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

Sixth Sunday of Easter
May 10th, 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
10:00
10:30

May 10, Sixth Sunday of Easter
8:30 For all living and deceased mothers
10:00 Nabożeństwo Majowe
10:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:30 Por todas las madres vivas y fallecidas
4:00 Por todas las madres vivas y fallecidas
May 11, Monday, Easter Weekday
7:30 †Martin Krolak (family)
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 12, Tuesday, Saints Mereus and Achilleus, Martyrs; Saint
Pancras, Martyr.
7:30 †Thomas & Marcyanna Zaremba (granddaughter)
8:15 Por la intersección de San Antonio, San Juan
Evangelista y Padre Pio por Carlos Brizuela
May 13, Wednesday, Our Lady of Fatima
8 :00 For the health and blessings of Evelyn Castro on her
birthday
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 14, Thursday, The Ascension of the Lord
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 15, Friday, Saint Isidore
7:30 †Margarita Cuellar Tabal (family)
8:15 Por la salud y bendiciones de Carmen Mejia en su
cumpleaños
May 16, Saturday, Easter Weekday
1 PM Anniversary: Manuel Herrera and Maria Herrera
3 PM Quinceañera: Tania Acosta
5 PM †For the soul and spirit of Lucille Lippe
†Frank Czarnecki
†John Stenson (Sophie Walkowiak)
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
May 17, Seventh Sunday of Easter
8:30 †Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Ted Rapacz and Mitchel Rapacz (nephew, John

12:30

4:00

Kociolko)
†Josephine Michalek (Harriet Kurcab)
Nabożeństwo Majowe
O Boże bł. dla O. Zbigniew Pieńkos z okazji urodzin
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla syna (Mama)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (Mąż z Synami)
†Stalney Wdowiak
†Zofia i Władysław Skwara
†Henryk Kozaczka w 2-ą rocz. śm.
†Edward Ptak
†Albina Czub w 3-ą rocz. śm. (Mąż)
Presentación de 3 años de Florentino Gandarilla
(padrinos Norma y Sergio Maldonado)
†Agustín López, eterno descanso (José López)
†Salvador López , eterno descanso (José López)
†Zenaida Santoyo , eterno descanso (José López)
†Evangelina López, eterno descanso (José López)
†Concepción Cruz, eterno descanso (Natalia Ortiz)
†Mario Ruiz en su 33° aniversario de fallecimiento

Lector Schedule
Saturday, May 16
5pm Sharon Wisnieski-Wente , Jean Yunker
Sunday, May 17
8:30 John Kociolko
10:30
12:30 Los jovenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, May 16
5:00 PM Jean Yunker, Frances Balla
6:30 PM Jan Rozanski
Sunday, May 17
8:30 Christine Zaragoza, Ann Twomey
Mara C. Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Rozanski
Jan Radomyski
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Nydia Cano, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
l. Barbara Mietus & Daniel Hadary

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, May 03, 2015

Alex Daniel Acevedo
Edtna Acosta
Emily Aguilera
Amayrany Aguirre
Christian Axel Avila
Vivian Avitia
Ana Isabel Caldera-Dorado
Vanessa G. Caldera-Dorado
Daniel Calderon
Wendy Camacho
Vanessa Covarrubias
Edgar Covarrubias
Aahlya Guadalupe Coyotl
Jasmin Garcia
Natito Garcia
Evelyn Rose Garza
Nathan Eduardo Garza
Daniel Garza
Ayanna Rose Hernandez

Juan Angel Hernandez
Lisette Hernandez Garcia
Alexis Jimenez
Madaline Maria Lopez
Stacy E. Macias Martinez
Oscar Martinez
Lizette Martinez
Alexander Mayorga
Daniel Monroy
Camila Perez
Samantha C. Rementeria
Juana V. Reyes-Figueroa
Bryan Rivera
Andrew Saldivar
Lesley Saucedo
Raidel Antonio Servin
Randy Rafael Servin
Diego A. Sida Zamudio
Hannia vega Herrera

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.

May 2

May 3

5:00PM

$368.00

6:30PM

$123.00

8:30AM

$1,148.00

10:30AM

$1,474.00

12:30PM

$1,463.00

4:00PM

$476.00

TOTAL

$5,052.00

“This is my commandment: love one another as I love you. No one has
greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends.” John
15 : 12-13
Do you love Jesus? Do you consider Him your friend? Jesus says that
if we love Him we should be willing to offer whatever we have to Him,
not because we want praise and glory, but simply because we love
Him

Parking Lot Collection
Sunday, May 3, 2015……………..$ 829.00
PARKING LOT CAMPAIGN

Prayer after Receiving First Holy Communion

Goal: $193,596

Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of
Christ, inebriate me. Water flowing from the side of Christ, purify
me. Passion of Christ, comfort me. O good Jesus, hear me.
Hide me within Thy wounds. Never permit me to be separated
from Thee. From the malignant enemy defend me. At the hour
of my death call me, And cause me to come to Thee, That with
the Saints and the Angels, I may praise Thee For everlasting
ages.

Deficit: $118,591

Amen.
We welcome in Baptism:
Adrian Gonzalez

Eternal rest………………
†Josephine Borow
May God Who called you, take
you home!

Donations: $75,005
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
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
Sixth Sunday of Easter
John 15:9-17

Jesus commands his disciples to love one another.
Background on the Gospel
Reading
Today's Gospel follows immediately after the Gospel
proclaimed last week, in which Jesus taught that he was the vine
and that his disciples were the branches. In the example of the vine
and the branches, we learned that our union with Jesus will lead to
fruitful service. Today's reading extends this teaching to describe
the kind of service that Christians are called upon to offer to others.
When John wrote this Gospel, his community was influenced by a set of religious beliefs called Gnosticism. It appears
that one of John's intentions was to distinguish Christian belief from
the beliefs held by the Gnostics. Evidence of this can be found in
today's Gospel.
One of the tenets of Gnostic teaching was the importance
of knowledge, or gnosis, as the determining aspect of faith. We
read today's Gospel as a response to this teaching. In John's Gospel, we hear Jesus affirm that he is known by the Father and that
his disciples will know the Father by knowing Jesus. In this passage, however, Jesus reminds his disciples that this knowledge is
to be expressed in love. Those who know Jesus well—and Jesus
says that his disciples do know him—will love one another.
Knowledge leads to love, which leads to action. John reminds his
community that Jesus taught that love is the sign of a true disciple
and, thus, a true Christian. Even more, a true disciple shows a
particular kind of love, sacrificial love.
In the Greek, there are two words for love that are used in
this passage. The first is agape. The second is philia. The first word
is most often used to describe love for other persons and for God.
It is understood as the highest and most perfect kind of love. The
second word is used to describe the affection of friendship. In this
context, John appears to use these words as synonyms. The root
of the Greek word for friend comes from this second term for love,
philia. By using this word, Jesus transforms the terms of his relationship with his disciples and redefines for them their relationship
with God. In the Hebrew Scriptures, faith in God made one a servant of God.
Here Jesus teaches that his relationship to his disciples is
based on friendship, not servitude.
Another aspect of Gnostic belief taught that a believer
was an elect person, chosen and set apart from the world. John
reminds his community that Jesus also taught that a disciple is one
who had been chosen—one who had been chosen by Jesus. To
be chosen by Jesus, however, is not to be set apart from the world.
Instead, to be chosen by Jesus is to be sent to serve the world as

May 10th , 2015
he did. The disciples of Jesus were chosen and were sent into the
world to bear fruit by serving others, by sacrificing for others, in
love.
This reading, like last week's, is part of Jesus' Last Supper discourse. In the context of John's Gospel, these words are
spoken before Jesus' Crucifixion. We read his instruction to the
disciples in light of his death and Resurrection. We know that Jesus himself gives us the greatest example of the kind of love and
service that he teaches to his disciples. He has, in fact, laid down
his life for his friends, for his disciples, and for us. Through his
death and Resurrection, we have received the grace to love others
as Jesus has commanded.

Anuncios Parroquiales
VI Domingo de Pascua
En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos: Como el Padre
me ha amado, así os he amado
yo; permaneced en mi amor. Si
guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os
he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento:
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien
os he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al
Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando: que os
améis unos a otros.

10 de Mayo de 2015
A ti que me diste tu vida tu amor y
tu espacio
a ti luchadora constante
Señora, Señora
A ti que
luchaste con
uñas y dientes
Valiente en tu
casa y cualquier lugar
A ti rosa fresca de abril
a ti mi fiel querubín
a ti te dedico mis versos, mi ser
mis victorias
A ti luchadora incansable
Señora, Señora
Y para no hacer tanto halague
Esa señora de quien hablo
Es mi amiga constante
De todas las horas
Su nombre es mi MADRE!!!!!!!!!!!!!!
FELIZ DIA DE LAS MADRES

J 15, 9- 17

Muchas felicidades a los niños que han
recibido el sacramento de Primera comunión el
día 2 de Mayo 2015.

Ogłoszenia Parafialne
VI Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co
wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i
by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To
wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
J 15,9-17
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkim
mamom składamy jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, obfitości
łask Bożych, Bożego błogosławieństwa oraz stałej opieki Matki Bożej
Częstochowskiej na każdy dzień waszego życia.
Niech dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie wasz trud i
poświęcenie, drogie mamy, jakie wkładacie w wychowanie dzieci oraz budowanie ogniska rodzinnego.
Szczęść Wam Boże!
Najświętsza Maryja
Panna Fatimska
13 maja
W 1916 r. w niewielkiej
portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej
o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich
ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju.

10 maja 2015 r.
Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało
się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku
powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę.
Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić
pokój dla świata". Podczas drugiego objawienia, 13
czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba
Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była
więcej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo
do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują
się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek,
a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę
odmawiania Różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września
było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca.
Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem
słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała:
"Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie
i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za
grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak
wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczanych
szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez
Kościół za zgodne z Objawieniem dokonanym przez
Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż nie musimy,
czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam
przez Maryję.
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół
której narosło wiele kontrowersji i legend, Jan Paweł
II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty
w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że właśnie opiece Matki Bożej z
Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu
dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r.
na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Dziś mija kolejna rocznica tego wydarzenia.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są o godzinie 10:00 AM pół godziny przed
Mszą św. Serdecznie zachęcamy
do licznego udziału w tych pięknych
Każdej parafii została przypisana docelowa
maryjnych nabożeństwach.
meta kampanii. Meta dla naszej parafii jest
$405,000. Prosimy rodziny o deklaracje finanTV-TRWAM i Radio Maryja
sową, która zostanie rozłożona na okres pięciu
na żywo w Internecie
lat. Chcemy podziękować tym rodzinom, które
Mamy
przyjemność
udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii.
poinformować
że został
Bardzo dobrą wiadomością jest to, że otrzymauruchomiony serwer tu w Chicago dzięki
liśmy już zobowiązania w łącznej wysokości
któremu możemy oglądać telewizję TRWAM
$371,680 od 52 rodzin. To jest 92% naszej mebez zacięć i przerw w Internecie używając
ty. Chcemy podziękować tym rodzinom, które
komputera, tableta, czy smartphone. Wystarczy
udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii.
wejść na stronę: www.radiomaryjachicago.org

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.

