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

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
September 08, 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
Irene Saldaña - 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
6:30

September 08, Twenty-ThirdSunday in Ordinary Time
8:30 †Jason Reynolds (friends)
10:30 O zdrowie dla Marcina
O Boże bl. dla Dominika Ptak z okazji 1-ch urodzin
(dziadkowie)
O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Marty (tata, Jan
Greześnikowski)
Dziękczynna za 25 lat małżeństwa z prośbą o dalsze
bł. dla Bogusławy i Józefa Darłak
O rozwój i dobre zdrowie dla Adrianka Moczarny
(wujek)
O zdrowie i Boże bł. dla Roberta Chowaniec z okazji
urodzin (Janina)
†Stefania Nowak (30 dni po śmierci, Zbigniew)
†Aniela i Piotr Moczarny (Maja i Mirosław Moczarny)
†Anna Guzy (Maja i Mirosław Moczarny)
†Balbina Lach (2-a rocz. śm., Maja Moczarny)
†Józef Gał (rocz. śm., Janina)
12:30 Por la salud de Victor Gomez
4:00 En acción de gracias a la Virgen María (Irene Servin
Jasso)
September 09, Monday, Saint Peter Claver, Priest
7:30 †Joseph and Maria Rosol (family)
8:15 Por los feligreses
September 10, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
September 11, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Holy Souls in the book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
September 12, Thursday, The Most Holy Name of Mary
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
September 13, Friday, Saint John Chrysostom, Bishop and
Doctor of the Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
September 14, Saturday, The Exaltation of the Holy Cross
8AM English Mass - The Exaltation of the Holy Cross
11:00 Wedding: Kinga D. Rekas & Slawomir K. Nowak
1:00 Wedding: Ewa Talaga & Mateusz Gacek
3:00 Quinceañera: Jacqueline Haro Martinez
5:00 For the parishioner

W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich dziel
powstałych przy Radiu Maryja oraz za
wszystkich którzy posługują w tych dziełach

September 15, Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Rita Barnak (Ronald Barnak)
10:30 O zdrowie dla Marcina
†Władysław Kwak (11-a rocz. śm., córka Krystyna)
12:30 Presentacion de 3 años de Diego Macias (madrina,
Eugenia Ortiz)
†Alfredo Gonzalez (familia)
†Bernabe Ruiz (familia)
4:00 Presentación de 40 días de Damian Ángelo García

Mass Intention Book
If you wish to request a mass for a deceased member or a blessing or to ask for
the health of a love one or friend, you
may do so at the rectory. We are open Monday—
Thursday from 9 AM to 5 PM and on Friday from 10:30
to 6:30 PM. A SMALL DONATION OF $10 PER INTENTION IS REQUIRED.
Lector Schedule
Saturday, September 14
5:00 John Stenson, Sharon Wente
Sunday, September 15
8:30 John Kociolko
10:30
12:30 Los jóvenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, September 14
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, September 15
8:30 Christie Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Vicente Saldana, Irene Sladana
Juan Salas, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia
We welcome in Baptism:
Vianev Abarca
Victoria Andrea Justiniano
Doiminik Gabriel Szyszlak
Isaaiah Tirso Yepez

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Kinga D. Rekas & Slawomir K. Nowak
lll. Ewa Talaga & Mateusz Gacek

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection September 01, 2013
Aug. 31 5:00PM
$306.00
6:30PM

84.00

8:30AM

896.00

10:30AM

1,072.00

The first day of class will be on September 7, 2013 at
8:00 A.M.

12:30PM

1,217.00

4:00PM

465.00

The Archdiocese of Chicago
Vocations Office helps men
discern a call to the priesthood through retreats, visits
to the seminary and discernment opportunities. As well,
the Vocation Office works with men to determine their eligibility
to apply to the seminary for the diocesan priesthood in Chicago. Finally, the Vocations Office actively works to create a
culture supportive of vocations through promotion, education,
and parish based efforts to raise awareness.
More information on becoming a priest in the Archdiocese of
Chicago is available by contacting:

TOTAL

$4,040.00

Sep. 01

Religious Education

Fr. Brian Welter
Archdiocesan Vocations Office
312-534-8298
Email: vocations@archchicago.org

“Thoughts on Giving”
September 8, 2013 - 23rd Sunday in Ordinary Time

“Everyone of you who does not renounce all his possessions
cannot be my disciple.” Luke 14:33
When we first hear this statement, it seems that Jesus is making an unrealistic demand upon us. How can we renounce all
of our possessions? We need them to live. However, what we
must renounce is the belief that they belong to us. Everything
that we have belongs to God alone. All of our resources are
entrusted to us not only for our own use, but also so that we
can help others. Once we renounce the idea that we possess
or are entitled to anything, it is much easier to share the many
gifts that God has given us. Then we truly are His Disciples.
Sick List Update
We ask for your help to help us keep the names in the sick
list as updated as possible. If any of the names are from
person that had pass away , or if you have already made a
full recuperation of an illness, or wish to add someone to
the list, please give us a call at 708-652-0948

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection on September 01, 2013…………………..……$228.00

Goal $193,596
Deficit,
$138,345
Donations,
$55,251

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
Cecilia Kandl
Bob Krolak
Harriet Kurcab
Maryann Lipinski
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Norma Manzo

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
Anna Skarbek
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Paul Zaragoza

St. Mary’s Parish News
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
Luke 14:25-33

Jesus teaches about the demands of discipleship.

Background on the Gospel Reading
In chapter 14 of Luke's Gospel, Jesus is speaking to people
gathered at the table about the difficulties of following him.
This group of people is suspicious about Jesus, looking to
catch him doing something wrong. Jesus speaks to them in
parables, emphasizing that although there is a right way to
be a disciple and enter into the kingdom of his Father, it is a
difficult path to follow. Many, even some of the guests at the
table, reject the invitation. So Jesus turns to the crowds and
speaks to them of discipleship. Jesus explains that, when it
comes to making a choice for the Kingdom of God, nothing
can get in the way. When Jesus describes “hating” one's
father and mother, he is not talking about feelings. Rather,
he is emphasizing very strongly that choosing to be a disciple means that everything else—family, money, your own
life—must come second. In Matthew's version of this story
(Matthew 10:37), Jesus refers not to “hating” father or
mother, but to loving them more than Jesus. Jesus makes it
very clear that being a disciple is not easy. It means to bear
one's own cross. These difficult sayings of Jesus are followed by two brief parables (a person constructing a tower
and a king marching into battle) that make an obvious
point—don't start what you cannot finish. Discipleship is difficult and is something we can commit to only if we are prepared to put the Kingdom of God before everything else.

September 08, 2013
St. Peter Claver
Feastday: September 9th
St. Peter Claver was born at Verdu,
Catalonia, Spain, in 1580, of impoverished parents descended from ancient
and distinguished families. He studied
at the Jesuit college of Barcelona, entered the Jesuit novitiate at Tarragona
in 1602 and took his final vows on August 8th, 1604. While studying philosophy at Majorca, the
young religious was influenced by St. Alphonsus Rodriguez
to go to the Indies and save "millions of perishing souls."
In 1610, he landed at Cartagena (modern Colombia), the
principle slave market of the New World, where a thousand
slaves were landed every month. After his ordination in
1616, he dedicated himself by special vow to the service of
the Negro slaves-a work that was to last for thirty-three
years. He labored unceasingly for the salvation of the African slaves and the abolition of the Negro slave trade, and
the love he lavished on them was something that transcended the natural order.
Boarding the slave ships as they entered the harbor, he
would hurry to the revolting inferno of the hold, and offer
whatever poor refreshments he could afford; he would care
for the sick and dying, and instruct the slaves through Negro catechists before administering the Sacraments.
Through his efforts three hundred thousand souls entered
the Church. Furthermore, he did not lose sight of his converts when they left the ships, but followed them to the
plantations to which they were sent, encouraged them to
live as Christians, and prevailed on their masters to treat
them humanely. He died in 1654

Prayer to End Abortion
Lord God, I thank you today for the gift of my life, and
for the lives of all my brothers and sisters. I know there
is nothing that destroys more life than abortion, Yet I
rejoice that you have conquered death by the Resurrection of Your Son. I am ready to do my part in ending
abortion. Today I commit myself Never to be silent,
Never to be passive, Never to be forgetful of the unborn. I commit myself to be active in the pro-life movement, and never to stop defending life Until all my
brothers and sisters are protected, and our nation once
again becomes a nation with liberty and justice not just
for some, but for all, Through Christ our Lord. Amen!

Anuncios Parroquiales

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario

""El que no renuncie a todos sus bienes, no
puede ser discípulo mío."
Jesús iba de camino acompañado por mucha
gente. En esto se volvió y dijo: Si alguno no me
ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede
ser mi discípulo. Y el que no toma su propia
cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si
alguno de vosotros quiere construir una torre,
¿acaso no se sentaá primero a calcular los
gastos y ver si tiene dinero para terminarla? No
sea que, una vez puestos los cimientos, si no
puede terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: “Este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar.”
O si un rey tiene que ir a la guerra contra otro
rey, ¿no se sentará primero a calcular si con
diez mil soldados podrá hacer frente a quien va
a atacarle con veinte mil? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos,
le enviará mensajeros a pedir la paz. Así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncie a todo
lo que tiene, no puede ser mi discípulo.
Lc 14, 25-33

Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte a vivir una experiencia del Encuentro Personal con Cristo Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
28y 29 de Septiembre de 2013
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días completos. En retiro
pueden participar todos los mayores de 15 años. No se
admiten los niños. Para más información favor de comunicarse a la oficina al 708-652-0948- ext.20.
P. Waldemar Wieladek CSsR Párroco

08 de Septiembre de 2013
CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL 2013

“¡El amor nunca falla!” 1 Corintios 13,8
Hoy queremos reconocer a aquellos que no sólo apoyan a
nuestra parroquia, sino que también hicieron una promesa
de donativo a la Campaña Católica Anual 2013 de la Arquidiócesis de Chicago. A nombre de aquellos que recibirán
ayuda gracias a sus contribuciones, queremos agradecer a
todos los que ya completaron sus pagos de donativos, así
como a aquellos que todavía están haciendo sus pagos.
Para aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad
de hacer una promesa de donativo o un donativo este año,
pero que todavía desean ser parte de la campaña 2013,
por favor pónganse en contacto con Karen Whitehead al
teléfono (312) 534-7461 o escríbale a kwhitehead@archchicago.org.
Al combinarse cada uno de nuestros donativos individuales
con las contribuciones de miles de feligreses de toda la
Arquidiócesis, cada donador hace una diferencia real en la
capacidad de la Arquidiócesis para proporcionar ministerios
y servicios.

Ogłoszenia Parafialne
XXIII Niedziela Zwykła
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł
do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i
sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was,
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej,
gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć,
wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę
z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy,
czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu,
który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak
więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim uczniem.
Łk 14,25-33

8 września 2013 r.
Podwyższenie
Krzyża Świętego
Pierwsze świadectwa o obchodzeniu
święta Podwyższenia Krzyża
Świętego pochodzą z pierwszej
połowy IV w. Według Kroniki
Aleksandryjskiej cesarzowa Helena
w dniu 14 września 320 roku
odkryła krzyż Chrystusa. W
związku z tym wydarzeniem
pobudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki:
Męczenników, (Martyrium) i Zmartwychwstania
(Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także
Bazyliką Krzyża. W roku 335 dokonano konsekracji obu
kościołów oraz wystawiono do publicznej adoracji
odnaleziony krzyż Chrystusa. Miało to miejsce również w
dniu 14 września.
Kult relikwii krzyża Chrystusa rozwijał się szybko w
całym Kościele, ale szczególnego znaczenia nabrał w
związku z najazdem Persów na Jerozolimę w roku 614 i
zniszczeniem bazyliki, z której zabrano także krzyż.
Ponownie krzyż został odnaleziony w roku 630 przez
Herakliusza. Nie wrócił jednak do Jerozolimy lecz
umieszczono go w Konstantynopolu. Z ponownym
odnalezieniem krzyża wiąże się święto obchodzone aż do
1960 roku w dniu 3 maja i poświęcone również krzyżowi.
Centralnymi tematami liturgii święta Podwyższenia
Krzyża są śmierć Chrystusa na krzyżu i odkupienie, które
się tam dokonało. Już w antyfonie na wejście śpiewamy:
Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W
Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie,
przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Podobna
treść zawiera się w Kolekcie. Celem śmierci Jezusa na
krzyżu jest zbawienie wszystkich ludzi i dlatego prosimy
Boga o dar poznania tej wielkiej tajemnicy, byśmy mogli
otrzymać jej owoce w niebie. Ofiara Jezusa na Ołtarzu
Krzyża gładzi winy całego świata i dlatego chrześcijanie
uczestniczący we Mszy św., która uobecnia w sposób
bezkrwawy tę Ofiarę proszą o złagodzenie swoich
grzechów. Na krzyż należy patrzeć przez pryzmat
zmartwychwstania. Krzyż nie jest celem samym w sobie,
ale drogą prowadzącą do zmartwychwstania, czyli do
pełni życia w Bogu. Nowe życie rodzi się na krzyżu i
prowadzi ku życiu wiecznemu. Prawdę tę wyraża
Modlitwa po Komunii św.
W kontekście mszalnych modlitw tego święta krzyż staje
się znakiem zbawienia dla wszystkich, którzy z prostą
serca uwierzą w Bożą miłość i taki sposób zbawienia
człowieka. W tym też świetle zupełnie innego znaczenia
nabierają wszystkie codzienne krzyże człowieka.
14. września (sobota) w Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego zostanie odprawiona Msza św.. w języku
angielskim o godz. 8:00 a.m.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs Przedmałżeński!
Przypominamy, że w każdą II niedzielę miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30
odbywa się kurs przedmałżeński. Osoby zamierzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny pamiętać, iż należy:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej pół roku przed ślubem w celu ustalania daty i złożenia depozytu.
► na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu
dostarczyć:
► świadectwo chrztu i bierzmowania wystawione przez proboszcza nie później niż sześć miesięcy przed datą ślubu.
► zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
► zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego
związku lub ”Marriage License”
► w obecności dwóch świadków na trzy miesiące przed ślubem w kancelarii parafialnej spisać protokół.
Wszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Boże”.

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.

Przypominamy o ...
kilku dobrych i pożytecznych stronach internetowych, na
których można znaleźć wiele ciekawych informacji na
temat aktualnych wydarzeń dziejących sie w Polsce jak i
w Kościele.
www.naszdziennik.pl
www.radiomaryja.pl
www.tv-trawam.pl

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.

