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 Presentation of The Lord
February 2nd, 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

February 2, The Presentation of The Lord
8:30 For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
†John E. Kociolko (son)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Marie Kasl
10:30 O Boże bl. i potrzebne łaski do Ojca Mariana Furcy z
okazji urodzin
O Boże bl. dla Anieli Gancarczyk z okazji urodzin
(mąż z rodziną)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Teofil Tyrala
†Ignacy Papciak (rodzina)
12:30 Por la salud y bendiciones de Norma Manzo (Familia
Castro)
4:00 Por los feligreses
February 3, Monday, Saint Blaise, Bishop and Martyr; Saint
Ansgar, Bishop
7:30 †John Paida Sr. (family)
8:15 Por la salud y bendiciones de Saul Romo (Maria
Velasco)
February 4, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Raymond Honek (Dorothy, wife)
8:15 Por la salud y bendiciones de Saul Romo (Maria
Velasco)
February 5, Wednesday, Saint Agatha, Virgin and Martyr
8:00 †Dolores Marchewka (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
February 6, Thursday, Saint Paul Miki and Companions,
Martyrs
7:30 For the health and blessings of Fr. Marian Furca on
his birthday
8:15 Por la salud y bendiciones de Saul Romo (Maria
Velasco)
February 7, First Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 O zdrowie dla Marcina
8:15 Por la salud y bendiciones en su cumpleaños a
Leticia Velasco (Maria Velasco)
7PM Za parafian

February 8, Saturday, Saint Jerome Emiliani; Saint Josephine
Bakhita, Virgin
5:00 †John Haikes (family)
†Connie De Seno (Dixon family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
February 9, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound
†Rose Marie Kurcab (Harriet)
†Diana Malinek (Dorothy)
†Marie Kasl
10:30 Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Teofil Tyrala
12:30 †Gildardo Navar (esposa)
4:00 Por los feligreses
Lector Schedule

Saturday, February 8
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, February 9
8:30 Maria Carmen Castañeda, Leonard Witucki
10:30 Krzysztof Zborowski, Jarek Szyszlak
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, February 8
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, February 9
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Ruth Trujillo, Teresa Zavala
4:00

Erasmo Zavala, Alejandra Baez
Maria Clara Ibarra, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez

We welcome in Baptism:
Jacob Chris Budz
Eternal rest………………
†Dawn Caddell
†Delia Padilla
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, January 26th, 2014

Our next CCD class will be held on February 8, 2014. Please
arrive on time.
Remaining balances for CCD Tuition are expected to be received no later than February 14, 2014.

Many thanks to
Jan. 25 5:00PM
those of you who
6:30PM
have contributed to
St. Mary of
Jan. 26 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

And for those to received Confirmation a bilingual meeting
will be held on:
February 3, 2014………………………...…..6:30 PM
Happy Birthday!!!
We want to wish a very Happy Birthday, to Fr.
Marian Furca!!!
He will be celebration one more year in his life
on February 6. May God bless him with health
and strength to continue his pastoral mission in
our parish.

$270.00
$687.91
$1,052.00
$1,165.00
$562.00
$4,069.91

Stewardship Thought
When Mary and Joseph brought Jesus to the Temple, they
offered a sacrificial gift “in accordance with the dictate in
the law of the Lord.” An offering of a specific size or kind is
not “dictated” when we bring our gifts to the altar at Mass.
Is my gift reflective of the blessings I have received? See
Luke 2:24
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal $193,596
Deficit,
$133,491
Donations,
$60,105

2014 ARCHDIOCESAN ANNUAL CATHOLIC APPEAL
CONTINUES
“You are the temple of God”
(1 Corinthians 3:16)
Many of you have responded to the Annual Catholic Appeal mailing from Cardinal George. On behalf of those
served by the ministries and services funded by the ACA,
we thank you for your gifts. If you received the mailing and
have not responded, please do so as soon as possible.
In addition to providing for ministries and services throughout the Archdiocese, the Appeal also funds services that
are of great help to ministries here in our parish. This year,
the theme of the Appeal is: “You are the temple of God”. In
his first letter to the Corinthians Paul instructs that each of
us is a temple of God. God lives within us and He asks us
to share our gifts with others.
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect
on our gratitude for these gifts. Your financial support for
the work of our parish, our Archdiocese and the Church
throughout the world is, in fact, one way to express this
gratitude. Please give generously to the 2014 Annual
Catholic Appeal.
When our parish reaches its goal , 100% of the additional
funds received will be returned to us for use in our parish.

$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
The Presentation of The Lord
Luke 2:22–40 (Shorter Form: Luke 2:22–32)

Simeon recognizes the infant Jesus as the promised Messiah.
Background on the Gospel
Today the Church celebrates the Feast of the Presentation
of Jesus in the temple. The Presentation, which is celebrated 40 days after Christmas, is not mentioned in the
other Gospels. Only Luke tells the story, most likely because he writes for Gentile Christians who are not familiar
with the Jewish rite of presentation and purification. In addition, the intent of Luke’s Gospel is to show that God’s
promise to Israel, fulfilled in Jesus, extends to Gentiles.
Luke recognizes Joseph and Mary as faithful Jews who
bring Jesus to the Temple in Jerusalem. Here they present
their firstborn son to the Lord. Jesus is thus consecrated
as required by the Law of Moses. Present in the temple at
this time are Simeon and Anna. Both are awaiting the restoration of God’s rule in Israel.
Simeon had been promised by the Holy Spirit that he
would see Christ the Lord, the Messiah, before he died.
The holy man immediately recognized the infant Jesus as
the promised Savior, a “light for revelation to the Gentiles,
and glory for your people Israel.” Anna also recognized
Jesus as the fulfillment of the promise of redemption and
spoke about him to all.
Saint Agatha
Feast day February 5
Saint Agatha is the patroness of nurses, foundry workers, miners, jewelers, and Alpine
guides. She is invoked against fire, earthquakes, famine, thunderstorms, and volcanic
eruptions. In Italy, her feast day is celebrated
with fireworks. According to some stories,
Agatha was born in Sicily of noble parents in
the third century. Her loveliness and kindness
came to the attention of Quintian, governor of
Sicily. He put her into prison for being a Christian, and there she underwent the extreme
tortures that finally killed her. Art shows her
holding a plate, a candle, or a house in flames.
It is certain that Agatha was a martyr. She probably died during the
persecutions under the emperor Decius between 240 and 251.
Agatha’s name came to be included in the canon of the Roman Mass.
She is honored for her courage in suffering and in remaining pure for
the sake of Christ.

February 2nd, 2014
The Feast of Candlmas
February 2, 2014
exactly 40 days after
Christmas, commemorates
Mary's obedience to the
Mosaic law by submitting
herself to the Temple for the ritual purification, as commanded
in Leviticus.
The Feast of the Purification, is called Candlemas for the traditional blessing and distribution of candles on that day. It is
customary to bring candles from home to be blessed -- at
least 51% beeswax candles that one uses for devotional purposes (candles for the family altar, Advent candles, etc.) -- so
they can be lit after dusk on All Saints' Day (1 November),
during the Sacrament of Unction, and during storms and
times of trouble. Nowadays, though, for those few parishes
continuing this ancient observance, the parish will provide the
candles.
Mass on Candlemas is typically preceded by a procession
with the lighted candles and the singing of anthems. The
lighted candles are held during the reading of the Gospel and
from the beginning of the Canon of the Mass to Communion.
Article by a Catholic Life

Anuncios Parroquiales
La Presentación del Señor
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de
Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: "Todo primogénito varón será consagrado al Señor",
y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un
par de tórtolas o dos pichones."

02 de Febrero de 2014
Muchas felicidades!!!
Queremos desearle muchas felicidades a
P. Marian Furca en su cumpleaños, el día 6
de febrero. Deseamos y pedimos a Nuestro
Señor Jesucristo, que colme de bendiciones a P. Marian

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver
al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir
con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y
bendijo a Dios diciendo: "Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han
visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel." Su padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María,
su madre: "Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida:
así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti,
una espada te traspasará el alma."
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu
de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había
vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y
cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los
que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba
creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios lo acompañaba.
Lucas 2:22-40

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

Catecismo
La próxima Clase del catecismo será el día 8 de febrero,
2014. El pago total por el catecismo debe ser recibido antes del 14 de febrero del 2014.
La junta paro los Confirmantes será el día :
Lunes, 3 de enero (bilingüe)…………….6:30PM

Zeus.
Adultos $ 20 por adelantado ($25 en la puerta)
Adolescentes: (12 a 15 años) $10 por adelantado ($15 en la
puerta)
Niños menores de 12 años NO serán permitidos en el salón
de baile
También tendremos deliciosos antojitos mexicanos a la venta.

Ogłoszenia Parafialne
Ofiarowanie Pańskie
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest
napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo
dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem
Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie
ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A
gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w
objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę
ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili
się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo
podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem
lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała
się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili
do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością,
a łaska Boża spoczywała na Nim.
(Łk 2,22-40)

Urodziny O. Mariana Furcy CSsR
Dnia 6 lutego obchodzi swoje urodziny O. Marian Furca.
O. Marianie, niech Bóg obdarza Ciebie licznymi łaskami w życiu kapłańskim i zakonnym a Matka Boża
niech Ciebie wspiera w głoszeniu Jej
imienia w różnych językach i gwarach. Szczęść Boże.

2 lutego 2014 r.
OFIAROWANIE PAŃSKIE
Nazwa dzisiejszego
święta
wywodzi się od
dwóch
terminów greckich:

Hypa-pante
oraz Heorte ton
co
Kataroin,

oznacza święto
spotkania
i
oczyszczenia.
Oba te święta
były
głęboko
zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów
Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność
Boga. Dlatego dnia 40 po jego urodzeniu należało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie,
złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić
za symboliczną opłatą 5 sykłow. Równało się to
zarobkowi 5 dni pracy. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna
łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć
ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało
zbyt wielkie ubóstwo, to przynajmniej ofiarę z
dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i
Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada
czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest
to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą
obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest
związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego i
dlatego jeszcze dziś wolno śpiewać kolędy.
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za
osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu
i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o
nich w podczas naszej dzisiejszej modlitwy na
Eucharystii.
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych jak zwykle od godz. 9-tej rano. Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Jak słuchać Radia Maryjai oglądać TV TRWAM?
USA - fale średnie (AM):
Chicago (IL): AM 1080 kHz - Radio WNWI
poniedziałek - sobota: 7:00 PM - 8:00 PM
niedziela: 6:00 PM - 8:00 PM
Chicago (IL): AM 1490 kHz - Radio WPNA
poniedziałek - piątek: 9:00 PM - 10:00 PM
Detroit (MI): AM 690 kHz - Radio WNZK
środa - niedziela: 8:00 PM - 9:00 PM
USA i Kanada - przekaz satelitarny:
Galaxy 19 na pozycji 97.0°West
Częstotliwość transpondera: 12184 MHz,
Polaryzacja: pozioma (H),
FEC: 3/4,
Symbol Rate: 22000 ksymb/s,
UWAGA!!!
Każdy, kto odbiera TV POLONIA, może po wprowadzeniu powyższych danych do receivera oglądać TV TRWAM i słuchać Radio Maryja. Miłego odbioru.

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 Szczęść Boże.

Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać informację o ofiarach złożonych w roku 2013 na naszą parafię,
w ten sposób będzie można odpisać 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.

