'Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado'. Pero no les hagan caso. Cuando oigan
hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el
pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía
no es el fin".
Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares
habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles.
Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los
apresarán; los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y
los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por
causa mía. Con esto darán testimonio de mí.
Grábense bien que no tienen que preparar de
antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún
adversario de ustedes.
Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo,
no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se
mantienen firmes, conseguirán la vida".

Durante las próximas
dos semanas la adoración al
Santísimo será cancelada debido a que estamos hacienda
renovaciones al piso del santuario de la iglesia.
El circulo de oración
y la Novena a Ntra. Sra. Del
Perpetuo Socorro se realizaran como de costumbre.

FESTIVIDADES GUADALUPANAS 2019
Todos
nuestros
feligreses y amigos están
invitados a tomar parte de
las festividades de Nuestra Sra. de Guadalupe que
se estarán llevando a cabo
del 3 al 12 de diciembre
en nuestra parroquia.
Este año contaremos con
la visita del Padre Freddy
Castañeda Zamora originario de la Ciudad de México para conducir la novena.
Padre Freddy nacido en 1973 ingreso al
seminario Redentorista en
San Luis Potosí en 1988 y
se ordeno como sacerdote
el 11 de julio de 1998.
Actualmente es el rector del templo Nuestra Señora
de Fátima en Ciudad Obregón, Sonora. La mayoría
de su ministerio lo ha ejercido como formador de
seminaristas en San Luis y Guadalajara.
FECHA
Diciembre 3
Diciembre 4
Diciembre 5
Diciembre 6
Diciembre 7
Diciembre 8

ROSARIO
6:30 P.M.
6:30 P.M.
6:30 P.M.
7:30 P.M.
7:30 P.M.
12:00 P.M.
3:30 P.M.

MISA
7:00 P.M.
7:00 P.M.
7:00 P.M.
8:00 P.M.
8:00 P.M.
12:30 P.M.
4:00 P.M.

Diciembre 8 a las 6:00 P.M.
Gran Convivio Guadalupano
5000 W. 31st St., Cicero, IL 60804
FECHA
Diciembre 9
Diciembre 10
Diciembre 11

ROSARIO
7:30 P.M.
6:30 P.M.
6:30 P.M.

MISA
8:00 P.M.
7:00 P.M.
7:00 P.M.

FECHA

ROSARIO
MISA
Diciembre 12 a las 5:00 A.M.
Mañanitas a la Virgen de Guadalupe
Diciembre 12
6:00 P.M.
7:00 P.M.

Durante cada día de la novena tendremos un convivio
en el Makuch Hall al terminar la Misa. Excepto el 7,
8, y 12 de diciembre.

XXXIII Niedziela Zwykła
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest
przyozdobiona pięknymi kamieniami i
darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas,
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był
zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy
to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się
dziać zacznie?» Jezus odpowiedział:
«Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł
czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o
wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz
nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi” i
królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki
na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą
was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z
powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników.
Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A
wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie
spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
Łk 21,5-19

Święto Dziękczynienia
Wszyscy mieszkający w Stanach
Zjednoczonych
wiedzą,
że
”Thanksgiving Day” jest to Święto
Dziękczynienia. Przypada ono w
tym roku w czwartek 29-go
listopada. Z tej okazji celebrowana
będzie w naszym kościele jedna uroczysta Msza św. o
godz. 9-ej z rana. Prosimy wszystkich o przyniesienie
konserwowanej żywności, którą będziemy składać przed
ołtarzem przed złożeniem darów. Żywność tę później
będziemy rozdzielać dla ubogich.

W miesiącu Listopadzie w każdą
niedzielę przed Mszą św. o godzinie
10:00AM jest odmawiana Koronka do
Bożego Miłosierdzia z Wypominkami
za naszych zmarłych.
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.

Ofiarowanie
Najświętszej Maryi Panny
21 listopada
W dawnych czasach istniał
wśród Żydów zwyczaj
religijny, polegający na
tym, że dzieci - nawet
jeszcze nie narodzone ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło
piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i
oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało
się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni,
wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało
wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas
nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna.
Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko.
Złożyła Bogu obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na
służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na
upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z
jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało
miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej
życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to
Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu
przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi
Zachariaszowi, który kilka lat później stał się ojcem św. Jana
Chrzciciela. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat.
Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym.
Informacje o nim pochodzą w dużej mierze z pism
apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.
W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu
Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. Joachim i św.
Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku.
Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i
naukę do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie try lata. Opis
ten powtarza apokryf z VI w. - Księga Narodzin
Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela, a także
pochodzący z tego samego czasu inny apokryf, Ewangelia
Narodzenia Maryi.
Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne w
niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa.
Skoro obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i
Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i
Narodzenie Maryi (8 IX), Wniebowstąpienie Jezusa i
Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), to naturalne wydaje się
obchodzenie obok święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także
święta ofiarowania Jego Matki.
Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto
najpierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy
to poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny), potem od VIII w. na całym
Wschodzie. W 1372 r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz
XI, a w 1585 r. Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół.
Dzisiejsze wspomnienie jest świętem patronalnym Sióstr
Prezentek, założonych w 1626 r. w Krakowie przez Zofię z
Maciejowskich Czeską dla nauczania i wychowania
dziewcząt.
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania
swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak
zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych
rodziców w czasie Chrztu świętego. Nie powinniśmy
zapominać o tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać
w swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukaniu Jego
woli.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Average AƩendance per Mass
Day

5:00 PM

6:30 PM

8:30 AM

10:30 AM

12:30 PM

4:00 PM

TOTAL

Oct. 5-6, 2019

53

38

213

224

463

236

1227

55

32

183

240

387

220

1117

43

33

297

274

494

186

1327

207

0

175

274

336

194

1186

90

34

217

253

420

209

1214

56

46

110

268

398

203

1081

4:00 PM

TOTAL

Oct. 12-13,
2019
Oct. 19-20,
2019
Oct. 26-27,
2019
Average Oct.
2019
Average Oct.
2018

Average Sunday ContribuƟon per Mass
Day
Oct. 5-6, 2019

5:00 PM

6:30 PM

8:30 AM

10:30 AM

12:30 PM

$

540.00

$ 131.00

$ 1,368.00

$ 1,208.00

$

975.00

$

555.00

$ 4,777.00

$

386.00

$ 134.00

$ 1,128.09

$ 1,068.00

$ 1,390.00

$

545.00

$ 4,651.09

$

571.00

$ 186.00

$

979.00

$ 1,406.00

$ 1,469.00

$

596.00

$ 5,207.00

$

1,090.00

$

$

790.00

$ 1,231.00

$ 1,513.00

$

555.00

$ 5,179.00

Average Oct.
2019

$

646.75

$ 150.33

$ 1,066.27

$ 1,228.25

$ 1,336.75

$

562.75

$ 4,953.52

Average Oct.
2018

$

456.25

$ 202.50

$

$ 1,262.00

$ 1,413.50

$

523.25

$ 4,766.50

Oct. 12-13,
2019
Oct. 19-20,
2019
Oct. 26-27,
2019

-

909.00

Average ContribuƟon per Person
.
Average
Attendance Oct.
2019
Average
Contribution
Oct. 2019
Est.
ContribuƟon
per Person Oct.
2019
Est.
ContribuƟon
per Person Oct.
2018

..

5:00 PM

6:30 PM

8:30 AM

10:30 AM

12:30 PM

4:00 PM

90

34

217

253

420

209

$ 1,066.27

$ 1,228.25

$ 1,336.75

$

562.75

$ 646.75

$

150.33

$

7.19

$

4.42

$

4.91

$

4.85

$

3.18

$

2.69

$

8.18

$

4.43

$

8.30

$

4.70

$

3.55

$

2.58

Thirty-Third Sunday in Ordinary
Time
Luke 21:5-19

Jesus predicts the destruction of the
Temple in Jerusalem and warns his
followers that persecution will
come before the end time.
Background on the Gospel Reading
In the context of Luke, today's Gospel appears near
the end of Jesus' teaching in Jerusalem, just prior to the events
that will lead to his crucifixion. His warnings and predictions
are ominous but can be read in many ways.
To those who first heard Luke's Gospel, those may
have been words of encouragement. The destruction of the
Temple in Jerusalem by the Romans was history (70 A.D.);
Luke's Gospel, Catholic scholars propose, was written between
80 and 90 A.D. His audience was probably Gentile Christians.
Luke here tries to interpret the fall of Jerusalem for them and
to locate it in God's plans for humankind (salvation history).
At the same time, Luke is suggesting to his audience that there
will be a considerable elapse of time before Jesus' final coming. Luke's listeners have likely seen much upheaval and are
anxious to know if these are the signs of Jesus' coming. Luke
is urging greater patience.
In the second part of today's Gospel, Jesus warns that
his followers will face persecution for their beliefs. Luke presents persecution as an opportunity for the followers of Jesus
for “It will lead to your giving testimony” (Luke 21:13). In
persecution God's wisdom and power will be shown in the
example of followers of Jesus. Perseverance in the face of persecution will lead to their salvation.
Here Jesus is assuring his followers that God is present to all believers, even in times of trouble. Ultimately, Jesus
will witness to this with his own death. As disciples of Jesus,
we try to follow his example, trusting in God's mercy and protection, even when we are facing difficulties.
Saint Cecelia
Feast Day November 22
For centuries St. Cecelia
has remained one of the church’s
most beloved saints. Parents give
their daughters her lovely name,
which means “lily of heaven.”
However, all we know about Cecelia comes from a fifth-century
legend that has no historical evidence to support it. Except that
two young men featured in the
story, Valerian and Tiburtius, were
known to have been martyred in
the third century and buried in the catacombs. However, no
catacomb grave or contemporary writer validates the fascinating tale of St. Cecelia.
However, the story still charms and inspires us. Cecelia, a patrician maiden, dedicated her virginity to Christ, but
her father betrothed her to Valerian, a young pagan. Forced into
marriage, Cecelia determined to keep her commitment. According to the legend:
As the wedding day approached, she fasted for two or
three days. On her nuptial day she wore a hair shirt next to her

flesh, concealed by her gown of cloth of gold. She sang in her
heart to God alone, saying, “O Lord, let my heart and my body
be undefiled.” That night, when with her spouse she sought the
secret silences of the bridal chamber, she spoke to him as follows: “O sweetest and most loving youth, there is a secret that I
may confess to you, if only you will swear to guard it faithfully.” Then Valerian swore that no necessity would make him
betray it in any way. Then she said: “I have for my lover an
angel of God, who guards my body with exceeding zeal! If he
sees you but lightly touch me for sordid love, he will smite you,
and you will lose the fair flower of your youth. But if he knows
that you love me with a pure love, he will love you as he loves
me, and will show you his glory!”
Then Valerian, guided by the will of God, said: “If
you will have me believe you, show me the angel! If I find that
he is really an angel, I shall do as you ask me!”
We might wonder if bad breath from fasting and the
stink of the hair shirt might not have been enough to protect
Cecelia from Valerian’s touch. However, the youth followed
Cecelia’s directions and sought baptism from Pope Urban I.
Upon his return Valerian saw Cecelia’s angel, who crowned
both of them with floral wreaths. Then Valerian’s brother, Tiburtius, was also converted. The two new Christians were soon
beheaded for burying the bodies of those who had been martyred.
Cecelia herself was condemned for refusing to worship the gods. An attempt to suffocate her in her own bathroom
failed. So a soldier was ordered to behead her, but he bungled
the job. Cecelia lay dying for three days, during which she bequeathed her property to the church.
The Cecelia legend may be purely fictitious, but this
fiction conveys truths that stimulate our faith. St. Cecelia testifies to the supernatural realities that penetrate our lives and
invite us to live for God alone no matter what it costs.
from Voices of the Saints, by Bert Ghezzi

