
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. 

Seventh Sunday in Ordinary Time 
February 23, 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) 



  7:30 Parishioners  
  7:50 Way of The Cross 
  8:15 Feligreses  
  8:45 Via Crucis 
  7PM Way of the Cross and Mass (Polish) 
   
February 29, Saturday after Ash Wednesday 
  5:00 Parishioners 
  6:30 Za parafian 

Saturday, February 29 
  5PM Frances Balla 
 Jean Wojdula-Yunker 
  6:30 Adam Orszulak  
 
 
Sunday, March 1 

  8:30 Christine Grodek, Ann Twomey 
 Denise Yunker 
10:30 Andrzej Obacz, Waldemar Lipka 
12:30 Marisol Ortiz-Ibarra, Olivia Ortiz 
 Maria Sanchez, Juana Salas 
  4:00 Martin Martinez, Angelina Cazares 
 Humberto Tellez 

Saturday, February 29 
  5PM  Sharon Wisnieski-Wente 
 Clarisse Such 
  6:30 Felicja Jarzebowicz,  
 Bogusia Ptak 
  
Sunday, March 1 
  8:30 Barbara Kulaga, Michele Cison-Carlson 
10:30 Kasia Kowalska, Bogusia Ptak 
12:30  Hugo Arellano, Leticia Guzman 
 Paulina Ortiz 
  4:00 Rosalina Martinez, Maria Rodriguez, Rene Avina 

February 22, Saturday, The Chair of Saint Peter the 
Apostle 

  5:00 †Dennis Pencak (Joann and Don Filomeno) 
 †Thomas Schafer (family) 
  6:30 Za parafian 
 
February 23, Seventh Sunday in Ordinary Time 
   8:30 For blessings nad health for Sylvia, Ron, and Ted 
 †Bronisława Wójcik 1st Anniversary  (Stan Wójcik) 
 †Edward Mozdzierz (Jean and Philip Nowaczyk) 
 †Dennis Pencak (Ceil Kandl) 
10:30 O zdrowie i blog. Boze dla Agnieszki i Beaty z 

okazji urodzin  
 O zdrowie, błog. Boże i opiekę M.B. 

Częstochowskiej oraz o dary Ducha 
Świętego z okazji urodzin dla Edyty 
(Mama z rodziną) 

 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świetego dla 
Alicji Wieczorek z biura Polemer 

 †Krzysztof Kogut (żona z dziećmi i przyjaciele) 
 †Jan I Maria Obrochta, Katarzyna i Józef 

Kowalczyk, Aniela Gancarczyk (Władzia) 
 †Michał i Bronisława Cieśla, Stanley Sieczka 

(Anna) 
 †Jadwiga Razniewska (córka Agnieszka z rodziną) 
12:30 Feligreses 
  4:00 Feligreses 
 
February 24, Monday, Weekday in Ordinary Time 
  7:30 †George Enda (family) 
  8:15 †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria 
   
February 25, 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 26, Ash Wednesday 
  8AM Parishioners 
  8:30 Eucharistic Adoration until 6PM 
12:15 Service (trilingual) 
  6PM Za parafian 
  7:30 Feligreses 
   
February 27, Thursday after Ash Wednesday 
  7:30 †Dennis Pencak (family)  
  8:15 †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria  
   
February 28, Friday after Ash Wednesday 

Eternal rest……………… 
 

Robert Beilfuss 
Carmen Silva 

 
May God Who called you, take you home! 

Mass Intention Requests 
Those wishing to honor a loved one during the celebration of 
Mass-for the living or the deceased, or for prayerful remem-
brance of anniversaries, birthdays, and other special inten-
tions 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. 



 
Collection, February 15 & 16……..$439.00 

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: $77,015.50 

Goal: $193,596 

Donations: $117,922.50 

St. Mary of Czestochowa 

Sunday Collection, February 16, 2020 

$27,066 

$19,480 

Feb. 15 5:00 PM $285.00 

 6:30 PM 191.00 

Feb. 16 8:30 AM 1,091.00 

 10:30 AM 1,304.00 

 12:30 PM 1,386.00 

 4:00 PM 215.00 

  $4,472.00 

 We wish to thank the Hispanic Ministry 
for their hard work in organizing their annual St. 
Valentine’s Day Dance in the Social Center on 
February 8th. As always we thank all the parish-
ioners that supported the event. The profit for 
this event was $8,690, from which a portion has been set 
aside for the construction of the bathroom in the Church.  

We want to thank the following parishioners for 
their generous donations last week for the re-
placement of the floor and bathroom in the 
Church: 
 

Floor: $510 
 Janina and Kazimierz Poniatowski 
 Lucyna Pyrek 
Bathroom:$5,490 
 Anonymous  
 Valentine’s Day Dances (Hispanic and Polish) 
 Jan  and Janina Kulak 
 Janina and Kazimierz Poniatowski 



VII Domingo Ordinario 

Mt 5, 38-48 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a 
sus discípulos: “Han oído que se dijo: 
Ojo por ojo, diente por diente; pero yo 
les digo que no hagan resistencia al 
hombre malo. Si alguno te golpea en la 

mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te 
quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele 
también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos 
en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y 
al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. 

 Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu 
enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los 
persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre ce-
lestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y 
manda su lluvia sobre los justos y los injustos. 

 Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publica-
nos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de 
extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, 
pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto’’. 

Miércoles de Ceniza 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 
 En aquel tiempo, Jesús 
dijo a sus discípulos: “Tengan 
cuidado de no practicar sus obras 
de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo 
contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. 
 Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con 
trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 
las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro 
que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des 
limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la dere-
cha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve 
lo secreto, te recompensará. 
 Cuando ustedes hagan oración, no sean como los 
hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora 
ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo 
secreto, te recompensará. 
 Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como 
esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para 
que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gen-
te que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y 
tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará’’. 
 

Las cenizas serán distribuidas en los siguientes horarios: 
8:00 A.M.—Misa (ingles) 

12:15 P.M.—servicio (trilingüe) 
6:30 P.M.—Misa (polaco) 
7:30 P.M.—Misa (español)  

$27,066 

Bailes de San Valentín  
08 de febrero de 2020 

 Una vez mas agradecemos a todas 
las personas encargadas de la organización 
de cada uno de los bailes del Dia de San Va-
lentín, y a todos los feligreses y amigos que 
nos acompañaron.  

 La ganancia de cada uno de los eventos fueron las 
siguientes: 

Baile organizado por el Ministerio Hispano: 
$8, 690 

 
Cena/baile organizado por el Ministerio Polaco: 

$8,241 

Ministerio de Ujieres 
 

 El día jueves, 27 
de febrero, a las 7:00 PM 
tendremos una junta en el 
Makuch Hall para los 
ujieres. Todos los que 

actualmente forman parte de este ministerio tienen que 
asistir.  
 También les queremos extender la invitación a 
esta junta a todos nuestros feligreses y amigos (hombres 
y mujeres) que deseen formar parte de este ministerio. 

$19,480 



VII Niedziela Zwykła  
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. 
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz 
jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc 
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie 
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego 
bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i 
módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się 
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ 
On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I 
jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski».  Mt 5, 38-48 

Nabożeństwa 
Wielkopostne 

  Z a c h ę c a m y  i 
zapraszamy do udziału w 
n a b o ż e ń s t w a c h 
wielkopostnych.   
 

Droga Krzyżowa i Msza Święta  
piątek Wielkiego Postu o godz. 7:00pm 

 
Nabożeństwo Gorzkich Żali  

niedziela Wielkiego Postu po Mszy św. 
o godz. 10:30am. 

Rekolekcje  
Wielkopostne 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
parafian do uczestniczenia w rekolekcjach 
wielkopostnych, które rozpoczniemy w 
Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu (14 
marca). Potrwają one do środy 18 marca. 
Spotkania rekolekcyjne będą się odbywać 
o godzinie 12.00 P.M i 7.00 P.M 
Rekolekcje będzie głosić misjonarz z Polski 
-  O. Edward Petelczyc Redemptorysta. 

Wielki Post 
W całym Kościele w Wielkim Poście 
odbywały się nauki, które dawał 
kandydatom do przyjęcia Chrztu świętego 
sam miejscowy biskup. On także 
przeprowadzał końcowy egzamin i 
uroczyście udzielał tego sakramentu w noc 
wielkanocną przed świtem pamiątki 

Zmartwychwstania Pańskiego wobec całej wspólnoty 
kościelnej. Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych 
odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną i był poprzedzony 
tzw. skrutyniami, odbywającymi się na przestrzeni 
Wielkiego Postu. 
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i 
nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, 
proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, 
jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość 
wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest 
fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn 
"Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie 
przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. 
Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) 
oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i 
święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii 
(zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków" albo 
"Chwała Tobie, Słowo Boże"). Zakazane jest 
przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach 
muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania 
śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym 
wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela 
Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie 
Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. 
Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które 
mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu 
kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy 
którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle 
stoją przy nim świece i kwiaty. 

Środa Popielcowa 
26-go lutego.  

Msze Święte:  
8:00am - j angielski 
6:00pm -j. polski  
7:30pm - j. hiszpanski 
 
Nabożeństwa:   
12:15 PM j. angielskim i hiszpańskim. 
 
W Środę Popielcową obowiązuje post Ścisły 
dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 
59 lat.  Jest to również dzień 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
dla tych, którzy ukończyli 14 lat. Post i 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
obowiązuje we wszystkie piątki Wielkiego 
Postu. 



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” 

 
 Dzięki naszym dobrym uczynkom jesteśmy 
zdolni przekazywać innym przesłanie Ewangelii 
„Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”. Abyśmy 
czynili to przez udzielenie hojnego wsparcia 
Dorocznej Kweście Katolickiej, jako wierni 
zarządcy darów, którymi obdarzył nas Bóg. Ciebie 
prosimy.  
Aby Duch Święty wciąż prowadził dzieła Kościoła, 
tak, by wszyscy ludzie stali się świadomi przesłania 
płynącego z wiary, nadziei i miłości. Ciebie 
prosimy.  

PCHLI TARG!!! 
Pragniemy zaprosić Was do 
udziału w naszym parafialnym 
Pchlim Targu, który będzie miał 
miejsce w weekend (14/15 
marca) w Social Center. Będzie 
można zakupić wiele ciekawych 
rzeczy po dobrej cenie. Istnieje 

tez możliwość wykupienia "swojego 
miejsca". Więcej informacji  uzyskać w 
biurze parafialnym, Zapraszamy!!! 

Dziękujemy Parafianom, sponsorom i miłym 
gościom za przekazanie pieniędzy na parafię 
jako dochód z zabaw walentynkowych które 
odbyły się 8 lutego 2020 r. - $8241 i $8690. 
Część pieniędzy przekazane będzie na remont 
łazienek ($4300). Oraz zakup krzeseł do Social 
Center ($1000). 



Seventh Sunday in Ordinary 
Time 

Matthew 5:38–48 
 
My command to you is: love 
your enemies, pray for your per-
secutors. 

Background on the Gospel  

 The last two antitheses 
offered in the Sermon on the Mount deal with love of ene-
mies. We should not look at “an eye for an eye” as an inor-
dinately strict punishment. It is actually meant to limit acts 
of revenge by making sure the punishment is not excessive 
but fits the crime. However, Jesus asks his followers to take 
a different approach by resisting retaliation altogether. The 
response to a stronger person who slaps us on the cheek, 
takes us to court, or demands a service of us is not to resist. 
Similarly, for a weaker person, such as a beggar or borrow-
er, we are to give him or her what he or she asks for. Those 
who are called to the Kingdom of Heaven are to go beyond 
the way the world usually works and serve God’s kingdom 
here on earth. 

 The other difficult demand of those who are called 
to the kingdom is to embrace the enemy. There is no com-
mand in the Old Testament to hate individuals in a personal 
or vindictive way. But there is a religious stance that calls 
one to hate evil and to distance oneself from those who 
participate in evil. In contrast, Matthew emphasizes that 
love of God and love of neighbor are the fundamental com-
mands on which all else depend. Because God’s love is 
unconditional, we are to strive to love as God does, though, 
of course, it is challenging. Is it even possible? 

 The key is in the final verse. We are to be perfect 
as our heavenly father is perfect. Matthew uses the Greek 
word telos, which is probably better translated here as 
“complete.” We are not to be perfect as in doing everything 
correctly, that is, as in being absolutely morally correct. We 
are to be perfect as in striving to reach the completeness we 
are called to in the Kingdom of Heaven. Attempting to love 
our enemies is part of striving for that completeness. 

new our commitment to them. 
 The meaning behind tracing a cross on our fore-
heads with ashes (the liturgical sign of Ash Wednesday) is a 
summary of our Christian life. On one level, the ashes re-
mind us of our origin and our death. (In the words of the 
prayer said when we receive ashes: “Remember that you 
are dust and to dust you shall return.”) The ashes are also 
the sign of our victory: the cross of Christ. In his death and 
resurrection, Christ conquered death. Our destiny as Chris-
tians is to receive the victory over death that Christ won for 
us. We acknowledge that victory when we “[t]urn away 
from sin and [are] faithful to the gospel,” words from the 
alternative prayer when we are signed with ashes. 
 Today’s reading is part of the Sermon on the 
Mount. In the sermon, Jesus warns his followers against 
acting for the sake of appearance. When Jesus’ disciples 
give alms, pray, and fast, they are to do so in such a way 
that only God, who sees the heart and knows what is hid-
den, will know. Although our Lectionary reading omits the 
Lord’s Prayer, we can recall that Matthew presents that 
prayer as a model for the disciples’ prayer (Matthew 6:9-
15).  
 

Wednesday, February 26, 2020 
Ashes will be distributed at the following times: 

 
8:00 A.M.—Mass (English) 

12:15  P.M.—Service (trilingual) 
6:00 P.M.—Mass (Polish) 

7:30 P.M.—Mass (Spanish) 

Ash Wednesday 
Matthew 6:1-6,16-18 

 
Jesus teaches that almsgiving, 
prayer, and fasting should be done 
in secret. 
 
Background on the Gospel Reading 
 Today we celebrate Ash Wednesday, the first day 
of the liturgical season of Lent. In this season, we prepare 
ourselves to celebrate the high point of our Christian life, 
Easter. Each year, the readings for Ash Wednesday are the 
same. They call us to a change of heart and teach us about 
the traditional Lenten practices of prayer, fasting, and alms-
giving. These disciplines are to be part of the Christian life 
during every season, but during the season of Lent, we re-

Flea Market 
March 14 & 15 

8:00 A.M. to 4:00 P.M. 
 
St. Mary’s Social Center 
5000 W. 31st Street 
Cicero, IL 60804 
 

Food available! 
 

Accepting vendors: 
One day space rental: $20 
Two days space rental: $35 
Vendors may bring their own table 
or rent one for $5 

Please call the secretary at 708-652-0948 for reservations. 

 The Polish community at the parish 
held a dance on Saturday, February 8th in Ma-
kuch Hall that was an all-around tremendous 
success.  We had a record number of people at 
the event including a fairly large contingent 
from the English Masses.  It was nice to see 

seniors moving and grooving to Witold’s music on the dance 
floor!  Thank you for coming out and supporting the Polish 
dance.  Because there were a lot of generous sponsors, the 
profit from the event was a whopping $8,241!  A portion of 
this money will be use to defray the cost of the new bath-
room .  See you next year.  


