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

The Baptism of the Lord
January 12th, 2014
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:

Nydia Cano - 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

January 12, The Baptism of the Lord
8:30 †Bernice Krzyzaniak, 25th anniversary (Family)
10:30 O Boże bl. i zdrowie dla Feliksa Banachowskiego
w 7 urodziny
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Jana, Adama
Hasior i Bogusław Stelmach
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Adama
O Boże bł. dla wnuka Nathana z okazji urodzin (od
dziadków)
O Boże bł. dla Agnieszki i Bolesława z okazji rocz.
ślubu
O Boże bł. i zdrowie dla Stanisława Olszewskiego
z okazji urodzin (od rodziny)
12:30 Por la salud y bendiciones en su cumpleaños de
Maria Natalia Vargas (esposo, Margarito
Vargas)
4:00 Por los feligreses
January 13, Monday, Saint Hilary, Bishop and Doctor of
the Church
7:30 O Zdrowie dla Marcina
8:15 Por la salud y bendiciones de Ramon Herrera
(Madre)
January 14, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
January 15, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
January 16, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
January 17, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Ann B. Louise Balla (family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
January 18, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 For the parishioners
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

January 19, The Baptism of the Lord
8:30 †Helen Mary Kociolko (son)
10:30 Za parafian
12:30 †Esther Arana (familia Barrios)
†Salvador Arana (familia Barrios)
†Juan de Dios Herrera (familia Barrios)
†Socorro Rubio (familia Barrios)
†Maria de Jesus Hernandez (familia Barrios)
4:00 Por los feligreses

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, January 18
5:00 John Stenson, Sharon Wente
Sunday, January 19
8:30 John Kociolko
10:30 Alicja Krzak, Kasia Kowalska
12:30 Los jovenes
4:00 Los niños

Eucharistic Minister
Saturday, January 18
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, January 19
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
4:00

Juana Salas, Ruth Trujillo
Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

Eternal rest………………
†Maria Guadalupe Adan
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, December 29th, 2013

Dear Parishioners and Friends of St.
Mary of Czestochowa Parish,
At this time, we wish to express our
heartfelt THANK YOU to all of our
parishioners who have helped to
make the Christmas holidays very
special. Thank you for your kind remembrance and generosity to the priests. Your thoughtfulness is very much appreciated.
We are also very grateful for your support of your parish of
St. Mary of Czestochowa during the special time of Christmas. Here is a report of your generous offerings:
► December 25, Christmas Collection

$18,227.44

Please be reminded that you are encouraged to offer
donations for our parking lots in memory of your loved ones
or in honor of living persons. This gift to your parish will last a
lifetime and will be a lasting memory of your generosity
Also, the Mass intention book for 2014 is open now,
and you are welcome to request a Mass intention for the
eternal rest, or health of a love one.
May God reward you! You are very generous Stewards of Treasure for our parish!

Many thanks to Dec. 28 5:00PM
those of you who
6:30PM
have contributed to
St. Mary of
Dec. 29 8:30AM
Czestochowa’s
10:30AM
collection this past
week. Your gifts
12:30PM
are essential to our
ministry, and we
4:00PM
are grateful.
TOTAL

Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of
your yearly donations to the parish, please
call the rectory office (708) 652-0948, Ext.
20 between the hours of 9am and 5pm—
Monday through Thursday and 10:30 am to
6:30 p.m. on Fridays. The receptionist will
prepare the statement so that when you come to pick it up it will
be ready.

$269.00
$837.00
$1,779.00
$1,542.00
$705.00
$5,465.00

Because of the printing demands the summary for the Sunday Collection of January 05 will be publish in the upcoming bulletin of January
19, 2014.

PARKING LOT CAMPAIGN
Donations on 12/29/2013……..……………….………$ 354.00
In Memory of Mary and Bruno Pruchniak (Winn Fam.)…$ 200.00
Thank you and may God reward your generosity!

PARKING LOT CAMPAIGN
Goal $193,596
Deficit,
$134,944
Donations,
$58,652

Gratefully,
Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.
Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.
Fr. Marian Furca, C.Ss.R

Our next CCD class will be
held on January 25, 2014. Please arrive on time.
Remaining balances for CCD Tuition are expected to be
received no later than February 14, 2014.

$333.00

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

Julia Adamczyk
Theresa Brazda
Helen Cison
Gregorz Czaja
Kerry Czarnecki
Denise Dooley
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Bob Krolak
Harriet Kurcab

Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Eleanore Skora
Jozefa Sulejewska
Wayne Wente
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Paul Zaragoza

We are in the process of revising our parish sick list. If
you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20. The names will be listed
for a period of one month with the exception of our parishioners who are in nursing homes or are being cared
for in their homes.

St. Mary’s Parish News

January 12, 2014

The Baptism of The Lord
Matthew 3:13-17

The Spirit of God comes upon Jesus as he is baptized by
John.
Background on the Gospel Reading
The baptism of Jesus is attested to in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. The account that appears in Matthew is the only one to include the dialogue between Jesus
and John, however. Another difference in Matthew's presentation of this event is the announcement made by the
voice from heaven, which says, “This is my beloved son . .
.” In Mark and Luke, this voice addresses itself to Jesus:
“You are my beloved son . . .”
The baptisms that John performs prefigure Christian Baptism. John baptizes for repentance from sin. In accepting
this baptism, Jesus unites himself with all sinners even
though he is sinless. In Matthew's Gospel, John the Baptist
distinguishes his practice of baptism from the Baptism that
the Messiah brings: “I am baptizing you with water . . . He
will baptize you with the holy Spirit and fire” (Matthew
3:11).
The baptism of Jesus is another manifestation of Christ,
another epiphany. Christ's baptism inaugurates his mission. In an analogous way, our Baptism inaugurates our
mission as Christians.
This Sunday marks a transition from the Christmas season
to Ordinary Time. In a way, today's feast is the high point
of the Christmas season. Before Jesus' birth, angels announced to Mary and to Joseph who Jesus would be. At
his birth, the shepherds and the Magi recognize Jesus as
the Messiah. At his baptism, Jesus accepts that he is
God's son and inaugurates that mission.

Second Collection
January 19, 2014
Contributions to the Collection for the Church in Latin
America have ensured that the people of South America
and the Caribbean experience the Lord’s love in the sacraments and in strong local faith communities. The collection
provides funding for the formation of seminarians, religious
and catechists, as well as for pastoral ministries such as
evangelization.

Christmas

Anuncios Parroquiales
El Bautismo del Señor

"Apenas se bautizó Jesús, salió del agua y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre Él."
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirle diciéndole: Soy yo el que necesita que tú me
bautices, ¿y acudes a mi? Jesús le contestó: Déjalo ahora.
Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una
voz del cielo que decía: Este es mi hijo, el amado, mi predilecto.
Mt 3, 13- 17

12 de Enero de 2014
Queremos agradecer a todos los feligreses
que ayudaron durante todas nuestras festividades
de Diciembre.
También nuestras
mas sinceras gracias para
todos los que recordaron a su parroquia en esta Navidad
con sus donaciones navideñas. La colecta de Navidad fue
de $18,227.44.
Les recordamos que el libro para las intenciones
de la Misa para el 2014 ya esta disponible, si usted desea
pedir una intención por el eterno descanso o la salud de
un ser querido lo puede hacer en la rectoría durante horas
de oficina.

El bautismo para Jesús fue
entrega, donación y un amor
por el hombre que no conoció
ni conoce límites. El bautismo
fue su entrega. Es su amor.
Nosotros, los cristianos,
hemos recibido el bautismo.
El bautismo que hemos recibido brota y nace del mismo
Jesús. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo con agua limpia y
abundante, porque nació y brotó del mismo Jesús. ¡Que
nuestro bautismo no se seque ni se agoste! ¡Que sea respondido con nuestra vida de entrega, servicio y donación de
nosotros mismos en el corazón de la Iglesia y del mundo!
Estar bautizados es una tarea, un trabajo y un compromiso.
El verdadero bautismo es el que se vive cada día. Nuestra
verdadera partida de bautismo se da por el compromiso vivido en la comunidad eclesial y testificando nuestra condición
de cristianos en la vida pública y social. El agua de la fuente
se pudre cuando no corre. ¡Cuánto bautismo estancado y
perdido por haber olvidado que somos hijos de Dios!
Baile de San Valentín
Febrero 15, 2014
Reserven la fecha para nuestro
baile anual en celebración del
amor y la Amistad. Este año
estaremos contando con la
presencia de : Internacional Cadetes de Linares, Tenango Band
de Villanueva Zacatecas, y Zeus.
Mas detalles serán publicados en los próximos boletines.

Diciembre 12, 2013
Catecismo
La próxima Clase del catecismo será
el día 25 de enero, 2014. El pago
total por el catecismo debe ser recibido antes del 14 de febrero del 2014.

Ogłoszenia Parafialne
Święto Chrztu Pańskiego
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby
przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał
Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko,
co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Mt 3,13-17
Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy pomogli
w przygotowaniu Uroczystości Bożego Narodzenia.
Także wyrażamy nasze szczere podziękowania dla
wszystkich, którzy wsparli naszą parafię w Boże
Narodzenie poprze złożenie ofiary na kolektę
bożonarodzeniową, która wyniosła $ 18,227.44. Z
serca płynące dla Wszystkich Bóg zapłać!

12 stycznia 2014 r.
Święto Chrztu Pańskiego
Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą
św. Piotr, przygotowując do przyjęcia
chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał w następujących słowach:
"Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że
Bóg był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy trzydzieści lat,
gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od
trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały prawa
zabierać głosu publicznie.
W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch
Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się to w Betanii po drugiej stronie
Jordanu, gdzie Pan udzielał chrztu" (J 1, 28). Jako dawną Betanię Zajordańską (była bowiem także Betania Przedjordańska
ok. 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie znajduje
się potok, wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w
upalne lata. Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś
Eliasz. Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel.
W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, tak że tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną
sytuację brodu św. Jan, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie.
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa
jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś
strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym
sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się
umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda Chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Sobotę wystroić chrzcielnicę i pokazać
ludowi jako kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu
wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu
wszystkim katechumenom, którzy w czasie wielkanocnym
mają otrzymać Chrzest święty. Temu służy również publiczne
odnowienie obietnic Chrztu świętego wszystkich wiernych,
zebranych w kościele.
Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie
okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego
(Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Odwiedziny Duszpasterskie
Kurs przed Chrztem dziecka
Czas
Bożego
Narodzenia to czas duszpaPrzypominamy, że w każdą
sterskiego
odwiedzania
rodzin, popularnie
trzecią niedzielę miesiąca w
zwany kolędą. Z tej też okazji zachęcamy
naszej parafii po Mszy św. o
rodziny do kontaktowania się z wybranym
godz. 10:30. odbywa się kurs
przez siebie kapłanem w celu zaproszenia
przygotowujący rodziców i
Go w progi swego domu. Jest to polska
chrzestnych do chrztu dziecka.
tradycja, która ma na celu bliższe poznanie parafian, ich problemów oraz wspólną modlitwę z kapłanem w gronie rodziny.
Osoby zamierzające ochrzcić
W sprawie ustalenia daty kolędy prosimy o telefoniczny kondziecko w naszej parafii są protakt
na numer 708-652-0948 z jednym z wybranych ojców:
szone o zgłoszenie się na ten
O. Waldemar Wielądek wew. 27
kurs prze chrztem dziecka. DlaO. Zbigniew Pieńkos wew. 26
tego należy pamiętać, aby:
O. Marian Furca. 29
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć
Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać
w kursie przygotowującym)
informację o ofiarach złożonych w roku 2013 na
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
naszą parafię, w ten sposób będzie można odpisać
dziecka.
tę kwotę od podatku.

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.

