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

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
November 15, 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 – 4:35 PM
(Trilingual)
6:00 — 6:30 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 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)

familia Salcedo
4:00 pm Feligreses

Saturday November 14th, Mem. of Blessed
Virgin Mary
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
Sunday November 15th, 33rd Sunday in Ordinary
Time
8:30 am † Nelson Rivera Velez by family
† Richard Moran, 1st anniversary by
family
10:30 am O zdrowie i błog.dla Marii
Pietrusiewicz by rodzina
O Boże błog. dla rodziny
Szczekutowicz
O zdrowie oraz Boże błog. i dary
Ducha Świętego dl;a Klaudi, Gosi,
Karolka i Konrada Bednarz by przyjaciele
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błog. M.B.
Częstochowskiej dla osoby Bogu
wiadomej
† Ospokoj duszy i wieczny
odpoczynek dla sp. Anieli Piszczor od
rodziny by n/a
† Jozef Chlopek by zona
† Maria Ratukowska - 12 rocznica
śmierci by córka z rodziną
† Helena Siton
12:30 pm Presentacion de 3 años Diego
Alexander Mauleon by familia
† Carmen Zuñiga by Felicitas Montero
† Aristeo Salcedo, eterno descanso by

Monday November 16th, St. Margaret of
Scotland<br>St. Gertrude the Great
7:30 am † Chester Kraska and Cecilia Kraska
Spaniak by Kraska family
8:15 am † Por las almas escritas en el Libro de la
Memoria
Tuesday November 17th, St. Elizabeth of Hungary
7:30 am † Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 am
Por la salud y conversion de la familia
Salcedo by familia Salcedo
Wednesday November 18th, Dedication of the
basilicas of Ss. Peter &amp; Paul
8:00 am For good result of operation for Alicia
Fronc
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 19th
7:30 am † Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 am † Por las animas del Purgatorio by familia
Salcedo
Friday November 20th
7:30 am † Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 am † Herminio Carvajal Lopez by Family
Saturday November 21st, Presentation of the Blessed
Virgin Mary
5:00 pm † Darlene Storce by Art Gronkowski
† In memory of Emily T, and Andrew M.
Kicmal by Winn Family
6:30 pm Za parafian

Summary of Sunday’s Donations
November 7 & 8
Thank you
to everyone who
contributed to our
Rummage
Sale.
Also thanks to our
helpers; Jovita Ruiz, Vicki Nurkiewicz, Diane Andrasek, and Sofia Rutka-Foss. Specially appreciated
were Mike Jarding, Armando Rodriguez, and Vince
Zaworski, who spent many hours carrying heavy
boxes and furniture up & down.
Our profit from the sale was $1,866, plus
$185 from sale of chairs, and $46 from presales for
a grand total of $2,097.
Committee Members: Connie Cwiok, Marie
Jarding, Kathy Pencak, Mary Warchol & Terry Zaworski.

Christmas Wafers (Oplatki)
Christmas wafers (Oplatki) will be available beginning this weekend. They will be available on
Saturday after the 5:00 PM Mass and on Sunday
morning after the 8:30 AM Mass.

Summary of Sunday’s Donations
October 31 & November 1
Oct. 31
Nov. 1

5:00 PM

$342.00

6:30 PM

488.00

8:30 AM

1,412.20

10:30 AM

2,021.00

12:30 PM

760.00

4:00 PM

452.00
$5,475.20

We welcome in Baptism:
Justus Richard Guerrero

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!

Nov. 7
Nov. 8

5:00 PM

$456.00

6:30 PM

371.00

8:30 AM

1,060.00

10:30 AM

1,657.00

12:30 PM

568.00

4:00 PM

612.00
$4,724.00

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
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
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.

St. Mary of Czestochowa
Confirmation Presentation Mass
Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
Matthew 25:14-30

Jesus tells the parable of the talents, in which he
teaches about the importance of using the gifts that
God has given to us in service to the Kingdom of
Heaven.
Background on the Gospel Reading
This week’s Gospel speaks of how Jesus’
disciples are to conduct themselves as they await
the Kingdom of Heaven. In the preceding passages
and in last week’s Gospel, Jesus taught that there is
no way to predict the coming of the Kingdom of
Heaven. His disciples must, therefore, remain vigilant and ready to receive the Son of Man at any
time.
Jesus’ parable talks about Christian discipleship using economic metaphors. Before he leaves
on a journey, the master entrusts to his servants a
different number of talents, giving to each according to their abilities. A talent is a coin of great value. Upon the master’s return, he finds that the first
and second servants have doubled their money, and
both are rewarded. The third servant, however, has
only preserved what was given to him because he
was afraid to lose the money. He has risked nothing;
he did not even deposit the money in a bank to earn
interest. This servant is punished by the master, and
his talent is given to the one who brought the greatest return.
Read in light of last week’s parable of the
wise and foolish bridesmaids, this parable teaches
that God’s judgment will be based on the service we
render to God and to one another in accordance with
the gifts that God has given to us. Our gifts, or talents, are given to us for the service of others. If we
fail to use these gifts, God’s judgment on us will be
severe. On the other hand, if we make use of these
gifts in service to the Kingdom of Heaven, we will
be rewarded and entrusted with even more responsibilities.
This Gospel reminds us that Christian spirituality is not passive or inactive. Our life of prayer
helps us to discern the gifts that have been given to
us by God. This prayer and discernment ought to
lead us to use our gifts in the service of God and our
neighbor. God’s grace allows us to share in the
work of serving the Kingdom of Heaven.

XXXIII Domingo ordinario
Mt 25, 14-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos
esta parábola: “El Reino de los cielos se parece
también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y
les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos;
a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad
de cada uno, y luego se fue.
El que recibió cinco talentos fue enseguida a
negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio,
el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y
allí escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo regresó aquel
hombre y llamó a cuentas a sus servidores.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que
con ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito,
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’.
Se acercó luego el que había recibido dos
talentos y le dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste;
aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su
señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en
la alegría de tu señor’.
Finalmente, se acercó el que había recibido
un talento y le dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un
hombre duro, que quieres cosechar lo que no has
plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso
tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra.
Aquí tienes lo tuyo’.
El señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y
recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué, entonces,
no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene
se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le
quitará aun eso poco que tiene.
Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación’ ”.

Gracias
a
todos los que contribuyeron a nuestra
Venta de artículos
usados.
También
gracias a nuestros
ayudantes; Jovita Ruiz, Vicki Nurkiewicz, Diane
Andrasek y Sofia Rutka-Foss. Especialmente apreciados fueron Mike Jarding, Armando Rodríguez y
Vince Zaworski, quienes pasaron muchas horas cargando cajas pesadas y muebles arriba y abajo.
Nuestra ganancia de la venta fue de $ 1,866,
más $ 185 de la venta de sillas y $ 46 de la preventa
para un total general de $ 2,097.
Miembros del comité: Connie Cwiok, Marie
Jarding, Kathy Pencak, Mary Warchol y Terry Zaworski.
Presentación de Confirmación

XXXIII Niedziela Zwykła
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek,
mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał
pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak
samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten
zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył
pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i
zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał
pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi
pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan:
"Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana". Przyszedł
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie,
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł
mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu
rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana".
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie,
wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem
i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność". Odrzekł mu
pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie
posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był
oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem
odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie
temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą
nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w
ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Mt 25,14-30

Zapraszamy do udziału w adoracji
Najświętszego Sakramentu. W każdą
środę mamy Adorację przez cały dzień.
W miesiącu Listopadzie w
każdą niedzielę przed Mszą św.
o godzinie 10:00AM jest
odmawiana Koronka do Bożego
Miłosierdzia z Wypominkami
za naszych zmarłych.
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.

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.

Msza św. o godz. 7:00am w Niedzielę
w czasie Adwentu
Zapraszamy w czasie Adwentu
na Mszę św. O godz. 7:00 rano w
Niedziele; 29 listopada, 6, 13 , 20
grudnia. Mszę św poprzedzą
godzinki do Matki Bożej. Wprowadzenie tych Mszy podyktowane
potrzebą osób które nie mogą
wejść do Kościoła z racji
obostrzeń związanych z dystansem i zamknięciem
niektórych Kościołów. Wprowadzamy tą Mszę tylko
narazie na czas Adwentu.
Święto Dziękczynienia
Wszyscy mieszkający w
Stanach Zjednoczonych
wiedzą, że ”Thanksgiving
Day” jest to Święto
Dziękczynienia. Przypada
ono w tym roku w
czwartek 26-go listopada.
Z tej okazji celebrowana będzie w naszym kościele
jedna uroczysta Msza św. o godz. 9-ej z rana.
Prosimy wszystkich o przyniesienie konserwowanej
żywności, którą będziemy składać przed ołtarzem
przed złożeniem darów. Żywność tę później
będziemy rozdzielać dla ubogich.
21 listopada - Ofiarowanie
Najświętszej Maryi Panny
W dawnych czasach istniał
wśród
Żydów
zwyczaj
religijny, polegający na tym,
że dzieci - nawet jeszcze nie
narodzone - ofiarowywano
służbie Bożej. Dziecko,
zanim ukończyło piąty rok
życia, zabierano do świątyni
w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który
ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko
pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się,
uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać
szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
W naszych czasach nie ma już zwyczaju
ofiarowywania swoich dzieci Bogu na służbę w
świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako
przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w czasie
Chrztu świętego. Nie powinniśmy zapominać o
tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w
swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukaniu
Jego woli.

