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Wednesday
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Irene Saldana
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Saturday February 5th, St. Agatha
8:00 am
† Jozef Jasinski by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Cecilia M Kandl by Family
5:00 pm
Parishioners
6:30 pm
Za parafian
Sunday February 6th, 5th Sunday in Ordinary Time
8:30 am
† Elmira “Myra” Rodriguez
† William Porcelli, eternal rest by family
† Virginia Bickerstaff, eternal rest by family
† Cecilia M Kandl by Family
10:30 am
O zdrowie i błog. Boże dla Kasi w dniu urodzin
O zdrowie i błog. Boże dla O. Mariana Furca z okazji
urodzin
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 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 z żywego różańca
pod wezwaniem bł. Karoliny Kozkownej
For O Boże błogoslawieństwo i potrzebne łaski dla
członków grupy różańcowej pod wezwaniem
św. Faustyny Kowalskiej.
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny
w Polsce by Alicja Szydlik
Bronisław Stróżyński 23-cia rocz.śmierci, Franek
Banachowski, Walenty, Katarzyna Sarbinowski,
Janina Lyczkowska, Franek Nowak by Danuta
O szczęśliwą operację i łaskę Bożą dla Basi Zak by
Kasia
† Sabina i Ryszard Wróblewska by rodzina
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Jadwiga i Stefan Rażniewska by Agnieszka z rodziną
† Jozef Jasinski by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina

† Henryka Ryszko by corka
† Robert Kozak o łaskę życia wiecznego by Alicja
Szydlik
† Franciszek Banachowski by Agata, Jolanta, Zenon,
Bronisława, Małgorzata
† Kazimierz Pietraszewski - o spokoj duszy i radosc zycia
wiecznego by córka z rodziną
† Marianna Stróżynska 2-ga rocznica,
12:30 pm
† Maria De La Luz Diaz by familia
† Hugo Reynaldo Ovando by familia
† Jesus Vega Guzman y Teresa Rivera, eterno descanso
by familia Tenorio Vega
4:00 pm
Feligreses
Monday February 7th
7:30 am
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Leonard Gabriel by Marie Gabriel
† Jozef Jasinski by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
8:15 am
† Hugo Reynaldo Ovando by familia
Tuesday February 8th, St. Jerome EmilianiSt. Josephine
Bakhita
7:30 am
† Bud Buckner, eternal rest by Marianne Buckner
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Jozef Jasinski by rodzina
† Cecil Buckner Jr by Marianne Buckner
† Franciszek Banachowski by rodzina
8:15 am
† Maria De La Luz Diaz by familia
† Luis Patiño Ochoa, eterno descanso by familia
Wednesday February 9th
8:00 am
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Cecilia M Kandl by Family
8:30 am
Eucharistic Adoration until 7:00 pm
7:00 pm
Circulo de adoracion
7:30 pm
† Hugo Reynaldo Ovando by familia

Thursday February 10th, St. Scholastica
7:30 am
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Estelle Czarnecki by family
8:15 am
† Hugo Reynaldo Ovando by familia
Friday February 11th, Our Lady of Lourdes
7:30 am
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Albert Mayers by Jan Mayers -Lukitsh
8:15 am
† Hugo Reynaldo Ovando by familia
7:00 pm
Feligreses
Saturday February 12th, Mem. of Blessed Virgin Mary
5:00 pm
† Stella K. Bogdan by Winn Family
6:30 pm
Za parafian

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

Summary of Sunday’s Donations
January 29th and 30th
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!

Jan. 29
Jan. 30

5:00 PM

$413.00

6:30 PM

227.00

8:30 AM

1,182.00

10:30 AM

1,432.00

12:30 PM

1,152.00

4:00 PM

431.00
$4,837.00

Building Fund
$2,960
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from
the list.

Ron Barnak
Fr. Ted Bojczuk
Robert Buckner
Jim Connelly
Anthony Dean
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
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.

V Sunday in Ordinary Time
Lk 5:1-11
While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the
Lake of Gennesaret. He saw two boats there
alongside the lake; the fishermen had disembarked
and were washing their nets. Getting into one of
the boats, the one belonging to Simon, he asked
him to put out a short distance from the shore.
Then he sat down and taught the crowds from the
boat. After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets
for a catch.” Simon said in reply, “Master, we have
worked hard all night and have caught nothing, but
at your command I will lower the nets.” When they
had done this, they caught a great number of fish
and their nets were tearing. They signaled to their
partners in the other boat to come to help them.
They came and filled both boats so that the boats
were in danger of sinking. When Simon Peter saw
this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart
from me, Lord, for I am a sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made seized
him and all those with him, and likewise James and
John, the sons of Zebedee, who were partners of
Simon. Jesus said to Simon, “Do not be afraid;
from now on you will be catching men.” When
they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.
January 10 - St. Scholastica
Scholastyka was the twin of St. Benedict
of Norcia, patron saint of Europe. From an
early age, she wanted to belong only to
God and wanted to love Him with all her
heart and soul. She admired her brother,
his ardent faith and concern for the spiritual well-being of her brothers. Nearby, Subiaco founded a nunnery, where she devoted herself to constant prayer and adoration. In the last period of her life, she
stayed at Monte Cassino. She was allowed
to visit her brother Benedict only once a year. How
extraordinary their meetings and spiritual conversations must have been!

Happy Birthday
On Sunday, February 6, Fr. Marian Furca celebrate his birthday.
We wish you a very Happy and
Blessed birthday, Father! May
the Lord bless you and grant you
many more years! May you enjoy a wonder-filled day! Sto lat!

On February 11, the universal Church celebrates
the free liturgical memorial of Our Lady of Lourdes
Mary appeared to the poor
shepherdess Bernardette Soubirous in 1858 at Lourdes,
France, at the Masabel's Grotto, four years after Pope Pius
IX proclaimed the Dogma of
the Immaculate Conception.
During eighteen apparitions,
Mary called for prayer and
penance.
The content of the message of
Mary of Lourdes is the call of sinners to conversion
and the whole Church to prayer and penance. Lourdes has become a place that radiates a spirit of love
throughout the world, especially towards the sick
and the poor. The faithful ask for many favors there
thanks to the intercession of the Holy Mother.

ADORATION OF THE MOST
BLESSED SACRAMENT
WEDNESDAY

World Day of the Sick.
On February 11, each year
there is a commemoration of
Our Lady of Lourdes. On this
day, the World Day of the
Sick is also celebrated, the
originator of which was Pope
John Paul II.
Dear brothers and sisters, the
commandment of love which
Jesus left to his disciples also
finds concrete fulfillment in
his relationship with the sick.
Society is more human if it
can care more for its weak and suffering members,
and if it can do so effectively, being animated by
brotherly love. Let us pursue this goal and make
sure that no one is left behind, that no one feels
left out or abandoned.
I entrust all the sick, health care workers and those
who care for the suffering to Mary, the Mother of
Mercy and the Healing of the Sick. May the Grotto
of Lourdes and its countless sanctuaries around the
world support our faith and our hope, and help us
to care for one another with brotherly love. To all
and each of you, I cordially impart my blessing.

Decision
St. Mary of Czestochowa y Our Lady of Charity se unirán como una sola parroquia con dos locales, un párroco y un equipo pastoral, a partir del 1º de julio de 2022.
 Ambas iglesias seguirán celebrando un horario regular de misas. El horario específico será determinado
por el párroco en consulta con el liderazgo de la parroquia.
 St. Mary of Czestochowa será designada formalmente como la iglesia parroquial donde se guardarán los
registros sacramentales de la parroquia unida.
 La comunidad local discernirá las posibilidades para el nuevo nombre permanente, dentro de las directrices proporcionadas por la archidiócesis, y presentará de tres a cinco opciones al cardenal Cupich.
 El Padre Waldemar Latkowski, C.Ss.R., será el párroco de la nueva parroquia unificada.
 La escuela de Our Lady of Charity servirá como escuela parroquial.
Justificación
La unión de estas parroquias permitirá el desarrollo de planes pastorales y de evangelización cohesivos para
los territorios a los que sirven, ayudará a abordar la realidad de la disminución del número de párrocos disponibles para el personal de las parroquias y proporcionará una estructura para construir de manera más efectiva un personal parroquial completo para apoyar el ministerio en el área.
Wynik
Z dniem 1 lipca 2022 roku parafie Matki Bożej Częstochowskiej oraz Our Lady of Charity zostaną połączone
w jedną parafię, z dwoma miejscami kultu, jednym proboszczem i jednym zespołem parafialnym.
 W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony
przez proboszcza po konsultacji z zarządem parafii.
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej będzie oficjalną siedzibą parafii, gdzie będą przechowywane
metryki i dokumenty parafialne.
 Wspólnota parafialna przedstawi propozycje nowej nazwy, według wytycznych wyznaczonych przez archidiecezję, następnie od 3 do 5 propozycji zostanie przedstawione kard. Cupichowi.
 Proboszczem nowej parafii będzie ks. Waldemar Latkowski, CSsR.



Szkoła im. Our Lady of Charity będzie szkołą parafialną.

Uzasadnienie
Połączenie parafii umożliwi opracowanie spójnych planów duszpasterskich i ewangelizacyjnych dla każdej
nowej parafii, pomoże stawić czoła rzeczywistości zmniejszającej się liczby proboszczów dostępnych do obsadzenia parafii oraz zapewni strukturę, która pozwoli na bardziej efektywne budowanie personelu parafialnego wspierającego pracę duszpasterską na tym terenie.

V Niedziela Zwykła
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do
jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go,
żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A
Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli
więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon
Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode
mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I
jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również
Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój
się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie
na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Łk 5, 1-11

W dniu 11 lutego Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes
Maryja objawiła się ubogiej pasterce Bernardecie Soubirous w
roku 1858 w Lourdes, we Francji,
przy grocie masabielskiej, w
cztery lata po ogłoszeniu przez
papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Podczas
osiemnastu zjawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
Treścią orędzia Maryi z Lourdes
jest wezwanie grzeszników do
nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty.
Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały
świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i
ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej.
Światowy Dzień Chorego.

Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu. W każdą środę mamy Adorację przez cały dzień.
Urodziny O. Mariana Furcy CSsR
Dnia 6 lutego obchodzi swoje
urodziny O. Marian Furca.
O. Marianie, niech Bóg obdarza
Ciebie licznymi łaskami w życiu
kapłańskim i zakonnym a Matka
Boża niech Ciebie wspiera w głoszeniu Jej imienia w różnych językach i gwarach. Szczęść Boże.

10 Stycznia - św Scholastyka
Scholastyka była bliźniaczką św. Benedykta z Nursji, patrona Europy. Od
wczesnego dzieciństwa pragnęła należeć
jedynie do Boga i chciała kochać Go z
całego serca i z całej duszy. Podziwiała
swego brata, jego żarliwą wiarę i troskę
o dobro duchowe braci. Nieopodal Subiaco założyła klasztor żeński, gdzie oddawała się nieustannej modlitwie i adoracji. W ostatnim okresie życia przebywała pod Monte Cassino. Wolno jej było odwiedzić swego brata Benedykta tylko jeden
raz w roku. Jak niezwykłe musiały być ich spotkania i duchowe rozmowy!

11 lutego każdego roku przypada
wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes. Tego dnia obchodzony jest
również Światowy Dzień Chorego,
którego pomysłodawcą był papież
Jan Paweł II.
Drodzy bracia i siostry, przykazanie miłości, które Jezus pozostawił swoim uczniom, znajduje
konkretną realizację także w relacji z chorymi. Społeczeństwo jest
bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących
członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione
miłością braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby
nikt nie został pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł
się wykluczony lub opuszczony.
Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby
zdrowia i tych, którzy troszczą się o cierpiących, Maryi,
Matce Miłosierdzia i Uzdrowieniu Chorych. Niech z Groty w Lourdes i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym
świecie wspiera naszą wiarę i naszą nadzieję, i pomaga
nam troszczyć się o siebie nawzajem z bratnią miłością.
Wszystkim i każdemu z was z serca udzielam mojego
błogosławieństwa.

