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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 09, 2020
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
Secretary, 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.

February 08, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 For blessings and health for Marylin Nowicki (family)
For blessings and health for Michael Yunker Jr. on
his birthday (Wojdula and Yunker families)
†Bud Buckner (wife)
†Ann Paida (family)
†Dennis Pencak (Pat Porcelli)
6:30 Za parafian
February 09, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Diana B. Malinek (Dorothy)
†Edward Mozdzierz (Edward and Caren Hennessy)
†Dennis Pencak (Tom and LaVerne Cichon)
†Anthony Yunker (Wojdula and Yuner families0
10:30 Podziękowanie Panu Bogu za 50 lat przeżycia
małżeństwa z prośbą o zdrowie i Boże błog. Na
dalsze lata dla Marii i Jana Kwak
O zdrowie i opiekę M. Bożej oraz o dobry wynik
badań dla Moniki oraz opiekę M. Bożej dla
Klaudii.
†Krzysztof Kogut (żona z dziećmi i przyjaciele)
†Jan i Stefania Hajnos oraz ich syn Stanisław
†Ignacy Papciak (syn z rodziną)
†Mieczysław i Maria Przybos (Alina i Marek Dybas)
12:30 †Ana Esparza, 14° aniversario luctuoso (familia
Saucedo-Muñoz)
†Sra. Celina Hernandez Alvarez, 1er aniversario
luctuoso (Hija Zelina Gamez)
4:00 Feligreses
February 10, Monday, Saint Scholastica, Virgin
7:30 †Agnes Warchol (family)
8:15 Feligreses
February 11, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Estelle Czarnecki (family)
8:15 †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria
February 12, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Raymond Honek (Dorothy Honek)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
6PM Confessions
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
February 13, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Stella K. Bogdan (Winn family)
8:15 †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria

February 14, Friday, Saint Cyril, Monk and Methodius,
Bishop
7:30 For blessings and health for Michael Yunker Jr. on
his birthday (Wojdula and Yunker families)
8:15 Feligreses
February 15, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 †Dennis Pencak (Vicki and Richard Zimny)
6:30 Za parafian

Saturday, February 15
5PM
Sharon Wisnieski-Wente
Jean Wojdula-Yunker
6:30 Zenon Leśniak –
Anna Drumsta
Sunday, February 16
8:30 John Kociolko
10:30 Danuta Landt – Franek Banachowski
12:30 Los jovenes
4:00

Los niños
Saturday, February 15
5PM Jean Wojdula-Yunker
Frances Balla
6:30 Adam Orszulak

8:30
10:30
12:30
4:00

Sunday, February 16
Christine Grodek, Ann Twomey
Georgia Czarnecki
Andrzej Obacz, Jan Radomyski
Miguel Vazquez, Elvia Madera
Ruth Trujillo
Rene Aviña, Gisela Aviña
Alejandro Morales

We welcome in Baptism:
Priscila Vega
Eternal rest………………
Jadwiga Razniewska
John Jurek
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 2, 2020
Feb. 01
2020 Annual Catholic Appeal
Come, follow me… and heal our world
Please spend some time this week reflecting
on the Annual Catholic Appeal brochure that you
received with your bulletin. The Annual Catholic
Appeal is much different than a one-time special
collection. It is a pledged campaign commitment
where you can make a gift payable in installments.
A pledge is a promise to make a gift over a span of
time.
Each pledge makes a difference because all
parishes participate in the campaign and the gifts of
many enable our archdiocese to deliver needed ministries and services to answer Jesus’ call to “Come,
follow me… and heal the world.”
Once we reach our parish goal of $20,442
in paid pledges, any additional funds come back to
our parish to help fund our needs.
If you received your pledge form in the
mail, please complete it and mail it back or bring it
to Mass next weekend. For those of you who did
not receive a mailing or have not had time to respond, we will conduct our in-pew pledge process
at all Masses next weekend.
CCD:
► The next class for all students is February 15
► On February 15 students in First Communion
Level 2 will be doing the Sacrament of Reconciliation (First Confession), all parents are invited to attend.
► The Confirmation retreat scheduled for February 22 has been postpone to March 21 & 22
2019 Donation Summary—Tax Letter
Dear Parishioners you may request a summary of your 2019 donations for tax purposes the
following ways:
1) Complete and return this form:

x Name:_______________________
x Envelope
#:___________________

2) Emailing:
x parish@stmczcicero.com
3) Calling the secretary at 708-652-0948

Feb. 02

5:00 PM

$458.00

6:30 PM

287.00

8:30 AM

1,565.00

10:30 AM

1,623.00

12:30 PM

1,588.00

4:00 PM

679.00
$6,200.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection, February 1 & 2……..$597.00

Goal: $193,596
Donations: $117,483.50
Deficit: $77,454.50
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
Mike Pawlowski
Ted Rawick
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Joann Wojdula Scamerhorn
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.

V Domingo Ordinario
Mt 5, 13-16
En aquel tiempo,
Jesús dijo a sus discípulos:
“Ustedes son la sal de la
tierra. Si la sal se vuelve
insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no
sirve para nada y se tira a la
calle para que la pise la gente.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede
ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte;
y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo
de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa.
Que de igual manera brille la luz de ustedes
ante los hombres, para que viendo las buenas obras
que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en
los cielos’’.

Campaña Católica Anual 2020
Ven, sígueme... y sana nuestro mundo
Esta semana le pedimos que por favor se tome un
tiempo para reflexionar sobre el folleto de la Campaña Católica Anual que recibió junto con su boletín. La Campaña
Católica Anual es muy diferente de una colecta especial
que ocurre una sola vez. Esta es una campaña donde se
establece un compromiso a través del cual usted puede hacer un donativo a pagar en plazos.
Un compromiso es una promesa de hacer un donativo a lo largo de un periodo de tiempo.
Cada promesa de donativo hace una diferencia, porque todas las parroquias participan en la campaña y los donativos
de muchos permiten a nuestra arquidiócesis ofrecer los
ministerios y los servicios que son tan necesarios para responder al llamado de Jesús: “Ven, sígueme... y sana nuestro mundo”.
Una vez que hemos alcanzado nuestra meta parroquial de
$20,442 en promesas pagadas, todo fondo adicional que
se recaude regresará a nuestra parroquia para ayudar a cubrir nuestras necesidades.
Si usted ya recibió su formulario de compromiso
en el correo, por favor llénelo y envíelo de regreso, o tráigalo a misa el próximo fin de semana. Para aquellos que no
recibieron la carta o no han tenido tiempo de responder,
conduciremos nuestro proceso de solicitud de donativos en
las bancas durante todas las misas del próximo fin de semana.

Dia de los Monaguillos
29 de febrero de 2020
Misa de apreciación con el
Obispo Manz para los niños monaguillos
será el 29 de febrero de 10 a.m. a 2 p.m.
en la Iglesia San Ferdinand, los monaguillos que deseen asistir por favor de
llamar a la rectoría para registrarse para
el evento.

Clases de Confirmación para Adultos
Nuestra Sra. De Caridad
3600 South 57th Court
Cicero, IL 60804
(Español and English)
Clases:
Viernes: Febrero 14, 21, 28
Marzo 6, 13, 20, 27
Abril 3, 10 7 – 9 p.m.
Registracion:
Dc. Juan Diego Valencia
708.250.0823
jndgvalencia@yahoo.com
Catecismo:
► Próxima clase para niños es el
15 de febrero
► 15 de febrero los niños en Comunión Nivel 2 estarán haciendo el sacramento de Reconciliación (Confesión), todos los padres están invitados atender.
► La próxima clase para los padres es el 29 de febrero.
► El retiro de Confirmación que estaba programado para
el 22 de febrero ha sido pospuesto para el 21 y 22 de
marzo.

V Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy
jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy
jesteście światłem świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy
i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie".
Mt 5, 13-16
Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy
Dzień Chorego 2020 r.
«Przyjdźcie
do
Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię» (Mt 11, 28)
Drodzy braci i siostry,
Słowa Jezusa: «Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni
i
obciążeni
jesteście,
a
Ja
was
pokrzepię» (Mt 11,28)
wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia
się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i
zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna
Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i
cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na
duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść
do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i
wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed
oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na
drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich,
chorych, grzeszników, znajdujących się na
marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i
opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci
zawsze uganiali się za Nim, aby słuchać Jego słowa
— słowa, które dawało nadzieję!» (Anioł Pański, 6
lipca 2014).
W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje
zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych,
którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i,
dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia.
Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu
swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie
narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje
miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą
moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On
ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą
głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują
się i akceptują całego człowieka, każdego z jego
stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając
każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć

łagodności.
Drodzy chorzy bracia i
siostry, wasza choroba
stawia was w szczególny
sposób pośród owych,
“utrudzonych
i
obciążonych”,
którzy
przyciągają wzrok i
serce
Jezusa.
Stąd
wychodzi światło, które
oświeca wasze chwile
ciemności i nadzieja wobec waszego zniechęcenia.
Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego:
«Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania,
które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha,
znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał
nam recept, ale swoją męką, śmiercią i
zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła.
Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda
interwencja
diagnostyczna,
prewencyjna,
terapeutyczna, badawcza, lecznicza i rehabilitacyjna
skierowana jest do osoby chorego, gdzie rzeczownik
“osoba” zawsze pojawia się przed przymiotnikiem
“chory”.Dlatego wasze działanie niech będzie stale
nakierowane na godność i życie człowieka, bez
jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze
eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania
podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan
choroby jest nieodwracalny.
W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych myślę o
wielu braciach i siostrach, którzy na całym świecie
nie mają dostępu do leczenia, ponieważ żyją w
biedzie. Zwracam się zatem do instytucji opieki
zdrowotnej i rządów wszystkich krajów świata, aby
mając na uwadze aspekt ekonomiczny, nie
zaniedbywały sprawiedliwości społecznej. Ufam, że
łącząc zasady solidarności i pomocniczości, zostanie
podjęta współpraca dla zapewniania wszystkim
dostępu do odpowiedniej opieki medycznej w celu
ochrony i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję
wolontariuszom, którzy oddają się służbie chorym,
uzupełniając w wielu przypadkach braki strukturalne i
odzwierciedlając poprzez gesty czułości i bliskości
obraz Chrystusa Dobrego Samarytanina.
Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych,
zawierzam wszystkich, którzy dźwigają ciężar
choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich
pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością
zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca
udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Spotkanie Grupy Biblijnej
Niedziela po Mszy. św. o godz.10:30am

Kurs Przedmałżeński 2020
Przypominamy, że kurs przedmałżeński
odbywa się w naszej parafii w
następujących dniach:
x 9 Lutego, 8 Marca, 14 Czerwca, 11
Października i 8 Listopada
po Mszy św. o godz. 10.30. Tylko przed
wcześniejszym zarejestrowaniem w biurze
parafialnym.
Forma Przynależności do Parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
Jeżeli ktoś nie otrzymywał korespondencji z naszej parafii,
lub nie otrzymał kopert na kolekty, to było to
spowodowane brakiem posiadania poprawnych adresów w
parafialnej bazie danych. Aby zaktualizować adresy w
parafialnym biurze, umieściliśmy na przedostatniej stronie
formę przynależności do Parafii Matki Bożej
Częstochowskiej.
Prosimy o wypełnienie tej formy jedynie w następujących
przypadkach:
► Gdy dana osoba lub rodzina od niedawna uczęszcza
do naszego kościoła i pragnie zapisać się do naszej
parafii.
► Gdy osoba lub rodzina już zapisana do naszej parafii,
nie otrzymuje korespondencji i kopert na kolektę.
► Gdy dana osoba lub rodzina zmieniła adres
zamieszkania, należy o tym fakcie powiadomić biuro
parafialne zaznaczając przy tym wole przynależności
do naszej parafii lub ewentualny zamiar przepisania
się do innej parafii.
Prosimy o pomoc w zaktualizowaniu adresów w naszej
parafialnej bazie danych, wypełniając formę z
przedostatniej strony tego biuletynu. Serdecznie
dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość.

Osoby zapisane do naszej parafii
mogą uzyskać informację o
ofiarach złożonych w roku 2019
na naszą parafię, w ten sposób
będzie można odpisać tę kwotę od podatku.
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.
Wystarczy
wejść
na
stronę:
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
_____________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

_______________________________________
Address / Adres / Dirección

_____________________________________________
City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

_____________________________________
Phone / Telefon / Teléfono.

We want to thank the following parishioners for their generous donations last Sunday for the replacement
of the floor and bathroom in the
Church:

Fifth Sunday in Ordinary Time
Matthew 5:13-16

Jesus teaches that his
disciples are to be the
salt of the earth and the
light of the world.
Background on
Gospel Reading

the

Following upon the teaching of the Beatitudes, Jesus uses the now familiar metaphors of salt
and light to describe the life of discipleship. We take
salt and light for granted in our society, but these
commodities were more precious in ancient cultures.
Just as now, salt was used in Jesus’ time for flavoring, as a preservative, and as a healing agent. Similarly, the widespread use of electricity in the modern
world makes us less aware of the value and importance of light in our lives.
Still, our familiarity with this passage from
Matthew’s Gospel speaks well to the abiding power
of the imagery that Jesus presented. Jesus’ call to be
salt for the earth and light for the world powerfully
states our mission as Church and as Christians. Our
commitment to social justice flows from the exhortation that Jesus gives us in today’s Gospel. Some of
the activities that this commitment leads us to are given more concrete expression as the Corporal and
Spiritual Works of Mercy. When we feed the hungry,
clothe the naked, console those who mourn, and so
on, we show ourselves to be the salt of the earth and
the light of the world. When we do these things with
the community of faith, the Church, we are indeed
acting as “a city set on a mountain” that cannot be
hidden!

Floor: $3,300
M/M Franciszek Banachowski
M/M Stanislaw and Krystina Olszewski
M/M Jozef and Ewa Mrugala
Genowefa Bokowska
B. W. Skobel
Bathroom:$4,790
Janet Meyers-Lukitsh
M/M Stanley and Bonnie Ligas
M/M Stanislaw and Krystina Olszewski
Nora Fallad
Lucyna Pyrek
Stanislaw Granat

Our most sincere thanks to the following
parishioners for fulfilling their pledge to
the To Teach Who Christ Is Campaign:
Mr. and Mrs. David Yunker
To Teach Who Christ Is Campaign Report
February 1, 2020
Amount Pledge: $775,975
Total Pledges Paid to date: $460,156
Amount Paid to the Archdiocese: $162,000
Amount Received by the Parish: $298,156
As of right now every dollar pay to the “To
Teach Who Christ Is’ campaign will be reimburse to
the parish in its totality.

Combine Donations Received for Floor
(To Teach Who Christ Is and Direct Donations)

$13,790

$26,405

