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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 17th, St. Ignatius of Antioch 
5:00 pm  Birthday Blessings Jim Wojdula by 

Wojdula and Yunker families 
  † Frank and Louise Balla by family 
6:30 pm  Za parafian 
 
Sunday October 18th, 29th Sunday in Ordinary 

Time 
8:30 am  For blessings and health for Edward 

Yunker on his 6th birthday by Wojdula and 
Yunker family 

  Birthday Blessings Jim Wojdula by 
Wojdula and Yunker families 

  † Darlene Storce by Art Gronkowski 
10:30 am O Boże błog. i szybki powrót do zdrowia 

dla Frank Kula by Danuta 
  O zdrowie i błog. Boże dla Wiktora 

Howaniec z okazji 9-tych urodzin by Babcia 
i Dziadek 

  O zdrowie i błog. Boże oraz wszelkie 
łaski Matki Bożej Królowej Polski i szybki 
powrót do zdrowia dla Stanisława i 
Mirosławy 

  W intencji uczestników "Wakacji z 
Panem Bogiem" 

  † Ospokoj duszy i wieczny odpoczynek 
dla sp. Anieli Piszczor od rodziny  

  † Jozef Chlopek by zona 
  † Zdzisławy Drozd. 
  † Michalina Adamczyk w 13-tą rocznicę 

śmierci by rodzina 
  † Stanislaw Para by rodzina 
12:30 pm † Juan Simon Montero, eterno descanso 

by Felicitas Montero 
4:00 pm  Feligreses 
 
Monday October 19th, Ss. Jean de Brébeuf, Isaac 

Jogues &amp; companions<br>St. Paul of 

the Cross 
7:30 am  †Holy Souls in the Book of 

Remembrance 
8:15 am  Feligreses 
 
Tuesday October 20th 
7:30 am  †Holy Souls in the Book of 

Remembrance 
8:15 am  †Almas en el Libro de la Memoria 
 
Wednesday October 21st 
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 October 22nd, St. John Paul II 
7:30 am  Parishioners 
8:15 am  Feligreses 
 
Friday October 23rd, St. John of Capistrano 
7:30 am  †Holy Souls in the Book of 

Remembrance 
8:15 am  †Almas en el Libro de la Memoria 
 
Saturday October 24th, St. Anthony Mary 

Claret<br>Mem. of Blessed Virgin Mary 
11:00 am  Wedding: Michael Cisla & Angelina 

Damato 
5:00 pm  † Bud Buckner by wife 
6:30 pm  Za parafian 

Mass Intention Requests 
 

 Those wishing to honor a loved 
one during the celebration of Mass-for the 
living or the deceased, or for prayerful 
remembrance of anniversaries, birthdays, 
and other special intentions should contact 
the parish secretary at 708-652-0948 ext. 
220. The stipend per Mass intention is $10, 
over the phone payments accepted. 

 

There is a promise of marriage between 
 
 III. Michael Ciesla & Angelina Damato 



 

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! 

Oct. 10 5:00 PM $602.00 

 6:30 PM 237.00 

Oct. 11 8:30 AM 1,482.45 

 10:30 AM 1,207.00 

 12:30 PM 904.00 

 4:00 PM 473.00 

  $4,905.45 

Summary of Sunday’s Donations 
October 10 & 11 



St. Mary of Czestochowa 

Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time 
Matthew 22:15-21 

 
The Pharisees send their disciples to test Jesus with a 
question about taxes. 
 
Background on the Gospel Reading 
 
 In today’s Gospel Jesus and the religious lead-
ers in Jerusalem continue their tense exchange of 
questions and challenges. At this point the disciples of 
the Pharisees, together with the Herodians, try to en-
trap Jesus by their question about the payment of tax-
es. 
 
 Matthew sets up an unusual partnership be-
tween the Pharisees and the Herodians. The Herodi-
ans were supporters of Herod Antipas, a Jewish politi-
cal leader who collaborated with the Romans. Such 
collaboration would have required a compromised 
observance of the Mosaic Law. The Pharisees, on the 
other hand, taught scrupulous observance of the Mo-
saic Law and opposed Roman occupation. Herodians 
favored the payment of taxes; the Pharisees opposed 
it. The Herodians and the Pharisees approach Jesus, 
asking that he take sides in their dispute. If Jesus an-
swers with the Pharisees, he shows himself to be an 
enemy of Rome. If he answers with the Herodians, he 
offends popular Jewish religious sensibilities. 
 
 Jesus’ response to this attempt to trap him ex-
poses the guile of his questioners. From his first 
words to them, Jesus shows that he is very much 
aware of what they are trying to do. He asks to see a 
Roman coin, which is readily provided to him. It may 
have come from the hand of a Herodian, but the Phar-
isees show themselves to be quite willing to accept 
this compromise. Jesus has already exposed the Phari-
sees as hypocrites. 
 
 Jesus takes his response one step further. He 
asks that his questioners examine the coin. Agreeing 
that it is Caesar’s image on the coin, Jesus tells them 
that it must belong to Caesar. Avoiding the question 
of lawfulness altogether, Jesus answers their question 
with simple logic. Then, going further still, Jesus tells 
them that their obligation is to pay to God that which 
belongs to God. 
 
 Jesus’ response to the Herodians and Phari-
sees suggests the ethic that Christians ought to adopt. 
It reminds us of the importance of keeping things in 
their proper perspective. Do we attach ourselves to 
worldly things at the expense of the love and honor 
that we owe to God? 

SAINTS ISAAC JOGUES (1560-1646) AND JOHN 
DE BRÉBEUF (1593-1649) AND THEIR COMPAN-
IONS 
 
October 19 
 
 Their mission was to New France, but these mis-
sionaries found in present-day New York State and 
the province of Ontario a world wildly different 
from the homes they left behind. Six Jesuit priests, 
Fathers Isaac Jogues, John de Brébeuf, Anthony 
Daniel, Gabriel Lalemant, Charles Garnier, and Noël 
Chabanel—and Jesuit lay volunteers René Goupil 
and John LaLande—shared the gospel with the Na-
tive Americans they met, in languages they pains-
takingly learned, and through images they creatively 
adapted to the indigenous cultures (for example, 
John de Brébeuf’s “ ’Twas in the Moon of Winter-
time: the Huron Carol”). But their evangelization 
was caught up in turmoil beyond their control: a 
smallpox epidemic, battles between French and Eng-
lish trading interests—the traders united only by 
their willingness to exploit the Native Americans—
and conflict among the tribes themselves, Huron, 
Mohawk, Iroquois. The missionaries’ perseverance 
despite exhausting hardships, their steadfast courage 
in facing unspeakable tortures, and undaunted love 
even for those who martyred them, bore fruit, imme-
diately in Kateri Tekakwitha’s sanctity, eventually 
in the Catholicism that still flourishes in the United 
States and Canada. 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
LOOK WHO’S TALKING 
 When money speaks the truth is silent. 
—Russian proverb 
 
WORDS AND ACTIONS 
 When people hear us speak God’s word, they 
marvel at its beauty and power; when they see what 
little impact it has on our daily lives, they laugh and 
poke fun at what we say. 
—Anonymous second-century Christian 

Holy Souls Intentions 
ALL SOULS DAY Mass envelopes can be found at all 
entrances of the church. On the insert in the envelope, 
you can list the names of all of your deceased family 
members and friends that you would like to be remem-
bered in prayer on All Souls Day, November 2nd, during 
the month of November and throughout the year. Your 
offering can be dropped in the collection basket.   



XXIX Domingo ordinario 
Mt 22, 15-21 

 
 En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para 
ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insi-
diosas, en algo de que pudieran acusarlo. 
 Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, 
junto con algunos del partido de Herodes, para que le 
dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas 
con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, por-
que no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué pien-
sas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?” 
 Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, 
les contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprender-
me? Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos le presen-
taron una moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta 
imagen y esta inscripción?” Le respondieron: “Del Cé-
sar”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es 
del César, y a Dios lo que es de Dios”. 

Ya están disponibles los sobres para el Día de los Difun-
tos. En el sobre usted podrá poner su dona-
ción (mínima de $10.00 por intención) y es-
tos sobres se pondrán en un libro el cual se 
quedara en el altar por todo el mes Noviem-
bre. Los sobres con los nombres y la ofrenda 
pueden poner junto a la canasta de la colecta 

dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos 
el día 2 de Noviembre, como también durante de todo el 
año.  

Las siguientes personas se consagraron a la Santísima 
Virgen de Guadalupe este pasado lunes, 12 de octubre: 

Maria Angelica Brizuela 
Olga Armendáriz 
Francisco Rada 

Rosa Isela Calero 
Consuelo Camarena 



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. 

XXIX Niedziela zwykła 
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by 
podchwycić Jezusa w mowie. 
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze 
zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: 
«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i 
drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też 
nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. 
Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek cezarowi, czy nie?» 
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu 
wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie 
Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 
Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: 
«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga». Mt 22, 15-21  

Październik miesiąc modlitwy Różańcowej. 
"Różaniec jest książką dla niewidomego, 
która ukazuje największą tragedię miłosną 
w dziejach świata. To historia, która 
wtajemnicza ludzi i daje wiedzę o wiele 
ciekawszą, niż ta przekazywana przez 
drugą osobę. To książka dla starych, 
doświadczonych przez życie, którzy 
ignorują to co złe na świecie, a otwierają 
się na prawdę. Moc tej modlitwy jest 
nieopisana"- Arcybiskup Fulton Sheen  

Koperty na Wypominki już dostępne!!! 
Przypominamy, ze przy drzwiach 
naszego kościoła znajdują się już 
koperty, na których można wpisywać 
imiona bliskich zmarłych, za których 
będziemy modlić się w miesiącu 
listopadzie i w ciągu całego roku. 

Prosimy wpisywanie imion zmarłych dużymi 
literami i wyraźnie. Koperty wraz z ofiarą 
prosimy o składanie wraz z niedzielną składką. 

Rada Parafialna 
19 października  o godz. 7:00pm 

„Czego szukacie?…Pozwólcie, że 
jeszcze raz zapytam: czego szukacie? 
Albo lepiej – kogo szukacie?… 
Odpowiedź może być tylko jedna: 
szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa 
Chrystusa, który jednak wychodzi 
pierwszy na poszukiwanie was… 
Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach 
jesteście nieznajomymi, niczym 

puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus 
ceni każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco 
kocha.” Jan Paweł II 
 
W dniu 22 października Kościół powszechny 
obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 
papieża. 
Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w 
Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, 
kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po 
powrocie do kraju pełnił różne obowiązki 
duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 
1964 został jej arcybiskupem metropolitą. 
Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 
 
16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął 
imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał 
szczególną troską przede wszystkim rodziny, 
młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże 
apostolskie do najdalszych zakątków świata. 
Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są 
m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa 
Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów 
wschodnich. 
 
Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta 
Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna). 
Jan Paweł II był pierwszym po 455 latach biskupem 
Rzymu nie będącym Włochem, był pierwszym 
papieżem z Polski. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat 
i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. 
Najdłużej – 32 lata – sprawował swój urząd Pius IX 
(nie licząc pontyfikatu Piotra – pierwszego następcy 
Jezusa). 
 
Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II 
przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 
40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i 
czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. 
Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, 
podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 
podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 
898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich 
parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie do 
wszystkich parafii, zabrakło niewiele. 


