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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 5th, 2020
Confessions:

Masses:
Saturday
8.00 AM (English, every 1st Saturday)
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) 7:30PM (Spanish)
First Fridays
7:00 PM (Polish)

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

Saturday
4:00 – 4:45 PM
(Trilingual)
6:00 — 6:30 PM
(Trilingual)
Wednesday
6:00 – 7:15 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 - exposition of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:30 PM Novena to OLPH and Mass (Spanish)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every First Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Fatima Appeal (Polish)

luctuoso (hija)
4:00 pm
Feligreses
Monday July 6th
7:30 am
Parishioners
8:15 am
Feligreses
7:00 pm
Confirmation Mass
Saturday July 4th
8:00 am
Parishioners
5:00 pm
Thanking God for Fr. Waldemar and all
volunteers who help him during summer camp
"vacation with God"
† Emily Jane Mizura by family
6:30 pm
† Aniela Piszczór by rodzina
O zdrowie i blog. Boze dla Bronislawy i
Stanislawa Granat
Sunday July 5th, Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 am
Parishioners
10:30 am O Boże błogoslawieństwo i potrzebne łaski
dla członków grupy różańcowej pod wezwaniem
św. Faustyny Kowalskiej.
O Boże błogoslawieństwo i potrzebne łaski
dla osób włączonych do żywego różańca za
małżonków za wstawiennictwem św. Józefa, św.
Rity i św. o.Pio
O Boże błogoslawieństwo dla dzieci
omodlonych przez rodziców w różach żywego
różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, św.
Joanny Bertta Mola i św. Jana Bosko.
O zdrowie, blog. Boże i dary Ducha
Świętego dla Zofii i Antoniego-Marka Kunda z
okazji 50-tej rocznicy ślubu
O zdrowie, błog. Boże i opiekę
M.B.Częstochowskiej z okazji urodzin dla
Zenona Leśniaka by małzonka
O powrót do zdrowia Kazimierza by rodzina
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dary Ducha Świętego
† Krzysztof Kogut (żona z dziećmi i
przyjaciele) by family
† Jadwiga Razniewska by family
† Genowefa Miętos w 10-tą rocznicę śmierci
by córka Halina
† Antoni Banachowski by brat z rodziną
† Mieczysław i Maria Przyboś by Alina i
Marek Przyboś
† Jadwiga Rażniewska
12:30 pm † Luis Patiño Ochoa, 1er aniversario

Tuesday July 7th
7:30 am
† Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 am
† Por las almas en el Libro de la Memoria
7:00 pm
Confirmation Mass
Wednesday July 8th
8:00 am
Parishioners
8:30 am
Eucharistic Adoration until 7:00 pm
7:00 pm
Circulo de Oracion
7:30 pm
Novena y Misa
Thursday July 9th
7:30 am
† Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 am
† Felipe Marquez, eterno descanso (hijo)
Friday July 10th
7:30 am
For the legal protection of unborn children
8:15 am
† Luis Patiño Ochoa, eterno descanso (hija)
Saturday July 11th
5:00 pm
Parishioners
6:30 pm
Za parafian
SHARE THE BURDEN
“Come to me, all you who labor and are burdened, and I
will give you rest” (Matthew 11:28). These words of our Savior
seem to be in stark contrast to the previous chapter from the
same Gospel, when we were told that if we do not take up our
crosses, we are not worthy of Christ. Connecting these two messages might help us on our faith journeys. Being a follower of
Christ surely means that we must embrace the cross, in its mystery of both suffering and triumph. This is something that we
need not do alone, for the burden is often too heavy for us to
carry by ourselves. Who, then, do we turn to? We can turn to the
Body of Christ—the community of disciples gathered for worship. When we find the burden too heavy, let us remember that
we can share that burden with our Christian sisters and brothers,
who can help bring us rest.
Copyright © J. S. Paluch Co.
THE RIGHT DIRECTION
If we walk one step toward God, God will run ten steps toward us.—Anonymous
FINDING PEACE
If you want peace, work for justice.—Pope Paul VI
GOING HOME
Life is a voyage that’s homeward bound.

A PRAYER FOR PROTECTION
IN TIME OF PANDEMIC

O Mary, you always brighten our path as a
sign of salvation and of hope. We entrust
ourselves to you, Health of the Sick, who, at
the Cross, took part in Jesus’ pain while remaining steadfast in faith. O loving Mother,
you know what we need, and weareconfident
you will providefor us asat Canain Galilee.
Intercedefor us with your Son Jesus, the
Divine Physician, for those who have fallen
ill, for those who are vulnerable, and for those who have died. Intercede also for thosecharged with protecting the health and safety
of others and for those who aretending to the
sick and seeking acure. Help us, O Mother of
Divine Love, to conform to the will of the
Father and to do as weare told by Jesus, who
took upon himself our sufferings and carried
our sorrows, so as to lead us, through the
Cross, to the glory of the Resurrection. Amen
Our Mather of Czestochowa - pray for us.

Summary of Sunday’s Donations
June 27 & 28
Online/Text-to-Give: $132.00
Confirmations 2020
Rehearsals:
Monday, July 6th, 2020— 9:00 AM & 11:00 AM
Masses
Monday, July 6th, 2020— 7:00 PM
Tuesday, July 7th, 2020— 7:00 PM

Mexican Food Sale
(Carryout ONLY)
July 12, 2020
Starting at 11:30 AM
We hope we can
count with your
support!

We want to
thank all our
parishioners
and friends that
have continued
their support to
our Church
during these
difficult times.
May God bless
your generosity!

June 27
June 28

5:00 PM

$345.00

6:30 PM

572.00

8:30 AM

1,176.00

10:30 AM

1,512.00

12:30 PM

805.00

4:00 PM

337.00
$4,747.00

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
Anthony Dean
Maria Diaz
Denise Dooley
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. 220.

St. Mary of Czestochowa
Fourteenth Sunday in
trast is made here between the unbelieving Pharisees,
Ordinary Time
who are wise and learned, and the faithful disciples,
Matthew 11:25-30
tax collectors, and sinners with whom Jesus keeps
company.
Jesus prays in thanks
to God, who has reThe second part of this reading calls to our
vealed himself to the
attention the unity between the Father and the Son.
lowly.
God has made himself known through Jesus, and in
knowing Jesus, we come to know the Father. In JeBackground on the
sus’ life and in his person, God reveals himself to us.
Gospel Reading
In the concluding sentences of today’s GosToday’s readpel, Jesus’ teaching is again contrasted to the teaching from Matthew’s Gospel comes after a discourse
ing of the Pharisees. This common theme of Matin which Jesus reproaches people who have witthew’s Gospel probably reflects tension that existed
nessed his mighty deeds yet still lack belief. In this
between Jesus and the Pharisees and between the
context, today’s Gospel explains the reason for this
Pharisees and the community of Christians for whom
unbelief and reveals what is necessary for faith. ToMatthew wrote. Pharisaic Judaism became the preday’s Gospel also continues to enhance our underdominant form of Judaism after the destruction of the
standing of discipleship as last week’s Gospel did.
Temple in Jerusalem about 70 A.D. Here that tension
is expressed as alternative paths of holiness. The
Jesus first prays in thanksgiving to God who
careful observance of the Mosaic law taught by the
has made himself known to Jesus’ disciples. He
Pharisees could be experienced by some as difficult
praises God who has made himself known to the
and burdensome. In contrast, Jesus’ way of holiness
“little ones” and not to the wise and learned. As in
is presented as uncomplicated and even restful.
other recent readings from Matthew’s Gospel, a con-

XIV Domingo Ordinario
Mt 11, 25-30

Venta de Comida
(para llevar solamente)

En aquel tiempo, Jesús
exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas
a los sabios y entendidos, y las
has revelado a la gente sencilla!
Gracias, Padre, porque así te ha

12 de julio
A partir de las 11:30 AM

parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos.
Nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo
sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es
suave y mi carga, ligera’’.

Los ensayos para las Misas de Confirmación serán
el 6 de julio de 9 am—11 am.
La Misas de Confirmación serán el 6 y 7 de julio a
las 7 pm cada una.
Si tiene alguna duda contactar a la secretaria.

Esperamos contar con su apoyo!
Reservaciones para la Misa
 Llame al 708-652-0948 ext. 220 (lunes-viernes de
10:00 AM a 2:00 PM
 Todos los asistentes DEBEN usar cubre boca o protector facial durante el servicio, nadie será admitido
sin una cubre boca o protector facial (excepto los niños de 2 años o menos y aquellos con una afección
médica que les impida usar uno)

XIV Niedziela zwykła
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było
Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca
nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje
jarzmo, a moje brzemię lekkie». Mt 11, 25
-30
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu. W każdą środę mamy Adorację
przez cały dzień. Dlatego zapraszamy was,
abyście znaleźli czas dla Chrystusa i zapisali
się na jedną lub dwie godziny modlitwy. Możesz
zapisać się na tablicy przy wejściu do kościoła.

Jedzenie Meksykańskie
W tę niedziele 12 lipca jest organizowana sprzedaż jedzenia meksykańskiego tylko i wyłącznie na wynos. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i nie tylko na dobre
jedzenie. Jednocześnie dziękujemy Wam za wparcie
w ten sposób naszej parafii Matki Bożej CzęstoTV-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.

Nowe dyrektorium o katechizacji: więcej ewangelizacji
Katecheta ma być świadkiem
wiary, a katecheza istotnym elementem ewangelizacji – przypomina ogłoszone dziś w Watykanie nowe Dyrektorium Ogólne o
Katechizacji. Obszerny, liczący
ponad 300 stron dokument uaktualnia poprzednie Dyrektorium,
które zostało wydane przez Stolicę Apostolską w
1997 r. Z jeszcze większą mocą wskazuje, że każdy
chrześcijanin jest misjonarzem, a Kościół powinien
szukać nowych sposobów przekazu wiary w obliczu
wyzwań, które stawia świat cyfrowy i globalizacja
kultury.
„Nowe dyrektorium dostosowuje się do tego, co o
katechizacji mówi Papież Franciszek w adhortacji
Evangeli gaudium. Papież chce katechezy kerygmatycznej. Dlatego też całe nasze dyrektorium kieruje
się tą intuicją. Oznacza to, że ewangelizacja i katecheza muszą stanowić jedną całość. Katecheza jest
bowiem jednym z etapów ewangelizacji. Nie jest dla
niej alternatywą. Katecheza to wielki proces, który
dokonuje się w różnych dziedzinach, od liturgii po
świadectwo posługi charytatywnej, od modlitwy
osobistej po wymiar moralny. Chcemy jednak, aby
w tym wielkim procesie katechizacji jego najsilniejszym elementem było pierwsze głoszenie Jezusa
Chrystusa.“
W części dokumentu zatytułowanej „Proces katechezy” w sposób szczególny wyłania się znaczenie
rodziny, która aktywnie uczestniczy w katechizacji i
jest naturalnym miejscem, gdzie spontanicznie i w
prostocie żyje się wiarą. Rodzina nie tylko uczy
dzieci wiary, ale przede wszystkim sama daje o niej
świadectwo.
Katechezy w Kościołach partykularnych dotyczy
trzecia część nowego dyrektorium o katechizacji.
Jest w niej również mowa o szkołach katolickich,
które w coraz większym stopniu powinny się stawać
„wspólnotami wiary”. Podkreśla się ponadto znaczenie nauczania religii w szkołach, ponieważ uczniowie mają prawo otrzymać wykształcenie całościowe, uwzględniające również duchowy aspekt
człowieka. Dokument podejmuje również wyzwania, jakie stawia przed człowiekiem kultura cyfrowa.
„Dokument ten jest też próbą odpowiedzi na tę nową fazę światowej kultury. Chodzi tu przede
wszystkim o kulturę cyfrową, gdzie bardzo szybko
zmienia się czas i miejsce. To wymaga od nas lepszego kontaktu z kulturą naszej młodzieży, która
urodziła się w świecie cyfrowym. Nasza formacja i
pedagogia musi to uwzględnić.“

