
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. 

Sixth Sunday in Ordinary Time 
February 16, 2020 

3010 South 48th Ct., Cicero, IL 60804  
Tel. 708-652-0948,    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 

 
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 

Masses: 
 

Saturday 
8.00 AM (English, every 1st Saturday only) 

5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish) 
 

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) 

Confessions: 
 

Saturday 
4:00 – 4:45 PM 

(Trilingual) 
6:00 — 6:30 PM 

(Trilingual) 
 

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) 



  7:45  Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
   
February 20, Thursday, Weekday in Ordinary Time 
  7:30 †Cecilia Zaremba (daughter)  
  8:15 †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria  
   
February 21, Friday, Weekday in Ordinary Time 
  7:30 Parishioners  
  8:15 Feligreses  
   
February 22, Saturday, The Chair of Saint Peter the 

Apostle 
  5:00 †Dennis Pencak (Joann and Don Filomeno) 
  6:30 Za parafian 

Saturday, February 22 
  5PM Joanne Napoletano 
 Larry Napoletano 
  6:30 Adam Orszulak  
 
 
Sunday, February 23 

  8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson 
 Jean Wojdula-Yunker 
10:30 Andrzej Obacz, Waldemar Lipka 
12:30 Javier Hernandez, Noema Arellano 
 Nydia Cano, Olivia Ortiz 
  4:00 Rosalina Martinez, Angeles Abundis 
 Antonio Abundis 

Saturday, February 22 
  5PM  Marie Jarding 
 Gladys Trigueros 
  6:30 Monika Kania  
 Adriana Ratułowska  
  
Sunday, February 23 
  8:30 John Kociolko 
10:30 Alicja Krzak – Waldek Lipka  
12:30  Maria Sanchez, Lizbeth Ortiz, 
 Javier Cano 
  4:00 Maria Rodriguez, Paulina Ortiz, Rene Aviña 

February 15, Saturday, Weekday in Ordinary Time 
  5:00 †Dennis Pencak (Vicki and Richard Zimny) 
  6:30 O zdrowie i blog. Boze dla Kamili z okazji urodzin 
 
February 16, Sixth Sunday in Ordinary Time 
   8:30 For blessings and health for Sylvia, Ron, and Ted 
 Homebound (St. Mary’s choir) 
 †Nelson Rivera Velez 
 †Edward Mozdzierz (Jean and Philip Nowaczyk) 
 †Dennis Pencak (Dorothy Honek)  
 †Shirley Enda (Theresa Zaworski) 
 †Edward Wojdula (Wojdula and Yunker families) 
 †Frances Wojdula (Wojdula and Yunker families) 
 †Regina Cameron (Wojdula  and Yunker 

families) 
10:30 O zdrowie i blog. Boze  i opiekę M. Bożej 

Częstochowskiej dla wszystkich uczestników 
zabawy serduszkowej (organizatorzy) 

O zdrowie, Boże błog i opiekę M. B. 
Częstochowskiej dla Mateusza Czech z okazji 
10-tych urodzin 

†Krzysztof Kogut (żona z dziećmi i przyjaciele) 
†Za umierających grzeszników 
†Za dusze w czyścu cierpiące najbardziej 

pomocy potrzebujące 
 †Maria Wiatr w 17 rocz. śmierci  
12:30 †Telesforo Baez y Eloisa Baez, eterno descanso 

(familia) 
 †Petrita Dominguez, aniversario luctuoso (hijos) 
 †Gerardo Lopez Cendejas, eterno descanso 

(familia Aguilar) 
  4:00 Feligreses 
 
February 17, Monday, Weekday in Ordinary Time 
  7:30 †Dennis Pencak (Vicki and Richard Zimmy) 
  8:15 †Martin Vazquez, eterno descanso (familia 

Castro) 
   
February 18, Tuesday, Weekday in Ordinary Time 
  7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance 
  8:15 †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria 
 
February 19, Wednesday, Weekday in Ordinary Time  
  8:00 †George Enda (family) 
  8:30 Eucharistic Adoration until 7PM 
  6PM Confessions 
  7:00 Circulo de Oración 

Mass Intention Requests 
Those wishing to honor a loved one during the cele-
bration of Mass-for the living or the deceased, or for 
prayerful remembrance of anniversaries, birthdays, 
and other special intentions should contact the recto-
ry 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. 



 
Collection, February 1 & 2……..$597.00 

 

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.   

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 

PARKING LOT CAMPAIGN 

 PRAY FOR OUR PARISHIONERS  
WHO ARE ILL 

Please call the rectory office to add or delete names from the list. 

Deficit: $77,454.50 

Goal: $193,596 

Donations: $117,483.50 

St. Mary of Czestochowa 

Sunday Collection, February 09, 2020 

Feb. 08 5:00 PM $308.00 

 6:30 PM 350.00 

Feb. 09 8:30 AM 1,207.77 

 10:30 AM 1,302.00 

 12:30 PM 1,084.00 

 4:00 PM 632.00 

  $4,883.77 

2020 Annual Catholic Appeal 
Come, follow me… and heal our world 

 This weekend, our parish will be conducting the An-
nual Catholic Appeal in-pew Commitment Weekend. Please 
remember that the Annual Catholic Appeal is much different 
than a one-time special collection. It is a pledge campaign 
where you can make a gift payable in installments. 
 The Annual Catholic Appeal theme, “Come, follow 
me… and heal our world,” was selected to remind us to con-
tinue to answer Jesus’ call to follow Him in thought, word and 
deed by providing the necessary contribution to fund minis-
tries and services to share God’s love with many others in our 
parish and our archdiocese. 
 Each pledge makes a difference! All parishes com-
munities participate in the campaign and the gifts of many 
enable our parishes, schools, and ministries to deliver needed 
services. Thank you for your prayerful consideration and gen-
erous response. 

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

$26,555 

$13,990 



VI Domingo Ordinario 

Mt 5, 20-22. 27-28. 33-37 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de 
los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán uste-
des en el Reino de los cielos. 

 Han oído que se dijo a los antiguos: No ma-
tarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero 
yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, 
será llevado también ante el tribunal. 

 También han oído que se dijo a los antiguos: 
No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien 
mire con malos deseos a una mujer, ya cometió 
adulterio con ella en su corazón. 

 Han oído que se dijo a los antiguos: No jura-
rás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas 
prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren 
de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono 
de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 

 Tampoco jures por tu cabeza, porque no pue-
des hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. 
Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es 
no. Lo que se diga de más, viene del maligno’’. 

Catecismo: 
► Próxima clase para niños y 

padres es el 22 de febrero 
► El retiro de Confirmación 

para estudiantes en el nivel 
1 y 2 es el 21 y 22 de mar-
zo. 

Campaña Católica Anual 2020 
Ven, sígueme... y sana nuestro mundo 

 Este fin de semana, nuestra parroquia lleva-
rá a cabo desde las bancas el denominado Fin de 
Semana de Compromiso de la Campaña Católica 
Anual. Por favor, recuerde que la Campaña Católica 
Anual es muy diferente de una colecta especial que 
ocurre una sola vez. Esta es una campaña de com-
promisos para donar, a través de la cual usted puede 
hacer un donativo a pagar en plazos. 
 El tema de la Campaña Católica Anual, 
“Ven, sígueme... y sana nuestro mundo”, fue elegi-
do para animarnos a responder al llamado que nos 
hace Jesús a seguirlo en pensamiento, palabra y ac-
ción, proporcionando la contribución necesaria para 
financiar los ministerios y servicios que nos ayudan 
a compartir el amor de Dios con muchos otros en 
nuestra parroquia y en nuestra arquidiócesis. 
 ¡Cada compromiso hace una diferencia! To-
das las comunidades parroquiales participan en la 
campaña y los donativos de muchos permiten que 
nuestras parroquias, escuelas y ministerios presten 
los servicios necesarios. Gracias por su devota con-
sideración y generosa respuesta. 

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 mona-
guillos que deseen asistir por favor de 
llamar a la rectoría para registrarse para 
el evento.  

Baile de San Valentín  
08 de febrero de 2020 

Muchas gracias a todas las personas encargadas de 
la organización de este evento, y a todos los feligre-
ses y amigos que nos acompañaron.  



VI Niedziela Zwykła  
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, 
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 
wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych 
przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 
niebieskim. (…) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł 
swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by 
mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie 
przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw 
tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z 
bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź 
się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w 
drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia 
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, 
powiadam ci: (…) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; 
nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi". 
 Mt 5, 17-37 

Refleksje po Zabawie 
 Impreza parafialna była udana pod wieloma 
względami.  Każdy, kto chciał się wyszaleć to mógł, gdyż 
Zespół Felicita pod kierownictwem Witolda Sochy bawił nas 
tanecznymi i wystrzałowymi kawałkami, po których niejednego 
nogi bolały.  Atmosfera na zabawie była miła, a nawet 
szampańska. Jedzenie dobre – było smacznie i do syta.  
Przyjemnie również było popatrzeć jak Amerykanie bawili się 
razem z Polakami.  To wszystko dzięki Halinie i Franciszkowi 
Banachowskim, którzy poświęcili sporo czasu, wysiłku i 
własnych funduszy by zorganizować tę imprezę.  Ale wiele 
osób też im chętnie pomagało.  Wyrazy podziękowania kieruję 
na ręce Agaty Lipka, która zatroszczyła się o licencję na 
alkohol i pokryła jej koszt.  Podziękowania należą się 
niezawodnemu Panu Leśniakowi i jego ekipie, którzy razem z 
Waldkiem Lipką, naszym parafialnym talentem plastycznym, 
zadbali o to, żeby sala było odświetnie udekorowana.  Również 
pragnę podziękować wszystkim tym, którzy gotowali i piekli – 
Bogusi i Januszowi Ptak za pyszne kapusty, Bronisławie 
Granat za wyśmienite ciasto i moskole, Krystynie i Stanislaw za 
tatar.  Różne inne wypieki i sałatki przygotowali Kasia 
Kowalska, Zosia Kunda, Felicja i Jarek Jarzębowicz, Agnieszka 
Leśniak, Stanisław Obrochta, Racine Bakery oraz Iwona 
Burdzy.  Wyrażam wdzięczność tym, którzy cały wieczór 
pracowali – Anna Sieczka i Zofia Chłopek przy biletach, Janusz 
Ptak i Zbyszek Kuta przy sprzedaży alkoholu oraz Czesław 
Potaśnik w szatni. 
 Dziękuję wszystkim tym, którzy wybrali się na naszą 
parafialną zabawę i tym, którzy nie wybrali się, ale kupili bilety 
lub wsparli ją datkami finansowymi.  Dokładny dochód z 
zabawy zostanie podany w następnym biuletynie po odliczeniu 
kosztów.  

Alicja Krzak, Przewodnicząca Rady Parafialnej 



 
 
 
 
 
 

20 lutego w czwartek o godzinie 7:00pm 
Spotkanie Rady Parialnej  

w Biurze Parafialnym. 

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 y s t a r c z y  w e j ś ć  n a  s t r 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 

 
_____________________________________ 
First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido 

_______________________________________ 
Address / Adres / Dirección 

_____________________________________________ 
City / Miasto / Ciudad            Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal 

_____________________________________ 
Phone / Telefon / Teléfono. 

 
 
 
 
 
 
 
Doroczna Kwesta Katolicka 2020  
„Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat” 

 
 Bieżący weekend będzie w naszej parafii 
weekendem składania zobowiązań finansowych na 
rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy, 
abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka 
jest czymś zupełnie innym niż jednorazową 
specjalną kolektą. Jest to kampania, podczas której 
składane są zobowiązania finansowe, które mogą 
być spłacane w ratach. 
 
 Hasło tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną... i 
uzdrów nasz świat” zostało wybrane, aby 
przypomnieć nam, że musimy wciąż odpowiadać na 
wezwanie Jezusa, by iść za Nim w myślach, 
słowach i czynach przez partycypowanie 
finasowanie duszpasterstw i posług, by dzielić się 
miłością Boga z innymi w naszej parafii i 
Archidiecezji.  
 
 Każde zobowiązanie ma znaczenie! 
Wszystkie parafie uczestniczą w kampanii i to 
dzięki darom złożonym przez wiele osób parafie, 
szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać 
wiernym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie. 
Dziękujemy za rozważanie swojej odpowiedzi na 
modlitwie i za hojną odpowiedź. 

$26,555 

$13,990 



Sixth Sunday in Ordinary 
Time 

Matthew 5:17–37 

I have not come to abolish 
the law and the prophets but 
to fulfill them. 

Background on the Gospel 
Reading 

 Matthew continues the Sermon on the 
Mount with a three part instruction by Jesus on the 
Way of Life in the kingdom of heaven. Today’s 
reading is part one and deals with the Law. Part two 
deals with worship and religious practice and con-
tains the Lord’s Prayer. Part three deals with trust-
ing God and deeds of loving service to our neigh-
bor. 

 When Matthew speaks of “the Law and the 
prophets” he means the whole Scripture. When the 
Messiah brings the fullness of the kingdom none of 
scripture will be done away with. Instead it will be 
fulfilled. Matthew’s Jesus does not overturn the 
Law of Moses, nor does he set his followers free 
from the Law. He requires his followers to go be-
yond the Law by doing more than the Law requires. 

 The Law condemned murder. Jesus con-
demns anger. The Law condemned adultery. Jesus 
condemns even lustful looks. As Jewish Christians 
who had always been faithful to the Law Matthew’s 
community need a way to understand the difference 
Jesus and the kingdom he brings have made. They 
affirmed that God had always been at work in histo-
ry through “the Law and the prophets.” But God’s 
work goes beyond that to be embodied by the Mes-
siah who reveals the definitive will of God. The 
written scriptures and their interpretation in tradi-
tion are surpassed by Jesus whose life and teaching 
are the definitive revelation of the will of God. 

We want to thank the following pa-
rishioners for their generous dona-
tions last Sunday for the replacement 
of the floor and bathroom in the 
Church: 

 
Floor: $150 
 Louise Andrejko 
Bathroom:$200 
 Skobel family 

We want to thank everyone in the 
Polish ministries for their hard work 
in organizing the Saint Valentine’s 
Day Dance, and all our parishioners 
and friends that attended as well.  


