
Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time 
October 4th, 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) 
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) 

Confessions: 
 

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 Sac-
rament 

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) 



Saturday October 3rd, Mem. of Blessed Virgin Mary 
8:00 am  † Frances Wojdula by Wojdula and Yunker 

families 
11:00 am Wedding: Mateusz Papciak and Magdalena 

Wojtowicz  
5:00 pm  For blessings and health for Esther and Ron 

Kiefer for their wedding anniversary by Marianne 
Buckner 

  † Chester Kraska by Kraska family 
  † Gerardo Gonzalez, anniversary by Navidad 

Castro y familia 
  † Frances wojdula by Wojdula and Yunker 

family 
6:30 pm  Za parafian 
 
Sunday October 4th, 27th Sunday in Ordinary Time 
8:30 am  Homebound by St. Mary's choir 
  Birthday Blessings Michael and Mark Yunker 

by Wojdula and Yunker families 
  † Frances wojdula by Wojdula and Yunker 

family 
  † Mary Castillo by Pedro and Dinah Zaragoza 
  † Darlene Storce by Art Gronkowski 
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 Wszelkie Dary Ducha Sw. Dla Kamila Ptak 
z Okazji Blerzmowania by Viola 

  O Boze Blogoslawienstwo i opieke Matki 
Bozej dla Rafala w 50ta rocznice urodzin by Viola 

  O zdrowie i blog. Matki Boskiej 
Czestochowskiej Krolowej Polski dla Stanislawa I 
Miroslawy by n/a 

  O szczesliwy powrot do Stanow dla rodziny 
Wojcickich by n/a 

  O zdrowie i Boze Blogoslawienstwo i Opieke 

Matki Boskiej Czestochowskiej dla Teresy 
Kozlowskiej z okazji imienin by od Haliny i 
Franciszka 

  O Boze blog. i potrzebne laski dla Franciszka 
Banachowskiego z okazji imienin by Andrzej 
Gancarczyk 

  † Mieczysław i Maria Przyboś by Alina i Marek 
Przyboś 

  † Jadwiga Rażniewska 
  † Ospokoj duszy i wieczny odpoczynek dla sp. 

Anieli Piszczor od rodziny by n/a 
  † Jozef Chlopek by zona 
  † Emilia Krzak by Ruben Hernandez 
  † Jadwiga Razniewska by family 
12:30 pm Presentacion de Dariel Padilla Enriquez by padrino 

Fabian Garcia; padres Lorenzo Padilla y Mirella 
Reynoso 

  † Francisco Sandoval, eterno descanso by familia 
  † Simon Montero y Carmen Mena, eterno descanso 

by Felicitas Montero 
4:00 pm  Feligreses 
 
Monday October 5th 
7:30 am  Parishioners  
8:15 am  † Luis Patiño Ochoa by hija 
 
Tuesday October 6th, St. Bruno 
7:30 am  †Holy Souls in the Book of Remembrance 
8:15 am  †Por las almas en Libro de la Memoria 
 
Wednesday October 7th, Our Lady of the Rosary 
8:00 am  Parishioners  
8:30 am  Eucharistic Aforation until 7:00 pm 
7:00 pm  Circulo de oracion  
7:30 pm  Novena y Misa 
 
Thursday October 8th 
7:30 am  †Holy Souls in the Book of Remembrance 
8:15 am  †Por las almas en Libro de la Memoria 
 
Friday October 9th, St. Denis &amp; companions<br>St. John 

Leonardi 
7:30 am  Parishioners  
8:15 am  † Salvado Mejia, aniversario luctuoso by Navidad 

Castro y familia 
 
Saturday October 10th, Mem. of Blessed Virgin Mary 
5:00 pm  † Richard Balla by family 
  † Katherine Motyka Olender by Wojdula and 

Yunker families 
6:30 pm  Za parafian  



 

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  
Jean Yunker 
Mark Yunker 

Michael Yunker Sr.  
Paul Zaragoza 

Joanne Zaworski 

If you would like to add a name to 
the list, please call the rectory at 
708652-0948 Ext. 220.   

Zofia Bednara 
Fr. Ted Bojczuk  
Robert Buckner 

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  

 PRAY FOR OUR PARISHIONERS  
WHO ARE ILL 

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

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 generosi-

ty! 

Sep. 26 5:00 PM $444.00 

 6:30 PM 238.00 

Sep. 27 8:30 AM 1,497.00 

 10:30 AM 1,289.00 

 12:30 PM 819.00 

 4:00 PM 402.00 

  $4,682.00 

Summary of Sunday’s Donations 
September 26 & 27 

Oktober Fest 
Sunday, October 18 

First Communion Lv. 2 
Presentation Mass  
October 18th, 2020 

8:30 AM 
 

 It has been a yearly tradition that the candi-
dates to First Communion are presented to the pa-
rishioners on their second year of preparation; even 
thought, this year, it might be a little different, we 
have decided to continue with this tradition.  
 During the presentation of the candidates all 
the parishioners and their family members may pray 

for the students to  continue 
opening their hearth to the 
Lord.  
 This year there are 
34 candidates to First Holy 
Communion. We kindly 
remind parents to call the 

rectory to make your reservations to attend Mass on 
this day. 

Primera Comunión Lv. 2 
Misa de presentación 
18 de octubre de 2020 

08:30 AM 
 
 Ha sido una tradición anual que los candida-
tos a la Primera Comunión se presenten a los feli-
greses en su segundo año de preparación; aunque 
este año podría ser un poco diferente, hemos decidi-
do continuar con esta tradición. 
 
 Durante la presentación de los candidatos 
todos los feligreses y sus familiares podrán orar pa-
ra que los estudiantes sigan abriendo sus corazones 
al Señor. 
 
 Este año hay 34 candidatos a la Primera Co-
munión. Amablemente les recordamos a los padres 
que llamen a la rectoría para hacer sus reservaciones 
para asistir a Misa en este día. 



St. Mary of Czestochowa 

Twenty-seventh 
Sunday in Ordinary 

Time 
MT 21:33-43 

 
Jesus said to the 
chief priests and 
the elders of the 
people: 
"Hear another para-
ble. 
There was a land-

owner who planted a vineyard, 
put a hedge around it, dug a wine press in it, and 
built a tower.  
Then he leased it to tenants and went on a jour-
ney. 
When vintage time drew near, 
he sent his servants to the tenants to obtain his 
produce.  
But the tenants seized the servants and one they 
beat, 
another they killed, and a third they stoned.  
Again he sent other servants, more numerous 
than the first ones, 
but they treated them in the same way.  
Finally, he sent his son to them, thinking, 
'They will respect my son.' 
But when the tenants saw the son, they said to 
one another, 
'This is the heir. 
Come, let us kill him and acquire his inheritance.’ 
They seized him, threw him out of the vineyard, 
and killed him.  
What will the owner of the vineyard do to those 
tenants when he comes?" 
They answered him, 
"He will put those wretched men to a wretched 
death 
and lease his vineyard to other tenants 
who will give him the produce at the proper 
times." 
Jesus said to them, "Did you never read in the 
Scriptures: 
The stone that the builders rejected 
has become the cornerstone; 
by the Lord has this been done, 
and it is wonderful in our eyes? 
Therefore, I say to you, 
the kingdom of God will be taken away from you 
and given to a people that will produce its fruit." 

Our Lady of the Rosary 
Feast Day October 7 

 
 Many religions 
use beads to keep track 
of prayers. Our Rosary, a 
circle of beads, is like a 
garland offered to Mary 
because we pray a prayer 
on each bead. This well-
loved prayer has its roots 
in the 150 psalms. People 
who couldn’t read began 
praying 150 Hail Marys 
instead, the equivalent of 
three of our modern ro-
saries covering the origi-

nal three sets of mysteries. 
 The story of the feast of Our Lady of the Ro-
sary is an interesting one. In the 16th century Pope 
Pius V was having trouble with the Ottoman Turks, 
who were a real danger to Christianity. After months 
of disagreements and bickering, he was able to unite 
Spain, Venice, and the States of the Church in a naval 
expedition to fight the Turks. 
 The two navies met in the Gulf of Lepanto in 
Greece on October 7, 1571. On the same day, the Ro-
sary Confraternity of Rome was meeting at the Do-
minican headquarters there. The group recited the Ro-
sary for the special intention of the Christians at battle. 
The Christians defeated the Turks in a spectacular vic-
tory and believed it was the intercessory power of the 
Blessed Virgin that won the victory. Pope Pius V ded-
icated the day as one of thanksgiving to Our Lady of 
Victory. Pope Gregory XIII later changed the name to 
the feast of Our Lady of the Rosary. The story of the 
feast of Our Lady of the Rosary focuses on the inter-
cessory power of Mary. It shows that when Christians 
are in danger, they can go to Mary. And when an indi-
vidual is in pain, discouraged, or having trouble ac-
cepting God’s will, he or she can also go to Mary. She 
will pray to her Son for anyone who calls on her. Any-
one who prays to Mary no longer feels alone because 
she prays with them and for them. Mary encouraged 
praying the Rosary in her apparitions. At Lourdes 
when she appeared to Saint Bernadette, Mary had a 
Rosary. As Bernadette prayed it, Mary joined in on 
the Glory Be prayers. At Fatima Mary exhorted the 
three children who saw her to pray the Rosary for 
peace. 
 The Rosary is a deep prayer because as we 
recite the Our Fathers, Hail Marys, and Glory Bes, we 
meditate on the mysteries in the lives of Jesus and 
Mary. No wonder it pleases Our Lady when we pray 
the Rosary. 



SAN FRANCISCO DE ASÍS (1182-1226) 
4 de octubre 
 Francisco nació en Asís, Italia, en la familia Ber-
nardone, una familia rica dedicada al comercio de te-
las. A los veinte años se unió al ejército y cayó prisio-
nero y enfermo; durante su recuperación algo cambió 
en él y comenzó a descubrir a Dios en lo ordinario de 
la vida. Sus encuentros con Dios en la contemplación 
de la naturaleza fueron cada vez más frecuentes hasta 
que descubrió que los verdaderos tesoros están en el 
cielo. Regaló los bienes de su padre a los pobres, pero 
su padre, Pietro, estaba tan molesto que después de 
golpearlo lo llevó frente al obispo. Ahí, Francisco se 
desnudó y le dio su ropa, pues pertenecía a su padre y 
se fue a vivir a una pequeña iglesia llamada Porciúncu-
la. Dios le pidió que renovara la Iglesia, pero no mate-
rialmente, sino espiritualmente. ¡Y lo hizo! Recordó la 
esencia de vivir pobre para abrazar así a los pobres, 
que son la única riqueza. Fundó la Orden de los Frailes 
Menores (Franciscanos) y murió a los 44 años llevan-
do en su cuerpo los estigmas de la Pasión. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
PEDIR AYUDA 
 Pide ayuda a Nuestra Señora. Pidele que súplique a 
su Hijo hacerte conocer lo que debes hacer. 
—Beata María Rosa Durocher 
 
AMO Y SIRVIENTE 
 El dinero es un terrible amo, pero un excelente sir-
viente. 
—P. T. Barnum 

XXVII Domingo 
ordinario 

Mt 21, 33-43 
 

 En aquel 
tiempo, Jesús dijo 
a los sumos sacer-
dotes y a los ancia-
nos del pueblo esta 
parábola: “Había 
una vez un propie-

tario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, 
cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigi-
lante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de 
viaje. 
 
 Llegado el tiempo de la vendimia, envió a 
sus criados para pedir su parte de los frutos a los vi-
ñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, 
golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo ape-
drearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor 
número que los primeros, y los trataron del mismo 
modo. 
 
 Por último, les mandó a su propio hijo, pen-
sando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los 
viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es 
el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con 
su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñe-
do y lo mataron. 
 
 Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del 
viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le res-
pondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados 
y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entre-
guen los frutos a su tiempo”. 
 
 Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nun-
ca en la Escritura: La piedra que desecharon los 
constructores, es ahora la piedra angular. Esto es 
obra del Señor y es un prodigio admirable? 
 
 Por esta razón les digo que les será quitado a 
ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 
produzca sus frutos’’. 





XXVII Niedziela zwykła 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien 
gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 
murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, 
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do 
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego 
zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z 
nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich 
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego 
syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do 
siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a 
posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie 
właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» 
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę 
odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy 
mu będą oddawali plon we właściwej porze». 
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w 
Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili 
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i 
jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam 
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce».Mt 21, 33-43  

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. 

OKTOBERFEST  
 

Czy masz ochotę na placki 
ziemniaczane, ale nie chce Ci się 
obierać, ścierać i smażyć 
ziemniaków?   A może masz 
ochotę na coś bardziej 
konkretnego na przykład placek 

po zbójnicku.  Już dziś zapraszamy na nasz 
parafialny Oktoberfest, który odbędzie się w 
niedzielę 18-go października . Właśnie za dwa 
tygodnie będziemy sprzedawali placki ziemniaczane, 
placki po zbójnicku, grochówkę, tradycyjną polską 
kiełbasę z kapustą i pizzę.  Będziemy również mieli 
smaczne wypieki oraz napoje chłodzące i polskie 
piwo.  Spędźmy razem czas w gronie rodziny 
parafialnej, gdzie oprócz smacznego jedzenia będzie 
też miła atmosfera!   

Październik miesiąc modlitwy Różańcowej. 
 

RÓŻANIEC ze swej natury jest 
modlitwą pokoju z racji samego 
faktu, że polega na kontemplowaniu 
Chrystusa, który jest Księciem 
Pokoju i « naszym pokojem » (Ef 2, 
14). Kto przyswaja sobie misterium 
Chrystusa - a różaniec właśnie do 
tego prowadzi - dowiaduje się, na 
czym polega sekret pokoju, i 

przyjmuje to jako życiowy projekt. Ponadto, mocą 
swego charakteru medytacyjnego, przez spokojne 
następowanie po sobie kolejnych « Zdrowaś Maryjo 
», różaniec wywiera na modlącego się kojący 
wpływ, który usposabia go do przyjmowania i 
doświadczania w głębi swego jestestwa oraz do 
szerzenia wokół siebie tego prawdziwego pokoju, 
który jest szczególnym darem Zmartwychwstałego 
(por. J 14, 27; 20, 21)... 
...Rodzina, która modli się zjednoczona, 
zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z 
dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie 
sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na 
Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na 
nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by 
porozumiewać się, okazywać solidarność, 
przebaczenie… 

św. Jan Paweł II - Rosarium Virginis Mariae 

Bł. Franciszek Ksawery Seelos,  
Redemptorysta 

Franciszek Seelos urodził się w 
Füssen (Niemcy). Po rozpoczęciu 
studiów w seminarium 
diecezjalnym poznał zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela. 
Wyjechał do Ameryki Północnej i 
tam, 20 kwietnia 1843 roku wstąpił 
do nowicjatu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 22 grudnia 

1844 roku. 
Rozpoczął posługę kapłańską w Pittsburgu (stan 
Pensylwania) jako współpracownik Jana 
Nepomucena Neumanna. W tym samym czasie 
pełnił również funkcję magistra nowicjatu głosząc 
chętnie słowo Boże. Następnie oddał się 
całkowicie głoszeniu misji ludowych w języku 
angielskim i niemieckim w różnych stanach 
Ameryki Północnej. 
Zmarł w Nowym Orleanie 4 października 1867, w 
czterdziestym ósmym roku życia. W poczet 
błogosławionych zaliczył go papież Jan Paweł II, 
9 kwietnia 2000 roku. Wspomnienie liturgiczne 
przypada na 5 października. 


