3010 South 48th Ct., Cicero, IL
60804
Tel. 708-652-0948
www.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,
Pastor
email: wlatkowski@stmczcicero.com

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. Marian Furca CSsR
Associate Pastor
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR
Resident Priest
Rosamar Mallari
Admin. Assistant
E-mail: parish@stmczcicero.com
Irene Saldana
Director CCD
Witold Socha
Music Director
Tel. 708-299-8816

Saturday November 6th, Mem. of Blessed Virgin Mary
2:00 pm
50th Wedding Anniversary: Vicente and Irene Saldaña
5:00 pm
† Frank and Louise Balla by family
6:30 pm
O zdrowie i błog. Boże dla S. Brunony z okazji urodzin
† Zofia Lauryn by rodzina
† Za duszę Józefy Rzeźnik
† Antoni Szymczyk
Sunday November 7th, 32nd Sunday in Ordinary Time
8:30 am
For birthday blessings and health for David Yunker on his
birthday by Wojdula and Yunker families
† Frank Czarnecki by Family
10:30 am
O zdrowie i błog. dla S. Margaret z okazji urodzin
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 i błog. Boże dla Janiny Kulak by wnuczki
O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Sylwii
Pawlina i całej rodziny
† Jadwiga Rażniewska by Agnieszka z rodziną
† Stanisław Furca by Żywy Różaniec
† Zofia Lauryn by rodzina
† Janina Marcinkowski
† Andrzej Wieckiewicz by rodzina
† Antoni Szymczyk
† Kazimierz Pietraszewski by corka z rodzina
† Sabina Wróblewska by rodzina
† Zofia i Wit Durański oraz syn Andrzej
† Ewdard i Feliksa Flak by córka z rodziną
† Władysław i Czasława Staniszewksa by syn z rodziną
† Ewelina Staniszewski i całej rodziny Staniszewskich by
Wiesława i Ewa
† Władysław Terkowski
12:30 pm

Presentacion de 3 años de Grecia Saucedo by padres Teresa
Hernandez y Uyuni Saucedo
† Luis Patiño Ochoa, eterno descanso by hija
† Dioscoro Ramirez, eterno descanso by familia
† Juan Nava y Carmen Moreno, eterno descanso by hijos
4:00 pm
Por bendiciones y salud para Jose Javier Vargas by mama
Anastacia Vargas
† Animas del Purgatorio by Angelica Romo
Monday November 8th
7:30 am
† Antoni Szymczyk
8:15 am
Por bendiciones y salud para Maria Hernandez en su
cumpleaños by Barba family
Tuesday November 9th, Dedication of the Lateran basilica
7:30 am
† Antoni Szymczyk
8:15 am
†Jesus Nuño, eterno decanso by hija
Wednesday November 10th, St. Leo the Great
8:00 am
† Andrzej Wieckiewicz by rodzina
8:30 am
Eucharistic Adoration until 7:00 pm
7:00 pm
Circulo de oracion
7:30 pm
Feligreses
Thursday November 11th, St. Martin of Tours
7:30 am
† John E. Kociolko by son
8:15 am
† Maria de Jesus Razo, aniversario luctuoso by hijos
Friday November 12th, St. Josaphat
7:30 am
† Antoni Szymczyk
8:15 am
† Por las almas escritas en el Libro de la Memoria
Saturday November 13th, Mem. of Blessed Virgin Mary
5:00 pm
For birthday blessings and health for Lorraine
Wojciechowski by friends
6:30 pm
† Antoni Szymczyk

Devotions:
Every Wednesday
8:30AM Novena to O.L. of Perpetual Help
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:30 PM Novena to OLPH and Mass (Spanish)
Every Saturdays
6:30PM Novena to O.L. of Perpetual Help
(Polish)
Every First Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Fatima Appeal
(Polish)

Confessions:
Saturday:
4:00 – 4:35 PM
6:00 — 6:30 PM
Wednesday:
6:00 – 7:00 PM
Sunday:
10:00 – 10:30 AM
First Friday:
6:30 – 7:00 PM
St. Mary of Czestochowa Parish Membership Form
Forma Przynależności do Parafii M. B. Częstochowskiej
Forma de Registro a la Parroquia de Nuestra Señora de
Czestochowa
_______________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko /
Nombre y Apellido
_____Married ____Single _____Divorced _____Widow
Children under 18 years old:__________________________
_________________________________________________
Address / Adres / Dirección
_______________________________________
City / Miasto / Ciudad
Zip Code / Kod Pocztowy / Codigo
Postal
________________________________________
Phone / Telefon / Teléfono.
________________________________
Email
Preferred language:
___English
___ Spanish ____ Polish

Summary of Sunday’s Donations
October 30th and 31st
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!

Oct. 30
Oct. 31

5:00 PM

$533.00

6:30 PM

308.00

8:30 AM

1,594.16

10:30 AM

2,042.00

12:30 PM

958.00

4:00 PM

533.00
$5,968.16

Sunday’s Donations October 23rd & 24th
$6,248.69
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
Adam Domek
Denise Dooley
Alma Guzman
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
Gregoria Lopez
Ray Mizura
Nicholas Moskos

Marylin Nowicki
Nancy Orozco Lopez
Carolyn Paida
John Paida
Mike Pawlowski
Kathy Pencak
Ted Rawick
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Kathleen Smith
Haley Spirakis
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.

XXXII Sunday in Ordinary Time
Mk 12:38-44 or 12:41-44
In the course of his teaching Jesus said to the crowds,
"Beware of the scribes, who like to go around in long
robes and accept greetings in the marketplaces, seats of
honor in synagogues, and places of honor at banquets.
They devour the houses of widows and, as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe
condemnation." He sat down opposite the treasury and
observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow
also came and put in two small coins worth a few
cents. Calling his disciples to himself, he said to them,
"Amen, I say to you, this poor widow put in more than all
the other contributors to the treasury. For they have all
contributed from their surplus wealth, but she, from her
poverty, has contributed all she had, her whole livelihood."

laim the love of God, our Father, who in Jesus Christ
"dwelt among us", becoming the depth of mercy, and the
Word of Life that nourishes the human heart and gives
meaning to life; they teach how to live in full freedom
and solidarity with others. Like St. Alphonsus, the Redemptorists make options for the poor, thus reaffirming
their dignity and greatness before God, and believing that
our Lord's Good News is especially timely for them. Today there are over 5,500 Redemptorists worldwide; working in 77 countries around the world, on 5 continents;
they are supported by lay people who collaborate in their
mission and together form a Redemptorist family. The
image of Our Lady of Perpetual Help is the missionary
icon of the congregation

Bible Meditation
Monday
November 8th 1:00pm
at rectory basement

St. Mary of Czestochowa Parish
organizing Family Bowling
at Strike Lanes 6728 16th St, Berwyn, IL
November 14th, 6:00-8:00 PM
Bowling & Pizza,
altar servers and choir members are free,
cost for kids under 14 $10 and all others $20
Registration Form for Bowling are available in the
church vestibule or in the parish office)
Congregation of the Most Holy Redeemer
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris C.Ss.R.)
was created as a response to Jesus' call to
St. Alphonsus through the poor. On
November 9, 1732, in beloved Scala, wishing to follow the example of Jesus Christ in preaching
the Good News to the poor, St. Alphonsus Liguori founds the Congregation of the Most Holy Redeemer. He
is then 36 years old. His life became a mission and service to the most abandoned. On February 25, 1749, the
Congregation was approved by Pope Benedict XIV. Redemptorist missionaries continue the charism of St. Alphonsus in the Church and in the world. Redemptorists
live in a missionary community. Through missions, retreats, parish ministry, ecumenical apostolate, ministry in
the confessional and teaching moral theology, they proc-

CAR RAFFLE
DRAWING ON SUNDAY,
DECEMBER 26, 2021
TICKETS AVAILABLE AT THE BACK OF THE
CHURCH AND THE PARISH OFFICE

XXXII Domingo ordinario
Mc 12, 38-44
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía:
“¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con
amplios ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; se echan sobre los bienes de las
viudas haciendo ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un castigo muy riguroso”.
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus
monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se
acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy
poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús
les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado
en la alcancía más que todos. Porque los demás han
echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha
echado todo lo que tenía para vivir”.
Congregación del Santísimo Redentor
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris C.Ss.R.)
fue creado como respuesta al llamado de
Jesús a San Alfonso a través de los
pobres. El 9 de noviembre de 1732, en la
amada Scala, deseando seguir el ejemplo
de Jesucristo en la predicación de la
Buena Nueva a los pobres, San Alfonso
de Ligorio funda la Congregación del Santísimo Redentor. Tiene entonces 36 años. Su vida se convirtió en misión y servicio a los más abandonados. El 25 de febrero de
1749, la Congregación fue aprobada por el Papa Benedicto XIV. Los misioneros redentoristas continúan el carisma de San Alfonso en la Iglesia y en el mundo. Los redentoristas viven en una comunidad misionera. Mediante
misiones, retiros, pastoral parroquial, apostolado ecuménico, ministerio en el confesionario y la enseñanza de la
teología moral, proclaman el amor de Dios, Padre nuestro, que en Jesucristo "habitó entre nosotros", convirtiéndose en profundidad de misericordia y Palabra de Dios.
Vida que nutre el corazón humano y da sentido a la vida;
enseñan a vivir en plena libertad y solidaridad con los
demás. Como San Alfonso, los Redentoristas hacen opciones por los pobres, reafirmando así su dignidad y
grandeza ante Dios, y creyendo que la Buena Nueva de
nuestro Señor es especialmente oportuna para ellos. Hoy
en día hay más de 5.500 Redentoristas en todo el mundo;
trabajando en 77 países de todo el mundo, en los 5 continentes; son apoyados por laicos que colaboran en su misión y juntos forman una familia redentorista. La imagen
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el icono
misionero de la congregación

Parroquia de Santa María de Czestochowa
organizando Noche familiar de boliche
en Strike Lanes 6728 16th St, Berwyn, IL

14 de noviembre, 6: 00-8: 00 PM

Bolos y Pizza,
los monaguillos y
los miembros del
coro son gratuitos,
costo para niños menores de 14 $ 10 y todos los demás $ 20
RIFA DE
TRAILBLAZER 2022
26 de diciembre
Boletos a la venta en la Iglesia despues de cada Misa y en la rectoria durante horas de oficina.
$20 cada boleto

XXXII Niedziela Zwykła
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w
powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy
dostaną wyrok».
Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli
jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała na swe utrzymanie». Mk 12, 38
-44

Zapraszamy na Rodzinne spotkanie
Biblijne, 14 listopada, zaraz po Mszy
św. o godz. 10:30am w MakuchHall.
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.

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.
LOTERIA SAMOCHODOWA
LOSOWANIE W NIEDZIELĘ,
26 GRUDNIA, 2021
BILETY SA DO NABYCIA U
MARSZAŁKÓW I W BIURZE
PARAFIALNYM

Rodzinne Kręgle
Zapraszamy na Kręgle (Bowling) do Strike Lanes 6728 16th St, Berwyn, IL 60402 .
Niedziela, 14 listopada od godziny 6pm do 8pm.
Kręgle i Pizza dla ministrantów i członków chóru
za darmo a dla pozostałych dzieci poniżej 14 lat
$10 i wszystkich innych $20. Formularze rejestracyjne znajdują sie w przedsionku kościoła albo w
biurze parafialnym. Liczba miejsc ograniczona.

Wakacje z Panem Bogiem
Zapraszamy dzieci, młodzież,dorosłych na tygodniowe „Wakacje z Panem Bogiem”. Termin 3-9 lipca
2022 Lancaster Pensylwania. Każdego dnia Eucharystia, spotkania w grupach wiekowych dla dzieci i dorosłych, po południu rekreacja na świeżym powietrzu, wyjście do teatru Sight And Sound na sztukę
„David”, wizyta u Amiszów itd. Szczegółowe informacje na stronie: wakacjezbogiem.com, 732 2395603 lub wlatkowski@wakacjezbogiem.com . Temat
tegorocznej przygody to „Maryja Matka Boga i ludzi”

