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 Thursday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

Sixth Sunday of Easter
May 05, 2013
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
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) (only one mass)
First Fridays
7:00 PM (Polish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:

Sindy Tellez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
6:00 – 7:40 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 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
8:00-8:10 AM Adoration (English)

Bulletin Editor, Ext 20
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
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)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
Every Saturdays
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
Every Fourth Saturday
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)
by calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

Iskierki Parafialne
8:15 En acción de gracias a La Virgen María por su
intersección con las almas del purgatorio
(Rosalino Alonso)

May 05, Sixth Sunday of Easter
8:30 St. Mary Shut-Ins (Choir)
Living and deceased members of the Rosary
†Floyd Nowaczyk (Philip & Jean)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
10:00 Litany to the Virgin Mary
10:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Andrzeja
Zalińskiego i całej rodziny
O Boże błog. i zdrowie dła Anny Miszel
O Boże bł. i wszelkie łaski dla Juleczki i Adasia z
okazji Pierwszej Komunii św.
Dziękczynna za zadany egzamin, Boże bł., i
potrzebne łaski dla Sebastiana Perhon
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Florentyna Kuta (14-a rocz. śm.)
†Jadwiga Bugała (rocz. śm.. córka z rodziną)
†Henryk Kozaczka
12:30 †Maria Nuñez (familia Nuñez)
Concepción Cruz (1er aniversario, Familia Ortiz)
4:00 Por la salud de Martha Venegas (familia Venegas)
Presentación de Airam Coronel (Erika y Armando
Coronel)
May 06, Monday, Easter Weekday
7:30 †Martin Krolak (family)
8:15 En acción de gracias a La Virgen María por su
intersección con las almas del purgatorio
(Rosalino Alonso)
May 07, Tuesday, Easter Weekday
7:30 o zdrowie dla Jodzwigi
8:15 En acción de gracias a La Virgen María por su
intersección con las almas del purgatorio
(Rosalino Alonso)
May 08, Wednesday, Easter Weekday
8:00 †Florence Glosniak
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 09, Thursday, The Ascension of the Lord
7:30 †Dolores Kraska-Mirda (family)

May 10, First Friday, Saints Damien de Veuster, Priest
7:30 †Holy Souls In the Book of Remembrance
8:15 †Teresa Serrano (familia)
May 11, Saturday, Easter Weekday
3:00 Wedding: Argelia de la Torre & Ubaldo Alvarez
5:00 For all living and deceased Mothers
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
May 12, Seventh Sunday of Easter
8:30 For all living and deceased Mothers
10:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:30 Por todas las Madres vivas y muertas
4:00 Por todas las Madres vivas y muertas

Lector Schedule
Saturday, May 11
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarksi
Sunday, May 12
8:30 Leonard Witucki, Maria Carmen Castañeda
10:30 Alicja Krzak, Jarek Szyszlak
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez

Eucharistic Minister
Saturday, May 11
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, May 12
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michelle Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Ruth Trujillo, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alexandro Báez
4:00 Maria Clara Ibarra, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Argelia de la Torre & Ubaldo Alvarez
ll. Karolina Smarduch & Jaroslaw Polakowski
ll. Anna Ziaja & Eduardo Castillo
l. Christina Sanchez & Irvin Gutierrez
l. Ariana Orozco & Omar Ibarra

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 28, 2013
Apr 27 5:00PM
$523.00

“Whatever
you do, work
heartily, as for
the Lord and
not for men”

Apr 28

Colossians
3:23

6:30PM

180.00

8:30AM

990.00

10:30AM

1,435.00

12:30PM

1,171.00

4:00PM

507.00

TOTAL

$4,806.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Parking lot collection 04/14/2013……………….$240.00
Goal $193,596
Deficit,
$142,248
Donations,
$51,348

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.

Catholic Charities Mother’s Day Collection
May 12, 2013
Your Mother’s Day gift to Catholic Charities provides food, housing
and counseling. It supplies safe, dependable childcare. It makes
maternity, adoption and teen parenting programs available. It supports older adults with home delivered meals, in home care, and
nursing homecare. 92 cents of each dollar you give goes directly
to help someone in need. Learn more at www.catholiccharities.net.
WORDS OF LIFE
Jesus didn’t come to bring death, but rather, the death of hatred, the
death of fighting, the death of calumny, that is, killing with the
tongue. Jesus did not come to bring death, the death that He suffered for defending life. Jesus came to bring life and to bring abundant life, and he sends us out, carrying that life, but he tells us:
“Care for it!” Because there are people who … aren’t involved in the
Gospel: [who are part of] the culture of death. … life interests them
insofar as it is useful, insofar as it has some kind of utility and if not,
it doesn’t interest them. And throughout the world, this weed has
been planted, of the culture of death.
~ Most Rev. Jorge Bergoglio, former Cardinal Archbishop of Buenos Aires, now Pope Francis, homily at Mass on August 31, 2005

Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Lawrance Bink
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Josefina Carmona
Helen Cison
Sam Cmunt
Domingo Corral
Grzegorz Czaja
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
Elva Gonzalez
Angie Gonzalez
Michalina Górka
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Bob Krolak
Harriet Kurcab
Mayann Lipinski
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz

Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels
Mildred Micnerski
Larry Napoletano
Robert O’Connor
Kathleen Pencak
Stacia Pikul
Nancy Radogno
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Anna Skarbek
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki

St. Mary’s Parish News
Sixth Sunday of Easter
John 14:23-29

Jesus promises his disciples that the Father will send the
Advocate, the Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
Jesus said to his disciples:
“Whoever loves me will keep my word,
and my Father will love him,
and we will come to him and make our dwelling with him.
Whoever does not love me does not keep my words;
yet the word you hear is not mine
but that of the Father who sent me.
“I have told you this while I am with you.
The Advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name,
will teach you everything
and remind you of all that I told you.
Peace I leave with you; my peace I give to you.
Not as the world gives do I give it to you.
Do not let your hearts be troubled or afraid.
You heard me tell you,
‘I am going away and I will come back to you.’
If you loved me,
you would rejoice that I am going to the Father;
for the Father is greater than I.
And now I have told you this before it happens,
so that when it happens you may believe.”
Mothers’ Day will be celebrated on Sunday
May 12, 2013. If you would like to remember your Mother, Stepmother, Grandmother, Aunt or anyone who is “mother” to
you, with a spiritual gift - . a special Mass
intention - please pick up a MOTHERS’
DAY MASS INTENTION ENVELOPE which
can be found at all entrances of the church.
Your “special person” will be remembered
during all of the Masses on the weekend of
May11th and May 12th. Please complete
the information on the envelope and place it in the collection
basket with your offering when you come to Mass.

CCD NEWS
. The last Religious Education Class will be
held on Saturday, May 11, 2013. Classes begin at 8:00 A.M.

May 05, 2013
Dear Friends in Christ,
On Mother’s Day, we celebrate the
women—mothers, grandmothers,
aunts, friends—who have loved and
cared for us. It is through their unconditional love and compassion
that we begin to understand the way
in which God cares for us; and the
command of Christ to love our
neighbors as we love ourselves comes alive. Mother’s Day
is also a day to remember and support the thousands of
people who struggle with poverty and receive the love and
compassionate help of Catholic Charities.
The Catholic Charities Collection on Mother’s Day gives us
the opportunity to participate in the Gospel mission to love
and serve the poor. It provides us with an extraordinary
chance to support a critical mission of the Church—the
care of our hungry, homeless and hurting brothers and sisters, many of whom may live right in your own parish communities.
Catholic Charities relies on funding from the Mother’s Day
Collection to help serve more than one million people of all
ages, races and religions in Cook and Lake Counties.
Families, children, pregnant and parenting teens, seniors
and veterans who have served our country most bravely
come to Catholic Charities for the basic necessities of life:
food, clothing and housing. Catholic Charities meets these
basic needs with patience and understanding, and then
provides a broad range of professional services to help
their clients work their way out of poverty, addressing the
problems that keep them from independence and selfsufficiency.
Catholic Charities is the public face of the Church’s love for
all in Christ’s name. I am profoundly grateful to the devoted
staff, volunteers and donors who dedicate themselves to
the mission of charity in the Archdiocese of Chicago. I
thank you for your past support, and I urge you to please,
once again, take the opportunity to bring Christ’s love to
the most vulnerable among us by participating in the
Catholic Charities Collection on Mother’s Day.
May God bless you and your families. You and those you
love are in my prayers; please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

Anuncios Parroquiales

05 de Mayo de 2013

VI Domingo de Pascua
Dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama, hace caso a mi
palabra; y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir
con él. El que no me ama, no hace caso a mis palabras. Las
palabras que estáis escuchando no son mías, sino del Padre,
que me ha enviado.
Os he dicho todo esto mientras permanezco con vosotros; pero
el Espíritu Santo, el Defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os
he dicho.
Al irme os dejo la paz. Mi paz os doy, pero no como la dan los
que son del mundo. No os angustiéis ni tengáis miedo. Ya me
oísteis decir que me voy, y que vendré para estar otra vez con
vosotros. Si de veras me amaseis, os habriáis alegrado al saber
que voy al Padre, porque él es más que yo. Os digo esto de
antemano, para que, cuando suceda, creáis.
Jn 14, 23-29

Mes de mayo dedicado
a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María el mes
de Mayo para conocer mejor sus virtudes y
amarla más. Son muchas las virtudes de la
Virgen y podemos aprovechar este mes
para crecer en alguna de ellas.
Se trata de que nos esforcemos por vivir
como hijos suyos. Esto significa:
· Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo que
nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber acudir a ella en
todo momento.
· Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de
nosotros y recordarla a lo largo del día.
· Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es ella
quien intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
· Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
· Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas
a María especialmente el Santo Rosario.

Domingo, 12 de mayo
Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de
una manera especial, ofreciendo la
Santa Misa por ellas. Los sobres están
disponibles en las diferentes entradas
de la iglesia. Usted puede incluir el
nombre de su mamá viva o fallecida y
poner el sobre con la ofrenda a la
canasta de la colecta dominical.

Colecta de Caridades Católicas en el Día de las Madres
12 de mayo de 2013
Su donativo del Día de las Madres a CaridadesCatólicas
proporciona alimentación, vivienda y consejería. Provee
cuidado de niños seguro y confiable. Hace posibles los
programas de maternidad, adopción y paternidad adolescente. Apoya a los adultos mayores con comidas entregadas a domicilio, atención en su hogar y cuidado en hogares para adultos mayores. De cada dólar que usted done,
92 centavos va directamente a ayudar a alguien en necesidad.
Obtenga más información en
www.CaridadesCatolicas.net.
Palabras de Vida
Jesús no vino a traer muerte, más aún, la muerte del odio, la
muerte de las peleas, la muerte de la calumnia, ese matar con
la lengua. Jesús no vino a traer muerte, la muerte la sufrió Él
por defender la vida, Jesús vino a traer vida y esa vida abundante, y nos envía llevando esa vida pero nos dice:
“¡Cuidado!”, que hay gente que […] no está en el Evangelio,
[son parte de] la cultura de la muerte. […] la vida le interesa
tanto cuanto sirva, tanto cuanto le puede dar una utilidad y si
no, no interesa. Y en todo el mundo, prendido está este yuyo
de la cultura de la muerte.

~ Reverendísimo Jorge Bergoglio, excardenal arzobispo de
Buenos Aires, ahora Papa Francisco, homilía en la misa del 31
de agosto de 2005

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkanocna
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i
Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam
mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
J 13,31-33a.34-35

5 maja 2013 r. - Niedziela 6. Wielkanocna

Podczas Mszy Świętej kapłan modli się, aby Duch Święty zstąpił na
dary chleba i wina i przemienił je w Najświętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel mówi nam, że tego samego - przemieniającego dary - Ducha Świętego również i my sami otrzymujemy.
Czy oczekuję z nadzieją przemiany w moim życiu i o jakiego rodzaju przemianę proszę w modlitwie podczas Mszy Świętej?

5 maj 2013 r.
Maj 2013 r.
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
W Dniu Matki oddajemy szacunek kobietom—matkom, babciom, ciociom i znajomym kochającym nas i zapewniającym
nam troskliwą opiekę. To właśnie dzięki ich
bezwarunkowej miłości i zrozumieniu zaczynamy dostrzegać troskę, jaką otacza nas Bóg oraz
rozumieć i żyć Chrystusowym przykazaniem miłowania
bliźniego jak siebie samego. Dzień Matki jest również
dniem, w którym pamiętamy i udzielamy wsparcia tysiącom ludzi zmagających się z biedą, którzy w tych wysiłkach mają zapewnioną miłość i pełną współczucia pomoc
Katolickiej Organizacji Charytatywnej—Catholic Charities.
Kolekta Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji
Dnia Matki stwarza nam możliwość włączenia się w misję
szerzenia Ewangelii czyli okazywnia ubogim naszej miłości i naszej gotowości służenia im. Kolekta ta daje nam
wyjątkową okazję do wsparcia bardzo ważnej misji Kościoła—zadbania o potrzeby naszych ubogich, bezdomnych i cierpiących braci i sióstr, z których wielu jest członkami naszych wspólnot parafialnych. Niosąc pomoc ponad milionowi ludzi będących w różnym wieku, wszystkich
ras i wyznań z terenów powiatów Cook i Lake, Katolicka
Organizacja Charytatywna polega na funduszach zebranych w czasie kolekty z okazji Dnia Matki.
Rodziny, dzieci, nastolatki—zarówno te spodziewające
się potomstwa, jak i te będące już rodzicami—a także
seniorzy i weterani, którzy służyli naszemu krajowi w najbardziej ofiarny sposób, zwracają się do Katolickiej Organizacji Charytatywnej, by tu otrzymać pomoc taką jak:
żywność, odzież i dach nad głową, aby dzięki niej zaspokoić swoje najbardziej podstawowe potrzeby życiowe.
Katolicka Organizacja Charytatywna zaspokaja te potrzeby z cierpliwością i zrozumieniem.
Oferuje również szeroką gamę profesjonalnych usług
wspierających swoich klientów w ich dążeniach do wydostania się z biedy. Katolicka Organizacja Charytatywna
pomaga swoim klientom rozpoznawać i rozwiązywać problemy, które nie pozwalają im na osiągnięcie niezależności i samowystarczalności.
Katolicka Organizacja Charytatywna jest widocznym znakiem miłości Kościoła skierowanej do wszystkich ludzi w
imię Chrystusa. Jestem niezmiernie wdzięczny oddanemu
personelowi, wolontariuszom i darczyńcom zaangażowanym w szerzenie misji miłosierdzia w Archdiecezji Chicago. Dziękuję za wasze dotychczasowe wsparcie i raz
jeszcze usilnie proszę, żebyście uczestnicząc w kolekcie
Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji Dnia Matki
wykorzystali sposobność zaniesienia miłości Chrystusa
do najbardziej cierpiących spośród nas.
Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny. Modlę się za
Was i Waszych bliskich i proszę - pamiętajcie o mnie w
swoich modlitwach.
Szczerze oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicag

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Miesiąc Maj!
W tradycji polskiej miesiąc maj jest
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W tym miesiącu składamy hołd
Bożej Rodzicielce odmawiając litanię
loretańską do Matki Bożej jak też
rozważając tajemnice różańca świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym miesiącu czy to w sposób prywatny czy też
przez udział w nabożeństwie w kościele tej pięknej tradycji stało się zadość i abyśmy potrafili żyć tak jak żyła
Maryja Matka Chrystusa.
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o godzinie
10:00AM, przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również
i dzisiaj wychodząc z kościoła można
nabyć nowy numer Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy
tam bardzo ciekawe artykuły na temat
życia kościoła w Polsce także naszej
Archidiecezji. Czytając ten tygodnik a
także inne publikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”,
„W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie” pogłębiamy
naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte
12-go maja będą odprawione w intencji matek
żyjących i zmarłych. Kopertkę z ofiarą i wypisanym imieniem matki można złożyć do koszyka wraz z niedzielą kolektą.

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.

