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

Fifth Sunday of Easter
May 3rd, 2015

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)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
6:00 – 7:40 PM (Trilingual)
Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Elena Tellez - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

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

Irene Saldaña - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)

Social Center

First Fridays
8:00-8:10 AM Adoration (English)

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory
or by calling the parish secretary ext. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

May 3, Fifth Sunday of Easter
8:30 Homebound (St. Mary’s choir)
For the living and deceased members of the
Rosary Confraternity
Special blessing for Isabella Lerma for receiving
her First Holy Communion
†Floyd F. Nowaczyk (Jean and Philip Nowaczyk)
10:00 Nabożeństwo Majowe
10:30 Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
Z podziękowaniem Bogu za 63 lata łask z prośbą
o dalszą opiekę (Jan)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
†Victoria Cwiok (Alice Krzak)
†Maria Kowalczyk (Rodzina)
†Wiktoria Toczek (Rodzina)
†Bogusław Pakuła (Rodzina)
†Katarzyna i Stanisław Matyjaszczyk o radość
wieczną (Mama i Żona)
12:30 Bendición especial al grupo de jóvenes “Amigos
de Cristo” en su aniversario
Bendición especial en su 1er aniversario de bodas
de Víctor y Cindy Ibarra
†Sigifredo y Alfredo González (familia)
4:00 †Por los integrantes de la Familia Gomez Ibera
que han fallecido
May 4, Monday, Easter Weekday
7:30 †Holy souls in Purgatory
8:15 Por la intersección de San Juan Bautista y San
Miguel Arcángel para que todos los bebes
fallecidos antes de recibir el sacramento
del Bautizo, sean bautizados con los
nombres de José y María para que
descansen en paz.
May 5, Tuesday, Easter Weekday
7:30 †Floyd F. Nowaczyk (Jean and Philip Nowaczyk)
8:15 Por la intersección de San Antonio, San Juan
Evangelista y Padre Pio por Carlos
Brizuela
May 6, Wednesday, Easter Weekday
8 :00 †Holy souls in Purgatory

May 7, Thursday, Easter Weekday
7:30 †Holy Souls in purgatory
8:15 †Por la intersección del Sagrado Corazón de
Jesús y San Miguel para que sea liberada
de la depresión Eva de la Torre
May 8, Friday, Easter Weekday
7:30 †Dolores Kraska-Merda (Kraska family)
8:15 Por la intersección de San Antonio, San Leonicio,
Santo Cura de Arce para que Josefina
Estrada sea liberada de cuerpo y alma.
May 9, Saturday, Easter Weekday
5 PM For all living and deceased mothers
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe

Lector Schedule
Saturday, May 9
5pm Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, May 10
8:30 Maria Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Zborowski, Franek Banachowski
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, May 9
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, May 10
8:30 Ed Hennessy, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Rozanski
Krzysztof Zborowski
12:30 Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00 Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez
Maria Clara Ibarra

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, April 26, 2015

The Most Rev. Andrew P. Wypych administered the
sacrament of Confirmation to the following students in the Religious Education Program on Monday, April 27, 2015:

Tania Acosta
Cassandra Arjon
Stephanie Arrieta
Erika Avalos
Natalia Baliczek
Arizbeth Benavides
Brayam Benavides
Giselle Covarrubias
Yuriela Covarrubias
Andrea Diaz
Jessica Flores
Saul Gonzalez
Josue Gutierrez
Carlos Hernandez
Jessenia Hernandez
Lillian Isajczuk
Priscila Leon
Kevin Macias
Antonio Maldonado
William Martinez

Julian Mejia
Janet Montenegro
Carlos Muñoz
Alex Ocampo
Adriana Patino
David Plata
Edgar Ramirez
Esmeralda Ramirez
Laura Ramirez
Leslie Resendiz
Mixtli Reyes
Chantelle Sanchez
Eduardo Sanchez
Cristopher Saucedo
Samantha Sepulveda
Javier Solis
Jazmin Tapia
Gabriel Torres
Jeanette Valles
Edwin Vargas

Many thanks to
those of you who
have contributed to
St. Mary of
Czestochowa’s
collection this past
week. Your gifts
are essential to our
ministry, and we
are grateful.

Apr. 25

Apr. 26

5:00PM

$626.00

6:30PM

$115.00

8:30AM

$1,111.00

10:30AM

$1,408.00

12:30PM

$1,304.00

4:00PM

$735.00

TOTAL

$5,299.00

“ ”It is better to take refuge in t he Lord than to trust in man. It is better
to take refuge in the Lord than to trust in princes: Psalm 118:8-9
Too often our society trains us to take refuge in man-made riches. Yet
Thomas Merton once wrote: “There is no poverty so great as that of
the prosperous” Too many possessions can leave us empty-always
questing for more things that do not really matter—while we ignore our
Lord.

Parking Lot Collection
Sunday, April 19, 2015……………..$ 284.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $119,420
Donations: $74,176

CONFIRMATION PRAYER
Spirit of God, grant me:
The gift of wisdom
To see the world through your eyes,
The gift of counsel
To make difficult decisions,
The gifts of knowledge and understanding
To use my mind to know you and to love you,
The gift of fortitude
To have the courage to live in the faith
Despite the difficulties and disappointments,
The gift of piety
To be able to express my special love
And commitment to you,
And the right kind of awesome fear
That makes me pause to wonder and revere God’s Love.
Amen.

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Josephine Borow
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Bill Czarnecki
Denise Dooley
Trinidad Hernandez
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Marcella Pugno

Mark F. Rendak
Joann Scamerhorn
Eleanore Skora
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Theresa Tepper Kazda
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisniesky
Brenda Wojkovich
Denise Jandura
Rich Jandura
Paul Zaragoza

If you would like to add a name to the list, please call the rectory at 708652-0948 Ext. 20.

St. Mary’s Parish News
Fifth Sunday of Easter
John 15:1-8

Jesus teaches that he is the vine
and that his disciples are the
branches.
Background on the Gospel Reading
Today's reading from the Gospel of John is part of Jesus'
discourse at the Last Supper. Recall that John tells the story of
Jesus' Last Supper differently from the other Evangelists. In John's
Gospel, the Last Supper begins with Jesus washing his disciples'
feet. Jesus then provides them with a series of instructions. We call
this section the Last Supper discourse or Jesus' farewell discourse.
In these chapters of John's Gospel, Jesus instructs his disciples
about the importance of following his example of love and service,
about the gift they will receive when Jesus sends them the Holy
Spirit, and about their relationship with Jesus and with the world.
The Last Supper discourse concludes with Jesus' prayer for his
disciples.
Today's Gospel reading is taken from middle of the Last
Supper discourse. Jesus speaks about his relationship to his disciples. In his metaphor of the vine and the branches, Jesus is referencing the Hebrew Scriptures. In the Hebrew Scriptures, Israel is
the vineyard, and Yahweh himself tends the vineyard. One of the
primary themes of John's Gospel is to show Jesus to be the fulfillment of God's promises to Israel.
In this passage, Jesus teaches his disciples that his relationship with them will not end after his death; he will remain with
them always. This unity between Jesus and his disciples is the
basis for their ability to continue to do the work that he began. Similarly, Jesus' presence with us through the Gift of the Holy Spirit
enables us to continue the work of love and reconciliation that he
began.
Jesus also teaches his disciples about the importance of
the words he has taught to them. Just as Jesus will remain in the
disciples, so too will his words. We come to know Jesus through
the Scriptures, the living Word of God. Our commitment to be
Christ's disciples is sustained through God's Word. This commitment is also strengthened by our life of prayer and nourished by
the Eucharist. Through the Eucharist, Jesus dwells in us, remains
with us, and transforms us so that we might bear fruit in his name.
We observe many people who act in ways that show their
commitment to serve their neighbor. Christians and non-Christians
feed the hungry, care for the sick, shelter the homeless, and give
alms to the poor. These actions become acts of Christian discipleship when they are motivated by our relationship with Jesus. Whatever the immediate results, Jesus promises us that these actions
will bear fruit when we undertake them in his name.

May 3rd, 2015

Anuncios Parroquiales
V Domingo de Pascua
En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: Yo soy la
verdadera vid y mi Padre es
el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo
poda para que dé mas fruto.
Vosotros estáis limpios por
las palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en
mi y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los recogen y
los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis
palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que
deseéis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre,
con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.

03 de Mayo de 2015
La ultima clase de CCD será este
Sábado, 9 de mayo. También se
celebrara la Misa de fin de curso, en
la cual se entregaran los certificados
de Primera Comunión y Confirmación a los niños que recibieron sacramento este año.
También les recordamos a los padres de familia que si
tienen algún balance de la inscripción del catecismo que por
favor lo pasen a pagar a la rectoría durante las horas de oficina.

Jn 15, 1-8

Muchas felicidades a los niños que han
recibido el sacramento de Confirmación este pasado Lunes, 27 de Abril. El sacramento fue administrado por el Obispo Andrew P. Wypych.
Pedimos por la bendición de nuestro Padre redentor sobre estos niños y para que sigan
cultivando la semilla de nuestra Fe Católica por
donde quiera que vayan.

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela Wielkanocna
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym,
który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/
w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z
siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto
we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i
uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami.
J 15,1-8
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
główna Patronka Polski—3 maja
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu
"Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano
wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w
katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej
Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo
Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia
król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed
wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów: "Wielka BogaCzłowieka Matko, Najświętsza Dziewico" ogłosił Matkę Bożą
szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej
cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej,
zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w
czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: "Królowo
Korony Polskiej, módl się za nami".
Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem
Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło
się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski
jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi
koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o
królewskości Maryi. Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był
pierwszym, który oddał swoje państwo w szczególną opiekę
Bożej Matki. W roku 1512 gubernator hiszpański ogłosił Matkę
Bożą szczególną Patronką Florydy. W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą
Niepokalanie Poczętą Patronką Francji.
Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu speł-

3 maja 2015 r.
nione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w
1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o
wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem "Królowej
Polski". Papież Benedykt XV chętnie do tej prośby się przychylił (1920). Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu
dzień 3 maja, aby podkreślić łączność nierozerwalną tego święta z sejmem czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja
1791 roku pierwszą konstytucją polską.
Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII dokonał
poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie wielki papież, aby tegoż aktu oddania się dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat
Polski uchwalił, że dnia 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia
dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; dnia 15 sierpnia
- wszystkie diecezje, a dnia 8 września tegoż roku cały naród
polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej
Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.
W roku 1945 Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała
Augusta Hlonda, na Jasnej Górze odnowił akt poświęcenia się i
oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana
Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa
rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy
chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej "Wielkiej Nowenny", na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku
Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron
i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej
odczytano przez prymasa ułożony akt odnowienia ślubów narodu. W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 r.
wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo
całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z
osobna (1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi
czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały
Bożej i dla królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja
1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się
nowe tysiąclecie Polski.
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną
patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Konstytucja 3 Maja
3-ci maja to rocznica powstania konstytucji
uchwalonej pod przewodnictwem Króla Stanisława Augusta. Konstytucja 3 maja jest drugą na świcie, a pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją, regulującą organizację władz
państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.
W tym dniu 1791 r. nasi przodkowie uchwaloną ustawę zasadniczą przynieśli przed ołtarze dając wyraz przeświadczeniu, że każde dzieło ludzkie winno odnosić się do Boga. Uczmy się od nich tej wielkiej miłości Boga i Ojczyzny.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte
10-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.
Każdej parafii została przypisana docelowa meta kampanii. Meta dla naszej parafii
jest $405,000. Prosimy rodziny o deklaracje finansową, która zostanie rozłożona
na okres pięciu lat. Chcemy podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii. Bardzo dobrą wiadomością
jest to, że otrzymaliśmy już zobowiązania w łącznej wysokości
$356,680 od 47 rodzin. To jest 88% naszej mety. Chcemy podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii.

Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa
są o godzinie 10:00 AM pół
godziny przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tych pięknych
maryjnych nabożeństwach.
Przypominamy wszystkim parafianom którzy włączyli się w akcję
„Drobne monety ratują
dzieci” że w ta sobotę i
niedziele 2 i 3 maj są
zbierane te butelki. Jeśli
ktoś zapomniał prosimy przynieść je w
następna niedzielę

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.

