St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948
Fax. 708-652-0646
Website: www.stmaryofczestochowa.org
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Twelfth Sunday in Ordinary Time
June 20th, 2010
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)
Sunday
9:30 – 10:00 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 The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Darek Pabis CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: dariusz@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior
of Redemptorist Community, Ext. 26
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Lorena Galvan - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at once. Holy
Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or by
calling the parish secretary ext. 20.

Sunday
9:30
10:00

June 20, Twelfth Sunday in Ordinary Time
8:30 Living and deceased Fathers
9:30 Litania do Serca Jezusa
10:00 Living and deceased Fathers
12:00 Living and deceased Fathers
4:00 Living and deceased Fathers

12:00

June 21, Monday, St. Aloysius Gonzaga, religious
7:00 Mark & Denise Yunker (Jean Yunker)
8:00 †Valentine Miarecki (Miarecki family)

4PM

June 22, Tuesday, St. Thomas More, martyr
7:00 †Linda Simack (mother)
8:00 †Dorothy Sabal (friends at Drexel)
June 23, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Sally Draugel (friends at Drexel)
8:00 †Betty Sevorica (friends at Drexel
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7:00 El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
June 24, Thursday, Nativity of St. John the Baptist
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
6:30 Polish Mass
8:00 Spanish Mass
June 25, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
3PM Wedding: Antonia Perez & Victor Alvarez
June 26 Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00 Wedding: Wendy N. Mendoza & Marvin N. Martinez
3:00 Quinceañera: Natalie Najeva
5:00 †Inez Jaramillo (Jaramillo family)
†Walter Lauth (family)
†Marie Zalesiak (Joe & Bernadine Jaramillo)
6:30 Za Parafian
June 27, Thirteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Mark & Denise Yunker -1st wedding anniversary (D.
Yunker & E. Wojdula families)
†Anna Kubistol (Roseann Jaworski)
†Marie Zalesiak (Rita Procek)

Iskierki Parafialne
Litania do Serca Jezusa
Our Lady of Perpetual Help - intention of the Redemptorists
Anna i Wojciech Mochoń o Boże Bl. i opiekię M.B.
Czestochowskiej w 40-ą rocz. ślubu
†Stanley Wdowiak (wife, Helen)
†Halina & Stanley Czykier (Arthur Czykier)
†Władysława Boliczek (Rodzina Pudziszów)
†Fryderyka Proksa (od rodziny)
†Filomena i Zygmunt Staniszewscy
†Mariusz i Krzysztof Wąsik (rodzina)
Nora Arellano (recuperación de una operación)
Blessings for Isael & Magdalena Tallez - 1st wedding anniversary
†Margarita Ontiveros (Elba Ontiveros)
Por los feligreses
Lector Schedule

Saturday, June 26
5 PM Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, June 27
8:30 John Kociolko
10:00 Arek Topór, Danuta Landt
12:00 Juan Rodriguez, Juana Salas,
Marisol Ortiz, Javier Sanchez
4:00 Rene Aviña, Griselda Avitia
Enrique Garcia, Trinidad Torres
Eucharistic Minister
Saturday, June 19
5PM Joanne & Larry Napaletano
Sunday, June 20
8:30 Georgia Czarnecki, John Kulaga,
Rafael Ayala
10:00 Rafał Bielobradek
12:00 Irene Saldana, Vicente Saldana, Martin Duran
4:00 Ma. Trinidad Torres, Jose Gutierrez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
III.
Antonia Perez & Victor Alvarez
III.
Wendy Mendoza & Marvin N. Martinez
I.
Elizabeth Majost & Robert Carlos Villegas
I.
Magdalena J. Rudka & Krzysztof Zborowski

We welcome in Baptism:
Eliza Anastazja Rzepska
Giada Kylie Saari

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 13, 2010

Peters’ Pence Collection - Next weekend - June 26/27
Dear Brothers and Sisters in Christ,
As a result of the continued strain on the economy, families in
the United States and throughout our world have experienced
conditions in the past year that have not been seen for several
generations. Funds raised by last year’s Peter’s Pence collection enabled Pope Benedict XVI to provide assistance to the
Nazareth Boys Town in Rwanda, which cares for abandoned
orphans whose parents were victims of genocide and civil war.
Likewise, the Holy Father aided in the establishment of the Hospital of St. Vincent de Paul, a health institution in Sarajevo, Bosnia, that provides critical care for an area of the world still recovering from internal conflict. These two examples are only snapshots of the corporal works of mercy supported by the Peter’s
Pence Collection.
Pope Benedict reminded us that “God’s love…gives us the
courage to continue seeking and working for the benefit of all”
Appropriately, this year’s Peter’s Pence Collection calls the
faithful worldwide to Cast the Love of Christ upon the World.
Your generosity to this collection will ensure that the successor
of Peter is able to respond to those most in need throughout our
world. May Our Lord continue to bless you and your families as
we share the love of Christ. God is never outdone in generosity,
and I pray He will reward you many times over for your charity.
Please keep me in your own prayers.

5:00PM

$616.00

6:30PM

$112.28

8:30AM

$987.00

10:00AM

$1,734.00

12:00PM

$1,072.00

4:00PM

$479.00

TOTAL

$5.000.28

Archdiocesan Priests’ Retirement Fund $1,752
PARKING LOT CAMPAIGN

Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations 6/13/2010: $57.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$175,121
Donations,
$18,475

Cardinal Francis George, O.M.I.
There are 8 weeks before we begin our Parish
Carnival and Summer Fest that will begin on
Thursday August 19th. The second Early Bird
Raffle drawing for a $100 cash prize will be
held next Sunday, June 27th at the 10 AM.
Mass. The entire raffle book must be sold by this date in order
to participate in the Early Bird Raffle. Those who sell the complete raffle book are are also eligible for the next Early Bird Raffle drawing on Sunday July 25th at the 12:00 PM Mass. However, once you are a winner of an Early Bird, you are no longer
eligible for the next drawing.
The Flea Market Committee is most grateful to
all those who contributed items to be sold as
well as to those who came to support them. The
profit (not including the food sales) amounted to
$1,011.09. Congratulations to the committee
and to all who helped to make the Flea Market a
success for our parish! A special thanks to the
Hispanic Ministry group that prepared the delicious food. All of
the profit gained from the food sales will be used to purchase
food for our upcoming parish carnival in August.

PRAY FOR OUR PARISHIONERS WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Martin Furlong
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Annette Havel
Justine Hranicka
Bernadine Jaramillo
Nilene Kolbuck
Teresa Kulasik

Virgie Lauth
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Emma Medina
Rita Mejka
Bernice Nowicki
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
John Walkowiak
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
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June 20, 2010

Anuncios Parroquiales
XII Domingo del Tiempo Ordinario
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus
discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.
Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro
tomó la palabra y dijo: El Mesías de Dios. El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: El Hijo del hombre
tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer
día. Y, dirigiéndose a todos, dijo: El que quiera seguirme, que
se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el
que pierda su vida por mi causa la salvará.
Lc 9, 18- 24
Este Domingo, 20 de Junio todas las Misias
celebramos por nuestros Padres vivos o los
que han fallecidos. No nos olvidemos de rezar
por ellos no solamente este día, pero siempre,
para que san tan santos como San José el esposo de la Virgen María.
Rifa Parroquial
Los talonarios puede comprar en la oficina parroquial.
Llene el talonario en el lado izquierdo de cada boleto
poniendo su nombre, dirección y numero del teléfono;
usted se queda con el lado derecha del boleto para
tener el comprobante. Escriba un cheque a nombre de
ST. MARY OF CZESTOCHOWA. Ponga el talonario
con su nombre junto con su cheque o el dinero en efectivo en el sobre. Los sobres pueden ser enviados por el correo; o puestos en la
canasta junto con la colecta dominical; usted también puede regresarlo personalmente a la rectoría. Habrá dos SORTEOS ADICIONALES para los que vendan el librito entero con los veinte boletos. Los
premios del Sorteo Adicional serán $100 cada uno. El Sorteo Adicional se realizará el día domingo, el 27 de Junio, en la misa de las 10
A.M.; y el 25 de Julio, en la misa de 12 P.M.
Para tener derecho al Sorteo Adicional el librito entero de $100 debe
ser vendido y debe ser devuelto antes de estas fechas. Asegurarse
de devolver la cubierta y los veinte boletos con su pago de $100. Solo
la cubierta del libro de la rifa será tomada en cuenta para determinar
los ganadores del Sorteo Adicional. El Sorteo Principal de los premios
del primero al sexto se realizará durante el Carnaval (34th PL y Laramie Avenue), el día 22 de Agosto de 2010 aproximadamente a las 8
de la noche.

Atención todos los Empresarios
Los estudios demuestran que 68 % de los hogares sometidos a la investigación del mercado, elige el hacer negocios con las empresas que sus publicidades comerciales
colocaron en los boletines. La publicidad de tu empresa
te permitirá conseguir nuevos clientes. Te invitamos que
el próximo domingo traigas tu “business card” y la pongas a la canasta con la colecta. Vamos a comunicarnos
contigo para hablar de los detalles acerca de tu publicidad
comercial en nuestro boletín semanal.

20 de junio de 2010
A mi padre
A Dios doy gracias por ser mi padre.
Por tus reproches y consejos.
Por el bien que me enseñaste
y de mi ser siempre cuidaste.
Por ser padre bondadoso,
lleno de paz y sabiduría.
Porque amas la verdad.
Justicia y rectitud en demasía.
Por ser mi padre amado
y enseñarme la caridad.
Sentimientos nobles te cubren.
No conoces la maldad.
Caballero noble y parco,
me enseñaste a luchar.
Aspirando siempre a lo más alto
y a mis sueños no renunciar.
Por aborrecer todo lo malo.
Por tus celestiales valores.
Por guiarme de la mano
en senderos llenos de flores.
Por tus palabras de aliento
en mis momentos más tristes.
Por tus silencios elocuentes
que me calman dulcemente.
Por tu mirada sabia y profunda.
Por tu expresión tan serena.
Por tu paciencia y tesón.
Torbellino de cosas buenas.
Por ser hombre testarudo
aferrado a tu convicción.
Por mantener en alto tus ideales
sin perder la calma o razón.
Por instruirme en la vida
y enseñarme a no mentir.
Por preocuparte por mis problemas
y recompensa no pedir.
Por enseñarme nobles valores:
el amor, rectitud y compasión,
justicia, desinterés, trabajo,
caridad, verdad y el perdón.
Por todos tus desvelos.
Por tu amor paternal.
Hombres como tú hay pocos.
Eres un padre ideal.
Por cumplir con tus deberes.
porque nunca me fallaste.
Porque contigo contar siempre puedo.
Hoy y siempre mi amor te entrego.
Porque siempre estás ahí,
tendiéndome tu cálido abrazo.
Por ser modelo en mi vida.
Por siempre creer en mí.
Por todo esto padre, te aprecio,
y a Dios de nuevo agradezco
por en mi vida tenerte a tí.

Ogłoszenia Parafialne
XII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie,
zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy?
Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze
inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział:
Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał
ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia
zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten
je zachowa.
Łk 9,18-24
Dzień Ojca
W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień
Ojca. Dziś Msze św. w naszym kościele są
sprawowane w intencji Ojców.
Troszczmy się o to, by modlitwą otaczać
swoich ojców tak żyjących jak i zmarłych.
Wszystkim tatusiom życzymy obfitości łask
Bożych, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki
św. Józefa.

Loteria Parafialna
Książeczki z losami są do nabycia w biu‐
rze parafialnym (708‐652‐0948 ext.20).
Kupony można nabyć osobiście lub wy‐
ślemy Ci je pocztą.
Cena każdego losu $5. Koszt książeczki
wynosi $100. Wypełnij lewy odcinek
każdego kuponu. Zatrzymaj dla siebie prawy odcinek
kuponu. Włóż kupon z Twoim imieniem wraz z cze‐
kiem lub gotówką do koperty. Czeki powinny być
wystawione na St. Mary of Czestochowa Parish.
Tak przygotowane koperty możesz wysłać pocztą
albo wrzucić do koszyka na tacę lub też dostarczyć
osobiście do biura parafialnego. Ponadto odbędą się
dwa losowania specjalne dla osób, które sprzeda‐
dzą całą książeczkę z 20 kuponami i odeślą ją wraz z
okładką przed datą losowania. W losowaniu biorą
tylko udział odesłane okładki z imionami i nazwiska‐
mi.
Drugie losowanie‐ odbędzie się w niedzielę 27
czerwca na Mszy Św. o godz. 10:00 am‐ nagroda
$100.00: Trzecie losowanie‐ odbędzie się w niedzielę
25 lipca na Mszy Św. o godz. 12:00pm – nagroda
$100.00:
Losowanie głównych nagród będzie miało miejsce na
Placu Karnawału (34th Pl and Laramie) w dniu 22
sierpnia 2010 około godziny 8:00pm.

20 czerwca 2010
Proste życzenia dla Taty
Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie,
który mnie kochasz w zimie i w lecie,
jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce, w szczęśliwym domu - jak w raju
rosnę za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia, łask Bożych, szczęścia
winszuję. Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń,
pięknych urlopów i na zawsze razem!
Tato! tato! Patrz co mam, moje serce tobie dam, a w
tym sercu duży kwiat. Tato! tato! Żyj 100 Lat
Kochany Tato - zacznę zwyczajnie, że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: i w pogodę, i słotę, w smutku,
w radości, wspierasz i uczysz życia w miłości. Dzisiaj za wszystko chcę Ci podziękować, skromny bukiecik kwiatów podarować.
Tatusiu kochany, często tak bardzo zapracowany,
życzenia najpiękniejsze w dniu Twego święta dla
Ciebie mamy, bo Cię kochamy!
Wiemy, jak ciężko pracujesz, Tato! Bardzo Cię
wszyscy kochamy za to, a także za Twe szlachetne
serce, w którym rodzina pierwsze ma miejsce! W ten
dzień świąteczny przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. Wysłuchaj życzeń, co z serca
płyną: Niech wichry mroźne Ciebie ominą!
Czuwanie Nocne
Zapraszamy na czuwanie nocne
połączone z nabożeństwem wynagradzającym Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce
w naszej parafii w czwartą sobotę
miesiąca tj. 26-go czerwca w godzinach od 6:30 PM do 10:00 PM.
Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.

Uwaga Właściciele Prywatnych Biznesów
Badania wskazują, ze 68 procent gospodarstw domowych podejmuje decyzje o
wyborze produktu lub usługi na podstawie reklam umieszczanych w biuletynach. Zapraszamy cię abyś w najbliższą
niedziele do koszyka ze składką wrzucił swoja „business
card”. W ten sposób będziemy mogli się z tobą skontaktować, abyś, dzięki reklamie w naszym parafialnym biuletynie mógł zdobyć nowych klientów. Spróbuj! Warto!!!

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Zapraszamy na XII Polonijną Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do “Amerykańskiej Częstochowy”
w Doylestown, Pensylwania w dniach od 2-go lipca do 5-go lipca 2010 r..
1.Wyjazd 2 lipca (piątek) godz. 5:00 rano, powrót 5 lipca (poniedziałek) ok. godz. 11:00 przed południem.
Cena od osoby $380.- dzieci do lat 10 - $330,- W cenę wliczono: transport luksusowym autobusem, 2
noclegi w hotelach, śniadania, opieka przewodnika. Nawiedzamy: Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes
(Ohio), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge (Massachusetts), Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown-Amerykańska Częstochowa.
2.Wyjazd 3 lipca (sobota) godz. 5:00 rano, powrót 5 lipca (poniedziałek) ok. godz. 11:00 przed południem. Cena od osoby
$280.- dzieci do lat 10 - $230,- W cenę wliczono: transport luksusowym autobusem, nocleg w hotelu, śniadanie, opieka przewodnika. Nawiedzamy: Sanktuarium Matki Bożej Lourdes (Ohio), Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w DoylestownAmerykańska Częstochowa.
Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 4-go lipca
Więcej informacji i zapisy w Centrali Radia Maryja 6965 W. Belmont Ave. tel.1. 773 385 8472 lub w Biurze Św. Krzysztofa tel.
1.708.373.1333

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

CHECK ONE:
New Registration
Change of Address
Moving out of parish
Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
Nowo Zarejestrowany
Zmiana Adresu
Wyprowadzka z Parafii
Proszę o Koperty
MARQUE UNO:
Primer Registro
Cambio de Dirección
Cambio de Parroquia
Necesito Sobres

First & Last Name / Imię i Nazwisko / Nombre y Apellido

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

Phone / Telefon / Teléfono

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić ta formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
Favor de regresar la Forma Completa en la Canasta
de Ofrendas o mandarla por Correo a la Rectoría.

