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

First Sunday of Lent
March 1st, 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)

Wednesday
6:00 – 7:40 PM
(Trilingual)
Sunday
10:00 – 10:30
AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM
(Polish)

First Fridays
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.

en su cumpleaños by Natividad
Castro y familia

Saturday, February 29th, Saturday after Ash Wednesday
5:00 pm
Parishioners
6:30 pm
Za Parafian
Sunday, March 1st, First Sunday of Lent
8:30 am
† Wladyslawa Gamon, 2nd Anniversary by
Stan Wojcik
† Wladyslaw Domek, 11th anniversary by
Teresa and Adam Domek
† Dennis Pencak by family
10:30 am
O zdrowie i blog. Boze dla Kasi Kowalskiej
z okazji urodzin
W intencji Bogu wiadomej, o zdrowie i
opiekę M. B. Częstochowskiej
O zdrowie i piekę M.B. Częstochowskiej
dla Kacpra Czech z okazji 12-ych
urodzin by Agnieszka
† Filomena Staniszewska - 10 rocz.
śmierci by rodzina
† Zygmunt Staniszewski by rodzina
† Joanna Chłopek SantAngelo by rodzina

12:30 pm
4:00 pm

† Beata Nawrocka by family
† Teresa Zwolińska by Waldemar Pandel
† Krzysztof Kogut (żona z dziećmi i
przyjaciele) by family
† Anselmo Garcia Carlon by Edelmira
Garcia
Feligreses

First Friday, March 6th, Lenten Weekday
7:30 am
8:15 am
Por bendiciones y salud para Manuel y
Natividad Castro en su
aniversario de boda by familia
7:00 pm
Za Parafian
First Saturday March 7th, Lenten Weekday
8:00 am
For blessings and health for all the donors
to the “To Teach Who Christ Is” campaign
5:00 pm
Parishioners
6:30 pm
Za Parafian

Saturday, March 7
5PM
Marie Jarding
Gladys Trigueros
6:30 Zenon Lesniak,
Adriana Ratulowska
Sunday, March 8
8:30 Barbara Kulaga, Jean Wojdula-Yunker
10:30 Danuta Landt, Waldemar Lipka
12:30 Bertha Huerta, Roberto Pasillas,
Patricia Jimenez
4:00 Humberto Tellez, Elvia Madera, Gaby Fallad
Saturday, March 7
5PM Joanne Napoletano
Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak

Monday, March 2nd, Lenten Weekday
7:30 am
† Dennis Pencak by Georgia Czarnecki
8:15 am
Feligreses
Tuesday, March 3rd, Lenten Weekday
7:30 am
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 am
†Almas escritas en el Libro de la Memoria
Wednesday, March 4th, Lenten Weekday
8:00 am
† Doreen Logan
8:30 am
Eucharistic Adoration until 7 pm
7:00 pm
Circulo de Oracion
7:45 pm
Novena Nuestra Sra. del Perpetuo
Socorro
Thursday, March 5th, Lenten Weekday
7:30 am
Parishioners
8:15 am
Por bendiciones y salud para Rosa Barba

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

Sunday, March 8
Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Ruth Trujillo
Andrzej Obacz, Waldemar Lipka
Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Nydia Cano
Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez
Ma. Clara Ibarra

Eternal rest………………
Grzegorz Czaja
Maria Guadalupe de la Garza
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 23, 2020
Feb. 22
We want to thank the following parishioners for their generous donations last
week for the replacement of the floor and
bathroom in the Church:

5:00 PM

$430.00

6:30 PM

163.00

8:30 AM

1,220.00

10:30 AM

1,239.00

12:30 PM

1,240.00

4:00 PM

668.00

Feb. 23

Floor: $600
Kalafut family
Edward and Maria Kogut
Bathroom:$50
Anonymous

$4,960.00
PARKING LOT CAMPAIGN

Collection, February 15 & 16……..$439.00
Goal: $193,596
Donations: $117,922.50
Deficit: $77,015.50
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

$27,666

$19,530

Daylight Saving Time
March 8, 2020

Don’t forget to “Spring Forward” your clocks
and watches before going to bed the night before.

Zofia Bednara
Fr. Ted Bojczuk
Robert Buckner
Pierre Chapman
Jim Connelly
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.

I Domingo de Cuaresma
Mt 4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu
al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta
días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre.
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo
de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes”.
Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de
Dios”.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso
en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de
Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus
ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para
que no tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesús le contestó:
“También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde
ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le
dijo: “Te daré todo esto, si te postras y me adoras”. Pero Jesús le replicó: “Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.

nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Ramos, día que se inicia la Semana
Santa. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa
luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del
número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días
del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el
desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña,
de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.
¿CUÁL ES, POR TANTO, EL ESPÍRITU DE LA CUARESMA?
Debe ser como un retiro colectivo de cuarenta días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo
en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascales, con la purificación del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y una actitud penitencial.

Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles
para servirle.

¿QUÉ DEBE SEGUIRSE DE VIVIR LA CUARESMA?
Si se vive bien la Cuaresma, deberá lograrse una auténtica
y profunda CONVERSIÓN personal, preparándonos, de este modo,
para la fiesta más grande del año: el Domingo de la Resurrección del
Señor.

¿QUÉ ES LA CUARESMA?
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que
marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es
tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de

El ayuno de una sola comida fuerte es requerida para las personas mayores de 18 a los 59 años. Todos
los Viernes durante la Cuaresma no se come carne y
esto es para personas mayores de 14 años de edad.

I Niedziela Wielkiego Postu
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i
czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił
kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On
mu odparł: „Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego,
postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś
Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:
»Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”.
Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: "Nie
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze
raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do
Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi
pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy
opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali
Mu.
Mt 4,1-11

CZYTAMY PISMO ŚWIĘTE Z BIBLIOMISIEM
W czasie Wielkiego Postu
zapraszam
dzieci
i
młodzież do codziennego
spotkania z Bibliomisiem.
W niedziele przed Mszą św
każde dziecko może
wrzucić do specjalnego
koszyczka swoje imię i
nazwisko z numerem
telefonu, aby zaprosić w gości do swojej
rodziny kogoś wyjątkowego. Bibliomiś każdego
dnia będzie opowiadał niecodzienne historie.
Po tygodniowym pobycie wróci podczas Mszy
św, aby z darami ofiarować wszystkie radości i
troski swoich przyjaciół. Natomiast na końcu
Eucharystii znów losowo zdecyduje do kogo
wybierze się w gości! Obiecuję wam, że będzie
to niezwykła przygoda! Bibliomiś chce
odwiedzić każde dziecko i każdą rodzinkę z
naszej parafii! Nie pozwólcie żeby pozostał

Zapraszamy na
Apel Fatimski
I Sobata Miesiąca,
7 marca 2020,
po Mszy sw. o
godz. 6:30pm

Nabożeństwa
Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy
do
udziału
w
n a b o ż e ń s t w a c h
wielkopostnych.
Droga Krzyżowa i Msza Święta
Każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 7:00pm
Nabożeństwo Gorzkich Żali
Każda niedziela Wielkiego Postu
po Mszy św. o godz. 10:30am.

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!!!

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.

Kurs Przedmałżeński 2020
Przypominamy, że kurs przedmałżeński odbywa się
w naszej parafii w następujących dniach:
x 8 Marca, 14 Czerwca, 11 Października i 8
Listopada
po Mszy św. o godz. 10.30. Tylko przed
wcześniejszym zarejestrowaniem w biurze
parafialnym.

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.
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.

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.

$27,666

First Sunday of Lent
Matthew 4:1-11

Jesus fasts for 40 days in the
desert and is tempted by the
devil.
Background on the Gospel
Reading
In each of the three Synoptic Gospels
(Mark, Matthew, and Luke), after Jesus’ baptism by
John, Jesus is reported to have gone to the desert to
fast and pray for 40 days. In each case, while in the
desert, Jesus is tempted by the devil.
Matthew and Luke give more detail than
Mark does, but each one tells how the devil tempts
Jesus in the desert. In Matthew, as in Luke, the devil presents three temptations to Jesus. The devil
tempts Jesus to use his power to appease his hunger;
he tempts Jesus to put God’s promise of protection
to the test; and he offers Jesus all of the kingdoms
of the world if Jesus will worship the devil. In each
case, Jesus resists the temptation, rebuking the devil
with words from Scripture.
The account of Jesus’ temptation in the desert is filled with allusions and parallels to the Old
Testament, including the story of the people of Israel. The Israelites spent 40 years wandering in the
desert in Exodus, for example, and Jesus spends 40
days in the desert. As the Israelites were tempted
during the Exodus, so too is Jesus tempted.
Each temptation offers insight into both God
and the human condition. Jesus’ rejection of the
temptations shows that he will not put God to the
test. Grounding himself on the word and authority
of Scripture, Jesus rebukes the devil, confident in
God’s protection and faithfulness.
As we start our journey through Lent, our
Sunday readings call us to adopt the same confidence that Jesus had in the face of temptation:
God’s word alone will suffice; God’s promise of
protection can be trusted; God alone is God.
Lenten Regulations
Abstinence from meats is to be observed by all
Catholics 14 years old and older on all the Fridays of Lent.
When we FAST we may take only one full meal.

Two smaller meals are permitted if necessary to maintain
strength according to one’s
needs, but eating solid foods
between meals is not permitted.
Catholic who are 18 yrs of age but not yet 59 are bound
by the Fasting regulations on Ash Wednesday.
The season of Lent is a preparation for the celebration of Easter. By the threefold discipline of fasting,
almsgiving and prayer the church keeps Lent from Ash
Wednesday until the evening of Holy Thursday. All of the
faithful should undertake serious practice of these three
traditions.
“
On weekdays of Lent, it is strongly recommended
to participate in daily Mass and self-imposed observances
of fasting. In light of grave human needs which weigh on
the Christian conscience in all seasons, we urge particularly during Lent, generosity to local, national and world
programs of sharing of all things needed to translate our
duty to penance into a means of implementing the right of
the poor to their part of our abundance.” (U.S. Bishops
statement on penitential observances.)
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.

Fr. Waldemar Latkowski, Fr. Marian Furca, and
Fr. Zbigniew Pienkos will be attending the annual Lenten
Retreat of the Polish Redemptorists from March 2 to
March 6 in order to prepare for the Lenten season.
Weekday morning Masses are schedule to be
celebrated by Fr Jose Maria G. Maldonado and Fr. Marco
from Good Shepherd Church. However, we kindly ask
that during this week to please contact one of our neighboring parishes (Our Lady of Charity at 708-863-1207 or
Mary Queen Heaven at 708-863-6608 or St. Agnes of
Bohemia at 773-522-0142) for last rites, funerals, and
visit to the ill. We apologize for the inconvenience.

