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

Feligreses

Saturday February 19th, Mem. of Blessed Virgin Mary
5:00 pm
† George Enda by family
† In memory Virginia Gawlik by Winn Family
6:30 pm
† Grzegorz Czaja w II Rocznice Smierci
† Stanislaw Furca w 1 Rocznice sm od Czaja
† Aniela Podczerwińska
Sunday February 20th, 7th Sunday in Ordinary Time
8:30 am
Birthday blessings for Michael Yunker Jr. on his 8th
birthday by Wojdula and Yunker families
† Cecilia Zaremba by family
† Regina Cameron, eternal rest by Jean Yunker
† Albert Meyers by Janet Meyers
† Robert D. Erickson by Agnes Wojciechowski
10:30 am
za rodzinę Wyrwas, Król i Bobrowski oraz uczestników
"Wakacji z Panem Bogiem"
O zdrowie i Boże błog. dla Jacka z okazji urodzin
† Sylwia Pawlina by rodzina
† Jozef Jasinski by rodzina
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Henryka Ryszko by corka
† Franciszek Banachowski by Agata, Jolanta, Zenon,
Bronisława, Małgorzata
† Kazimierz Pietraszewski - o spokoj duszy i radosc
zycia wiecznego by córka z rodziną
† Grzegorz Czaja
† Ryszard Świędrych o życie wieczne by Witold Socha i
przyjaciele
† Michał i Bronisława Cieśla
† Stanley Sieczka
† Aniela Podczerwinska
† Andrzej Pałka
12:30 pm
† Ana Esparza, 16 aniversario luctuoso by familia
Saucedo Muñoz
† Hugo Reynaldo Ovando by familia
† Jose Daniel Flores, eterno descanso by familia y
amigos
4:00 pm

Monday February 21st, St. Peter Damian
9:00 am
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Rosemary Sidor by Mary Warchol
† Penney and Richard Drinkwater by Winn Family
Tuesday February 22nd, Chair of St. Peter
7:30 am
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Cecilia Kandl by Edward Kandl
8:15 am
† Maria De La Luz Diaz by familia
Wednesday February 23rd, St. Polycarp
8:00 am
† Franciszek Banachowski by rodzina
† Harriet Kurcab by Mary Warchol
8:30 am
Eucharistic Adoration until 7:00 pm
7:00 pm
Circulo de Oracion
7:30 pm
† Hugo Reynaldo Ovando by familia
Thursday February 24th
7:30 am
† Franciszek Banachowski by rodzina
8:15 am
Por bendiciones para Oliver Alvarez
Friday February 25th
7:30 am
God blessing and good health for Beata in the day of
birthday
† Franciszek Banachowski by rodzina
8:15 am
†Por las almsas escritas en el Libro de la Memoria
Saturday February 26th, Mem. of Blessed Virgin Mary
5:00 pm
God blessing and good health for Agnieszka in the day of
birthday
† In memory of Herbert Ryske by Winn Family
† Cecilia Kandl by Edward Kandl
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
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
February 12th and 13th
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!

Feb. 12
Fe. 13

5:00 PM

$921.00

6:30 PM

213.00

8:30 AM

2,031.00

10:30 AM

1,319.00

12:30 PM

1,181.00

4:00 PM

715.00
$6,380.00

Extraordinary Expenses Collection
$4,154
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.

VII Sunday in Ordinary Time
Lk 6:27-38
Jesus said to his disciples: “To you who hear I say,
love your enemies, do good to those who hate you,
bless those who curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one
cheek, offer the other one as well, and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and
from the one who takes what is yours do not demand it back. Do to others as you would have them
do to you. For if you love those who love you, what
credit is that to you? Even sinners love those who
love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners
do the same. If you lend money to those from whom
you expect repayment, what credit is that to you?
Even sinners lend to sinners, and get back the same
amount. But rather, love your enemies and do good
to them, and lend expecting nothing back; then your
reward will be great and you will be children of the
Most High, for he himself is kind to the ungrateful
and the wicked. Be merciful, just as your Father is
merciful. “Stop judging and you will not be judged.
Stop condemning and you will not be condemned.
Forgive and you will be forgiven. Give, and gifts
will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured
into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.”

ADORATION OF THE MOST
BLESSED SACRAMENT
WEDNESDAY

We Love because He first loved us. (1 John 4:19)
Demonstrate Love for Thy Neighbor
with a QCD Gift
Jesus
told
us
“whatever you do
for the least of my
brothers, you do
for me.” Every
day, we have the
opportunity to be

the face of Jesus to others.
You can help to support our faith community by
making a qualified charitable distribution (“QCD”)
gift from your individual retirement account to the
Annual Catholic Appeal. A QCD gift (a.k.a. IRA

On February 22, the universal Church celebrates the
feast of the Cathedral of St. Peter, the Apostle.
As early as the 4th century, the feast of the Cathedral of Saint Peter was celebrated in Rome on February 22, mentioning that the Apostle was the bishop of this city. The
feast, extended to the whole
Church, reminds us that the See of
Peter is the basis of the unity of the
Church.
In the basilica of St. Peter in Rome,
behind the main altar, in the apse,
there is a throne (cathedral) on
which St. Piotr (...) The precious relic consists only
of many pieces of wood, joined together for a long
time by richly decorated ivory plates. The famous
builder of St. Peter, Jan Wawrzyniec Bernini (+
1680), closed this throne in a huge, marble building.
It was this cathedral that became a symbol of the
supreme authority in the Church of Christ, both in
the person of Saint Peter and his successors. On the
one hand, this holiday is an act of gratitude by the
Romans for the fact that St. Peter distinguished their
city so much, on the other hand - it is an opportunity
for the faithful of the Church to show the successors
of St. I honor Peter. The throne on which sat St. Peter, constantly present in the church where the Pope
celebrates the services and celebrates the liturgy of
the day, is a constant testimony that the Roman bishops have the same authority over the Church of
Christ that Peter had; that only Roman bishops
could succeed Peter

PRESIDENTS DAY
FEBRUARY 21, 2022,
PARISH OFFICE CLOSED
MASS OF ST. AT 9:00 AM
charitable rollover) allows individuals age 70½ or
older to authorize their IRA administrator to make
a direct transfer of funds from their IRA to qualified charities, tax-free. This way of giving does
not generate taxable income, which may lower
your annual income level, and the amount you
transfer may count towards your required minimum distribution.
If you would like information on how to make a
QCD gift to the Annual Catholic Appeal, please
contact contact Krystina M. Campbell, Planned

Giving Officer, Archdiocese of Chicago at
312.534.5404 or kcampbell@archchicago.org].

VII Domingo Ordinario
Lc 6, 27-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen
a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por
quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo
llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieran que los traten a
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman,
¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien
sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si
prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué
hacen de extraordinario? También los pecadores
prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el
bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán
un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él
es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean
misericordiosos, como su Padre es misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no
serán condenados; perdonen y serán perdonados.
Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien
sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su
túnica. Porque con la misma medida con que midan,
serán medidos’’.
Consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe
12 de Marzo de 2022
¿Qué es la consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe?
Significa entregarse a
Cristo por amor a través
de la Virgen de Guadalupe, esto es, viviendo según su ejemplo cada uno
de nuestros actos y decisiones.
Si usted o su familia se
desean consagrar o dedicar a la Santísima Virgen
de Guadalupe por favor
comuníquese con Sylvia
Hernandez al 708-8456656 o Luz Maria Corral
al 708-969-1730 para
mas información.

Oportunidad de Voluntariado con Kolbe House Ministerio a los Encarcelados
“Estuve en la cárcel, y me visitaron.” Estas
palabras de Jesús nos llaman a acompañar a nuestros
hermanos y hermanas encarcelados, afirman que son
amados por Dios, y apoyados en la búsqueda de estabilidad en sus vidas.
Kolbe House solicita voluntarios adultos para
nuestros ministerios de Re-Entry (reintegración a la comunidad después de salir de la cárcel) y In-Jail (oración
y acompañamiento con los que están en la cárcel). Un
voluntario ideal es el que compadece de los encarcelados y que puede comprometerse a un horario
semanal regular empezando en la primavera, el verano
o el otoño de este año. Se ofrece entrenamiento para los
dos ministerios.
Si le interesa aprender más, comuníquese con
Cristian Garcia, cgarcia@kolbehouseministry.org, o
envíe el formulario de interés desde nuestra página web,
www.kolbehouseministry.org.

Horario de Miércoles de Cenizas
2 de marzo de 2022
8:00 am—ingles
12:00 pm—ingles
6:30 pm—polaco
8:00 pm—español

VII Niedziela Zwykła
Łk 6, 27-38
Jezus
powiedział
do
swoich
uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń
mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie
wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność?
Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy
ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli
pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie
się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby
tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie
spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i
będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest
dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

My miłujemy [Boga],ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. (1 J 4,19)
Okaż miłość bliźniemu
poprzez dar w postaci QCD
Jezus powiedział
„Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych braci moich
najmniejszych,
Mnieście uczynili”. Każdego dnia
mamy możliwość
bycia twarzą Jezusa dla innych.

W dniu 22 lutego Kościół powszechny obchodzi
święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
Już w IV wieku obchodzono
w Rzymie 22 lutego święto
Katedry Świętego Piotra,
wspominając, że Apostoł był
biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypomina, że Stolica
Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron
(katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr (…)
Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu
kawałków drewna, spojonych od dawna bogato
zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny
budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec
Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej,
marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się
symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również
jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św.
Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej
zaś strony – jest okazją dla wiernych Kościoła
okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron,
na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę
nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy

DZIEŃ PREZYDENTÓW
21 LUTEGO 2022,
Biuro parafialne zamknięte
MSZA ŚW. O GODZ. 9:00AM

Jednym ze sposobów, w jaki możesz wesprzeć
swoją wspólnotę wiary jest wpłata darowizny
(„QCD”) na cele charytatywne bezpośrednio z
indywidualnego konta emerytalnego na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej. Konto o nazwie:
IRA charitable rollover, umożliwiające przekazanie ofiary na rzecz organizacji charytatywnej
(qualified charitable distribution - QCD), pozwala osobom w wieku 70½ lat lub starszym upoważnić administratora IRA, aby dokonał bezpośredniego transferu funduszy z IRA do wyznaczonych organizacji charytatywnych, bez płacenia podatku

