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

Tenth Sunday in Ordinary Time
June 09, 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

June 09, Tenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Leonarda Aguirre (son)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
10:00 Litania do Serca Pana Jezusa
10:30 O zdrowie dla Marcina
†Henryk Kozaczka
†Edward Kosik (Mr. and Mrs. Arthur Czykier)
† Miłania Platos (Aleksandra)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Ewa Rapacz - Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 Presentacion de 3 años de Jose Robles (padrino,
Moises Solis)
Por la salud y bendiciones en su Primera
Comunion de Jesus Lara
†Roberto Navar (familia)
†Gildardo Navar (familia)
4:00 Por la salud y bendiciones en su cumpleaños a
Yahaira Vega (familia Venega)
June 10, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 W intencji Bogu Wiadomej
June 11, Tuesday, Saint Barnabas, Apostle
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Isaias Rezendiz 9familia)
June 12, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 For the health of our parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
June 13, Thursday, Saint Anthony of Padua, Priest and
Doctor of the Church
7:30 †Gertrude Krzyzaniak-Weisner-DeCarlo (Kathy
and Dennis Pencak)
8:15 Por la salud y bendiciones en su cumpleaños a
Diana Ledezma
June 14, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 W int. dzieci i za Dusze w czyścu cierpiące

June 15, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Quinceañera: Luz Yesenia Flores Ceballos
1:00 Qinceañera: Brandy K. Valdes
3:00 Wedding: Beata Kowalik & Bruce Bogunia
5:00 For the living and deceased fathers
6:30 W int. Teresy Rzeszutko z Kanady
June 16, Elewenth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the living and deceased fathers
10:00 Litania do Serca Pana Jezusa
10:30 Za wszystkich Ojców żyjących I zmarłych
12:30 Por todos los padres vivos y fallecidos
4:00 Por todos los padres vivos y fallecidos

Lector Schedule
Saturday, June 15
5:00 John Stenson, Sharon Wente
Sunday, June 16
8:30 John Kociolko
10:30
12:30 Los jóvenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, June 15
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, June 16
8:30 Christie Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Juana Salas, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Beata Kowalik & Bruce Bogunia
ll. Natalia Kuta & Rafal Karcz
ll. Katarzyna Romanowska & Ryszard Nowobilski
l. Dorota Wieczorek & Pawel Gryszowka
l. Natalia J. Konopka & Lukasz Husi

St. Mary of Czestochowa

Fathers’ Day will be celebrated on June
16th. A very beautiful way to give
thanks and appreciate all that your father, grandfather, Godfather, etc.
means to you is to remember them in
prayer. Please take home a “Fathers’
Day” Mass envelope and list the names
of those you wish to remember. The
envelopes can be found at all entrances
of the church. All Masses on the weekend of June 20th will be
for the intention of all Fathers.

Sunday Collection June 02, 2013
Jun 01 5:00PM
$420.00
"Command
6:30PM
77.00
them to do
good, to be rich
Jun 02 8:30AM
868.00
in good deeds,
and to be gen10:30AM
1,375.00
erous and will12:30PM
1,355.00
ing to share."
4:00PM
486.00
1 Timothy 6:18

TOTAL

$4,581.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Parking lot collection 06/02/2013……………….$546.00

Mexican Food Sale
As every year the Hispanic Ministries will
be doing their annual summer food sales
to raise funds for our parish. We kindly ask
to our parishioners to participate during
this event. The food sales will take place
after each Sunday Mass on the following dates:
June 9, 2013
June 23, 2013
July 14, 2013
July 28, 2013
August 11, 2013

Our food pantry is running low,
and soon will be empty. There are
many individuals and families that
depend in the few cans of food
that we are able to give them
thanks to your generosity.
We are kindly asking you to bring
a canned food item to the office,
so we can start replenishing our
pantry.
Please, also keep in mind that many of this individuals are
homeless, and that they don’t count with the necessary
appliances to cook food, and that everything that you donated will need to be canned and ready to eat food.
We know that times are difficult right now for all the families in our community, and we appreciate your generosity.
We welcome in Baptism:
Maximilian Navarro

Goal $193,596
Deficit,
$140,810
Donations,
$52,786

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
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
Lawrence Natonski
Robert O’Connor
Kathleen Pencak
Stacia Pikul
Nancy Radogno
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Rosario Saldaña
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Anna Skarbek
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Margarito Vargas
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki

St. Mary’s Parish News

June 09, 2013

Tenth Sunday in Ordinary Time
Luke 7:11–17

Jesus demonstrates his power over death.
Background on the Gospel
The Gospel of Luke, written around A.D. 80–90, is best understood in light of the author’s background. Luke was not Jewish,
nor was he among the first generation of Christian disciples. He
did not know or travel with Jesus. To write his Gospel, he depended on the testimony and traditions of eyewitnesses to Jesus’
life and death.
Luke, as a Gentile, was intent on sharing Jesus’ life story, teachings, and message of universal Salvation. In the passage before
this Sunday’s Gospel, Jesus cures the dying slave of a Gentile.
Throughout his Gospel, Luke demonstrates that God’s promises
to Israel are fulfilled in Jesus and that Salvation through Jesus
Christ is extended to all people.
In this Sunday’s Gospel, Jesus and his disciples are approaching
the city of Naim when they come upon a large funeral procession.
The only son of a widow is being carried out. Jesus, filled with pity
for the grieving mother, tells her not to weep. He then touches the
coffin and tells the young man to arise. With that, the dead man
gets up and starts speaking. The crowd, amazed at what they
have just witnessed, praise God, saying, “A great prophet has
arisen in our midst” and “God has visited his people.”
This is reminiscent of what we hear in today’s First Reading from
1 Kings when the prophet Elijah raised from the dead the only son
of a widow. The woman’s response is recognition of Elijah as a
prophet, a man of God: “It is truly the word of the LORD that you
speak.”
For all these people, at this point in time, Jesus is a great prophet
doing wonders and speaking in the name of God. Even John the
Baptist sent his followers to listen to Jesus and report back to him.
John’s question was: “Are you the one who is to come, or should
we look for another?” (Luke 7:19) The time for the full revelation
of Jesus’ person and his mission is yet to come.

One community, one belief:
No one should go hungry.

28th Annual Hunger Walk
June 29, 2013
Soldier Field, Chicago
Registration 7:00 a.m. | Step-off 8:30 a.m.
On Saturday, June 29, thousands of men, women and children
will gather on Chicago’s lakefront to raise funds and awareness
for the fight to end hunger in Cook County. The Hunger Walk is
a fun opportunity for all types of businesses, organizations and
individuals to help ensure their neighbors get the food they
need.

June 9, 2013
10th Sunday in Ordinary Time
Because of his compassion—“He was moved with pity for
her”—Jesus returns the son of the widow of Nain to life and
gives him back to her.
How has the Eucharist been “the bread of compassion” for
me, enabling me to know God’s compassionate love for me
and enabling me to bring compassion to my world?

Please take the next step to end hunger and sign up today!

The 5k, 3.1 mile Hunger Walk benefits pantries, soup kitchens
and shelters in Cook County that are members of the Greater
Chicago Food Depository’s network.
Teams can be created online at www.chicagosfoodbank.org/
hungerwalk, simply click ‘Sign-Up’ and follow the directions.

Anuncios Parroquiales

09 de Junio de 2013

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Evangelio según San Lucas 7, 11-17
Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naím, y con
él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando
llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto:
era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del
pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de
ella y le dijo: «No llores.» Después se acercó y tocó el féretro.
Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven,
yo te lo mando, levántate.» Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre.
Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado
a su pueblo.» Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país
judío y en sus alrededores.
El Día del Padre — 16 de Junio
Recordamos que pronto tendrás la oportunidad de obtener a las puertas de nuestra
iglesia los sobres para pedir la misa tu
Papa. La santa Misa es el mejor regalo
que puedes ofrecer al tu Papa, vivo o difunto.

Venta de Comida Mexicana
Como cada año las comunidades hispanas parroquiales, estarán llevando sus
ventas de comida durante este verano.
Todos los fondos recaudados serán
donados a nuestra parroquia. Pedimos
y nos acompañe después de la misa dominical junto con su
familia, y así disfrutar los deliciosos antojitos mexicanos durante las siguientes fechas:
9 de Junio de 2013
23 de junio de 2013
14 de Julio de 2013
28 de Julio de 2013
11 de agosto de 2013
La despensa de comida de la parroquia se encuentra casi vacía. Hay varios individuos y familias que dependen de cierta manera de los
alimentos enlatados que podemos proveerles,
gracias a la generosidad de nuestros parroquianos. Por lo que una vez mas les pedimos que
nos ayuden donando una lata de alimento para
estas personas. Por favor recuerden al momento de su donación
que muchas de estas personas no cuentan con los electrodomésticos para poder cocinar los alimentos, y que todas sus donaciones tienen que ser estrictamente de alimentos enlatados
listos para comer.
Agradecemos su cooperación de ante mano, sobre todo en estos
tiempos difíciles para muchas de las familias en nuestra comunidad.

Junio 9, 2013
10o Domingo del Tiempo Ordinario
Motivado por su compasión—“al verla, el Señor se compadeció de
ella”—Jesús vuelve a la vida al hijo de la viuda de Naín y se lo devuelve a ésta.
¿De qué manera ha sido la Eucaristía “el alimento de la compasión”
para mí, permitiéndome conocer el amor compasivo de Dios por mí y
posibilitándome para traer compasión a mi mundo?

Colecta par Los Sacerdotes Retirados
09 de Junio de 2013
Este fin de semana se estará llevando a cabo la segunda colecta para recaudar fondos para los sacerdotes retirados.
El Priests’ Retirement and Mutual Aid Association (PRMAA)
cuida a nuestros sacerdotes retirados. Este año hemos contemplado un incremento en el costo del cuidado de la salud, medicamentos de receta y cuidado en asilos para ancianos. Además, el fondo para pensiones de los sacerdotes sigue seriamente afectado por la crisis económica. Esta colecta especial
nos ayudará a continuar la manutención de nuestros sacerdotes
retirados. Quizás usted sepa que la colecta de diciembre para
religiosos y religiosas retirados es sólo para la manutención de
quienes están en Órdenes Religiosas. Los sacerdotes de la
Arquidiócesis no reciben ningún fondo de esta colecta.

Ogłoszenia Parafialne
X Niedziela zwykła
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a
szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył
się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył
jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad
nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł:
Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I
rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej
okolicznej krainie.
(Łk 7,11-17)

09 czerwca 2013 r.
Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
Zapraszamy na XV Polonijną Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do “Amerykańskiej Częstochowy” w Doylestown, Pensylwania.
Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 7-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

Dzień Ojca
Przypominamy, że 16 czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. Przy wyjściach z
kościoła znajdują się koperty, gdzie można wpisać imię Taty, żyjącego lub zmarłego. Kopertę z ofiarą prosimy wrzucić do koszyka wraz z niedzielną kolektą lub przynieść
do Zakrystii. W tym dniu, wszystkie Msze św. sprawowane
będą w intencji ojców tak żyjących jak i zmarłych.

Potrzeba zaangażowania
Pan Bóg wysoko ceni ludzi z przekonania zaangażowanych w jakieś dzieło. Są oni bowiem gotowi na poświęcenie.
Dzieło jest dla nich ważniejsze niż oni. Wszystko, czym dysponują — siły, zdrowie, czas, pieniądze, nawet życie, wszystko jest
przeznaczone dla dzieła ważniejszego od nich. Ta zdolność do
poświęcenia stanowi niezwykle cenny rys osobowości człowieka.
Co więcej, jeśli człowiek zaangażuje się w wielką sprawę i sięga
po wartości ponadczasowe, to w zmaganiu o nie rośnie. Dopiero w
pełnym zaangażowaniu mogą być wykorzystne wszystkie talenty i
krystalizuje się osobowość dużego formatu. Jeśli człowiek nie
chce w stu procentach zaangażować się w zmaganie o wielkie
wartości, nigdy nie urośnie. Może to być zaangażowanie w wychowanie własnych dzieci, ale ono musi być. Zawsze bowiem w
takim zmaganiu człowiek odkrywa swoją słabość i szuka pomocy
u Boga. Każde zaangażowanie w wielką sprawę zbliża do Boga, i
ostatecznie decyduje o kształcie osobowości człowieka.
Co dziś najczęściej utrudnia pełne zaangażowanie w
wielkie wartości? W grę wchodzą trzy słabości. Pierwszą z nich
jest wygodnictwo. Ten, kto szuka łatwego życia, nigdy nie zaangażuje się w zdobywanie wysokich szczytów. Drugą przeszkodę
stanowi brak odwagi. Każde wielkie zaangażowanie jest ryzykiem. W tym zmaganiu można stracić wszystko, łącznie z życiem.
Trzecią przeszkodą jest niewystarczająca znajomość prawdy o
wielkich wartościach, dla których można poświęcić życie.
Czy jesteś w stanie w pełni się zaangażować?

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Loteria Parafialna
Procesja na Boże Ciało
Jak co roku będziemy obchodzić patronalne święto w
Bardzo serdecznie dzię- Parafii - Odpust. Z tej okazji będzie Parafialna Odpustowa Lotekujemy wszystkim, którzy zaan- ria. Książeczki z losami są do nabycia w biurze parafialnym.
gażowali się w przygotowanie Kupony można nabywać osobiście lub wyślemy Ci je pocztą.
ołtarzy na procesję Bożego Cia- Cena każdego losu $5. Koszt książeczki wynosi $100. Należy
wypełnić lewy odcinek każdego kuponu. Włóż kupon z Twoim imieniem wraz z
ła. Serdecznie dziękujemy czekiem lub gotówką do koperty. Czeki powinny być wystawione na St. Mary
dziewczynkom od sypania kwiatów a także ministran- of Czestochowa Parish. Tak przygotowane koperty możesz wysłać pocztą
tom (zwłaszcza tym najmniejszym z dzwoneczkami), albo wrzucić do koszyka na tacę lub też dostarczyć osobiście do biura parafialnego. Dla siebie zostaw prawy odcinek kuponu. Losowanie nagród będzie
ich rodzicom oraz całej służbie liturgicznej. Dziękuje- na parkingu przy kościele w dniu 25 sierpnia 2013 -ok.. godz. 5:00pm.
my wszystkim, którzy przyszli w strojach regionalnych.
Szczególne podziękowanie składamy Grupie Biblijnej,
Nabożeństwo Czerwcowe
która udekorowała ostatni IV
ołtarz, a także siostrom LoretanCzerwiec w naszej polskiej tradycji jest to miesiąc szczególnej czci dla Najświętszego Serca
kom z Radia Maryja za ich poPana Jezusa. Przypominamy, że w każdą niemoc i przygotowanie kwiatów
dzielę
przed Mszą św. o godz. 10:00 AM modlido sypania w czasie procesji.
my się śpiewając Litanię do N.S.P.J. Zapraszamy.

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.

