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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 – 4:35 PM 

(Trilingual) 
6:00 — 6:20 PM 

(Trilingual) 
 

Wednesday 
6:00 – 7:00 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 November  07th, St. Anthony Mary Claret 
8:00 am  Parishioners 
5:00 pm  † Darlene Storce by Art Gronkowski 

† In Memory of Henry Bogdan by Winn Family  
6:30 pm  O zdrowie, błog. Boże i obfitość łask Bożych dla 

Reginy Skarżyńskiej 
O Boże błog., zdrowie i wszelkie łaski dla rodziny 
Jasnos  
† Władysława Janicka w 3-cią rocznicę śmierci by 
córka z rodziną 
† Antonina Węgrzyn by rodzina Jasnos 
 

Sunday November 8th, 32th Sunday in Ordinary Time 
8:30 am  Birthday Blessings for David Yunker by 

Wojdula and Yunker families  
 †Joan Davis by Wojdula and Yunker families  
 †Lorainne Bachorz by Wojdula and Yunker families  
 †Jozefina (Josephine) Wojdula Gaida by Wojdula 

and Yunker families  
 † Wladyslawa Gamon, anniversary by Stan Wojck 

† Shirley Enda by family 
† Tekla Zarzyczny  

10:30 am O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
członków grupy różańcowej pod wezwaniem św. 
Faustyny Kowalskiej. 
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla osób 
włączonych do żywego różańca za małżonków za 
wstawiennictwem św. Józefa, św. Rity i św. o.Pio 
O Boże błogosławieństwo 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 i błog.dla Marii Pietrusiewicz by rodzina 
O zdrowie, błog. Boże i obfitość łask Bożych dla 
Reginy Skarżyńskiej 
† Mieczysław i Maria Przyboś by Alina i Marek 
Przyboś 
O zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B.Częstochowskiej 
dla Maksymilianka 
O zdrowie i Boże błog. dla Stanisława 
† Jadwiga Razniewska by family 
† Ospokoj duszy i wieczny odpoczynek dla sp. Anieli 
Piszczor od rodziny by n/a 
† Joe Chlopek by Agnieszka Wroblewska z rodzina 
† Jozef Chlopek by zona 

† Rozalia i Stanisław Liszka 
† Władysław Janicka w 3-cią rocznicę śmierci by córka z 
rodziną 
† Antonina Węgrzyn by rodzina Jasnos 
† Andrzej Gacek, Aniela i Ludwik Tylka 
† Z Rodziny Bis by Elizabeth Willson 
† Stanisław Pawlikowski 
† Zofia i Wit Durański oraz syn Andrzej by córka z 
rodziną 
† Anna Kałafut w rocz. śmieci i Władysław Kałafut 
† Edward Szabla 
† Joanna Pawlikowska, Jan i Maria Granat o dar życia 
wiecznego by Bronisława i Stanisław Granat 
† Jan i Agnieszka Krzysiak by Bronisława i Stanisław 
Granat 
† Jan Granat, Anna Stopka by Bronisława i Stanisław 
Granat 

12:30 pm Por la salud y conversion de Ana Maria Salcedo by 
hijos 

 † Rosita Montero by Felicitas Montero 
 4:00 pm  † Dioscoro Ramirez, aniversario luctuoso by 

esposa e hijos 
  † Guadalupe Garza, eterno descasco by esposa 

Martha Garza 
 
Monday November 9th Dedication of the Lateran Basilica 
7:30 am  For Redemptorists -  288 Anniversary of establish 

Congregation 
8:15 am  Feligreses 
Tuesday November 10th 
7:30 am  Parishioners 
8:15 am  Por la salud y conversion de Ana Maria Salcedo by 

hijos  
Wednesday November 11th,  
8:00 am  † John E. Kociolko by son  
8:30 am  Eucharistic Adoration until 7:00 pm 
7:00 pm  Circulo de Oracion 
7:30 pm  †Por las almas escritas en el Libro de la Memoria 
Thursday November 12th 
7:30 am  For blessings and health of Idi Mallari on his 

birthday 
8:15 am  Por la salud y conversion de Ana Maria Salcedo by 

hijos 
Friday November 13th 
7:30 am  † John "Chuckie" Kern by Anthony Dean  
8:15 am  † Por las animas del Purgatorio by familia Salcedo  
Saturday November 14th 
5:00 pm  † Arthur Paul Gronkowski by Art Gronkowski 

† In memory of John Winn Sr. by wife and children  

6:30 pm  O zdrowie i blog. Boze dla Urszuli z okazji urodzin 
by rodzina  



Mass Intention Requests 
 

Those wishing to honor a loved 
one during the celebration of 
Mass-for the living or the de-

ceased, or for prayerful remembrance of anniversaries, 
birthdays, and other special intentions should contact 
the rectory by phone or in person during office hours. 
You may also fill a Mass request envelope in the sac-
risty. The suggested stipend per Mass intention is $10. 

 

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 generosity! 

Summary of Sunday’s Donations 
October 31 & November 1 

Church’s Floor & Heating/
Cooling Project 

 
 Our most sincere thanks to the following pa-
rishioners  for their recent direct donation to this 
project: 
 

Janina and Wojciech Stasik 
Josephine Fano 

Wojtek and Beata Skobel 
Kolo Stare Bystre #46 

Krystyna and Stanislaw Iwaniec 

$ 47,900 

The report for the Sunday’s collection will be 
publish in next week bulletin. 



St. Mary of Czestochowa 

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 
Matthew 25:1-13 

 
Jesus tells the parable of the wise and foolish virgins, teaching 
his disciples the importance of being prepared to receive the 
Kingdom of Heaven. 
 
Background on the Gospel Reading 
 
 In this week’s Gospel, Jesus talks about what it means 
to be prepared to receive the Kingdom of Heaven. This week’s 
reading follows a series of warnings and predictions by Jesus 
about the coming of the Son of Man. Jesus wants his disciples 
to understand that the exact day and time cannot be predicted. 
He teaches the disciples that they must remain vigilant so that 
they will not be caught unprepared. 
 When thinking about the parable of the wise and fool-
ish virgins, it is important to consider the first-century wed-
ding traditions of Palestine. Scholars tell us that it was the cus-
tom of the day for young maidens—friends and family mem-
bers of the bride—to meet the bridegroom when he came to 
bring his bride to her new home. 
 As with many of Jesus’ parables, several levels of in-
terpretation are possible. In last week’s Gospel, we heard Je-
sus warn against following the example of the Pharisees and 
scribes. If read in the context of early Christianity’s struggle to 
define itself against Pharisaic Judaism, this parable is a contin-
uing critique of Judaism. It suggests that the Jewish leaders 
were like the foolish virgins, unprepared to meet Jesus, the 
bridegroom of Israel. 
I n the chapter preceding this parable, however, Jesus 
warns about the destruction of Jerusalem, the tribulation of the 
end times, and the coming of the Son of Man. When read in 
this context, today’s parable is a warning to the Christian com-
munity to remain vigilant and prepared to receive Jesus, the 
Son of Man who will return at the end of time. This interpreta-
tion is supported by the reference to the delay of the bride-
groom. The Christian community for whom Matthew wrote 
this Gospel was coming to terms with the realization that the 
promise of Jesus’ return would not be fulfilled within their 
lifetimes. The question remains for us to ask ourselves, Are 
we ready to receive Jesus? Will we be prepared to receive 
him? 

Saint Frances Xavier Cabrini (1850-1917) 
November 13 
 Burly longshoremen glared at the woman in 
widow’s dress who interrupted their drinking to 
beg money, in broken English, for her orphan-
age. The bar exploded in laughter as one man 
responded by spitting in her face. “That was for 
me,” the woman smiled. “Do you have anything 
for the children?” Given today’s national de-
bate, could it be as much God’s sense of humor 
as God’s will for our sanctification that our first 
American saint should be an immigrant and nat-
uralized citizen? Frances Cabrini, adopting the 
name Xavier, confided to Pope Leo XIII her 
longing to follow her Jesuit patron to Asia. But 
the Pope replied, “Not East—West!” So she and 
her Missionary Sisters of the Sacred Heart ex-
changed exotic dreams of China for the impov-
erished reality of Italian ghettos across the Unit-
ed States and Central and South America. Be-
fore her death, Frances had founded seventy 
educational, health care, child, and family ser-
vice institutions. Today, from Siberia to Ethio-
pia, in sixteen countries, Mother Cabrini’s sis-
ters and lay associates embody her practical 
spirituality: “Let’s get to work! We’ll have eter-
nity to rest!” 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
THE FOUNDATION 
 Wisdom is the foundation, and justice the 
work without which a foundation cannot stand. 
—St. Ambrose 
 
GOD’S WILL 
 Lord, if your people need me, I will not re-
fuse the work. Your will be done. 
—St. Martin of Tours 
 
EVANGELIZATION 
 I will go anywhere and do anything in order 
to communicate the love of Jesus to those who 
do not know him or have forgotten him. 
—St. Frances Xavier Cabrini 

Thirty-
second Sun-
day in Ordi-
nary Time 
November 
8, 2020 
 

Stay awake, for you know neither the day nor 
the hour. 
— Matthew 25:13 



XXXII Domingo ordinario 
Mt 25, 1-13 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos 
esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a 
diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al 
encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y 
cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámpa-
ras, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las 
previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de 
aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. 
 A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el 
esposo! ¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron enton-
ces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus 
lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: 
‘Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas 
se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, 
porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. 
Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’. 
 Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el 
esposo, y las que estaban listas entraron con él al ban-
quete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron 
las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pe-
ro él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las conoz-
co’. 
 Estén pues, preparados, porque no saben ni el 
día ni la hora’’. 

Santa Francisca Javier Cabrini (1850-1917) 
13 de noviembre 
 
 Frances nació en el Norte de Italia en una fami-
lia de campo, donde había mucha fe. Su vocación mi-
sionera nació al escuchar las historias de los grandes 
misioneros que su padre le contaba. Aunque fue recha-
zada en algunas comunidades religiosas debido a su 
estado de salud, se graduó como maestra y se dedicó a 
la educación. Ahí, por pedido de un obispo, fundó un 
instituto para educar a las novicias, mismo que pasó a 
ser el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado 
Corazón. Una vez en la comunidad religiosa, asumió el 
nombre de Javier, pues admiraba mucho a san Francis-
co Javier y por pedido de Juan Bautista Scalabrini vino 
a los Estados Unidos a servir a los italianos, quienes 
experimentaban malos tratos, explotación y discrimina-
ción. Junto con seis hermanas llegó a Nueva York en 
1898, para atender a emigrantes italianos en cuestiones 
de educación, salud, oficios y catequesis. En sólo 35 
años fundó más de 70 instituciones para emigrantes 
hasta que murió en una de ellas, Columbus Hospital, en 
Chicago. Fue la primera ciudadana estadounidense en 
ser canonizada. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
LA FUNDACIÓN 
 La sabiduría es la fundación y la justicia el tra-
bajo sin la cual la fundación no puede ser duradera. 
—San Ambrosio 
 
LA VOLUNTAD DE DIOS 

 Señor, si tu pueblo me necesita, no me opondré a 
trabajar. Que se haga tu voluntad. 
—San Martín de Tours 





Zapraszamy do udziału w adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W każdą 
środę mamy Adorację przez cały dzień.  

XXXII Niedziela Zwykła 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu 
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły 
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan 
młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody 
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały 
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A 
nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam 
swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały 
roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. 
Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które 
były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi 
zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, 
prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on 
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam 
was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani 
godziny».Mt 25, 1-13  

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. 

W miesiącu Listopadzie w 
każdą niedzielę przed Mszą św. 
o godzinie 10:00AM jest 
odmawiana Koronka do Bożego 
Miłosierdzia z Wypominkami 
za naszych zmarłych. 

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela 
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris - 

C.Ss.R.) 
powstało jako odpowiedź na wezwanie ze 
strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za 
pośrednictwem ubogich. Dnia 9 listopada 
1732 r., w ukochanym Scala, pragnąc 
naśladować przykład Jezusa Chrystusa w 

przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons 
Liguori zakłada Zgromadzenie Najświętszego 
Odkupiciela. Ma wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i 
służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 
1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez 
papieża Benedykta XIV. 
Misjonarze Redemptoryści kontynuują charyzmat św. 
Alfonsa w Kościele i świecie.  
Redemptoryści żyją w misyjnej wspólnocie. Poprzez 
misje, rekolekcje, duszpasterstwo parafialne, apostolat 
ekumeniczny, posługę w konfesjonale i nauczanie 
teologii moralnej, głoszą miłość Boga, naszego Ojca, 
która w Jezusie Chrystusie „zamieszkała między nami”, 
stając się głębią miłosierdzia, oraz Słowo Życia, które 
karmi serce człowieka i nadaje sens życiu; uczą, jak żyć 
w pełni wolności i solidarności z innymi. Podobnie, jak 
św. Alfons, redemptoryści dokonują opcji na rzecz 
ubogich, potwierdzając w ten sposób ich godność i 
wielkość przed Bogiem oraz wierząc, że Dobra Nowina 
naszego Pana jest dla nich szczególnie aktualna. 
Dziś jest na świecie ponad 5.500 redemptorystów; 
pracujących w 77 krajach świata, na 5 kontynentach; są 
wspierani przez ludzi świeckich, którzy współpracują w 
ich misji i tworzą razem rodzinę redemptorystowską. 
Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest 
misyjną ikoną zgromadzenia. 
Oprócz św. Alfonsa, trzech innych redemptorystów 
zostało kanonizowanych: św. Gerard Majella, św. 
Klemens i św. Jan Neumann. Dziewięciu 
redemptorystów zostało beatyfikowanych: January 
Sarnelli, Peter Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis 
Xavier Seelos, Dominick Methodius Trcka, Vasyl 
Velychkovskyi, Zynoviy Kovalyk, Mykolay Charnetskyi e 
Ivan Ziatyk. 


