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 Most Holy Trinity
May 31st, 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
Yolanda Torres - 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
June 5, First Friday, Saint Boniface, Bishop
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
7PM Polish Mass

May 31, The Most Holy Trinity
8:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
†Michael R. Vavrek (family)
10:00 Litania Loretańska
10:30 O Boże bł. dla O. Waldemara Wielądka i O.
Mariana Furcy z okazji rocznicy Święceń
Kapłańskich
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie dla Eli
O zdrowie i Boze bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla syna (Mama)
O wytrwanie w postanowieniu dla Józefa
O Boże bł. dla Juli w dniu urodzin oraz o Boze bł.
Dla Maksymiliana i Sebastiana
(Dziadkowie)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Jan Czaja w 11-tą rocz. śm.
†Cecylia Dutkiewicz w rocz. śm.
†Stanisław Dylewski w 22-ą rocz. śm. (Żona)
12:30 Presentación de 3 anos de Jayden Daniel Pérez
(Papas Daniel y Jennifer Pérez, Madrina
Leticia Flores)
†Sigifredo y Alfredo González (familia)
4:00 †Angel Ruiz, 14° aniversario luctuoso
June 1, Monday, Saint Justin, Martyr
7:30 †Mildred Micnerski (Mary Warchol)
8:15 Por la bendicion de la familia de Jeronimo
Rodriguez
June 2, Tuesday, Saint Marcellinus and Peter, Martyrs
7:30 †Holy Souls in the Book of Remebrance
8:15 Por los feligreses
June 3, Wednesday, Saint Charles Lwanga and
Companions, Martyrs
8 :00 For parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
June 4, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in Purgatory
8:15 †Por las Almas inscritas en el Libro de la memoria

June 6, First Saturday, Saint Norbert, Bishop
8AM First Saturday Mass
11:00 Wedding: Edyta Boguslawa Sienkiewicz & Dawid
Wojciech Szczepinski
1:00 Quinceañera: Monica Escutia
5 PM In thanksgiving for the successful graduation of
Uriel Preciado (family)
†For the soul and spirit of Lucille Lippe
†Nancy Mathieson (Lerma Family)
†John Stenson (Sharon Resa)
†John Heck (John Kociolko, Godson)
†Leonarda Aguirre (son)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

Lector Schedule
Saturday, June 6
5pm
Sharon Wisnieski-Wente
Sunday, June 7
8:30
Michele Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30
Alicja Krzak, Franek Babachowski
12:30
Hugo Arellano, Roberto Pasillas, Linda Ramirez
4:00
Rene Aviña, Mary Rodriguez, Rosalina Martinez
Eucharistic Minister
Saturday, June 6
5:00 PM Jean Yunker, Frances Balla
6:30 PM Adam Orszulak
Sunday, June 7
8:30
Ann Twomey, Christine Zaragoza
Maria C. Castañeda
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Rozanski Jan Radomyski
12:30
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00
Martin Martinez, Anastacia Gonzalez
Humberto Tellez

There is a promise of marriage
between
III. Edyta Boguslawa Sienkiewicz & Dawid W. Szczepinski
II. Alexis Estela Lopez & Sergio Castro

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, May 24, 2015

CONGRATULATIONS!!!...Fr. Waldemar
Wieladek and Fr. Marian Furca, will celebrate their anniversary of Ordination on
May 31st. We thank you for all you do for
our parish of St. Mary of Czestochowa!
Sto lat!

Father’s Day will be celebrated on Sunday,
June 21st. If you would like to remember your
father, grandfathers, godfather or anyone who
fulfilled the role of father in your life, with a
spiritual gift, please remember to pick up a
Father’s Day Remembrance envelope today.
It can be found at all church entrances.
Please complete the information on the envelope, enclose your offering and place it in the
collection basket when you come to Mass. The intentions of all
Masses celebrated in our church on Fathers’ Day will be offered for
all living and deceased fathers mentioned on the Spiritual Gift envelopes.

We would like to thank to all those that have
returned their baby bottles . However, we still
need a significant number of bottles to be returned (about 145 bottles). It is important that
every bottle is return to the rectory because
each baby bottle will cost a $1 to be replace.
Therefore, if you have not return your baby bottle to the
rectory we ask that you do it as soon as possible.

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 23

May 24

5:00PM

$460.00

6:30PM

$49.00

8:30AM

$855.00

10:30AM

$1,313.00

12:30PM

$1,077.00

4:00PM

$473.00

TOTAL

$4,227.00

“There are many in this world who have less than we do. There are
many in this world who have more than we do. This makes no difference to our commitment to share our own gifts and resources. It is not
about who has less than I do. It is not about who has more than I do. It
is about: "What will I do?"
- Author Unknown

Parking Lot Collection
Sunday, May 17, 2015……………..$ 350.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $118,241
Donations: $75,355
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.

You will have an opportunity to make your pledge for the
“To Teach Who Christ Is” Campaign at one of the Masses
on the weekend of May 30th & 31st. The priest celebrating
the Mass will be receiving each pledge in person to thank
you for your generosity. We will use the money from this
campaign to replace the church floor, to renovate the
church organ, and to repair the roof on the rectory as it is
leaking. All the money above our goal of $405,000 will
remain in the parish. We are hoping there will be enough
money to also refurbish the church pews which are all
scratched up.

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
Antonio Venegas
Stella Wazny
Eugene Wisnieski
Marie Wisnieski
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
The Solemnity of the Most Holy
Trinity
Matthew 28:16-20

Jesus sends his disciples to make
disciples of all nations.
Background on the Gospel Reading
This week we return to the liturgical season of Ordinary Time. This
Sunday and next Sunday, however, are designated as solemnities,
special days that call our attention to the central mysteries of
our faith. Today, on the first Sunday after Pentecost, we celebrate the Solemnity of the Most Holy Trinity. This feast invites
us to consider what we believe about God, who has revealed
himself to us in the Trinity, one God in three Persons.The
Gospel for this Solemnity is taken from the Gospel of Matthew. In its conclusion, Matthew's Gospel quickly moves from
the disciples' discovery of Jesus' empty tomb and Jesus' appearance to Mary Magdalene and the other Mary to the commission that Jesus gives to his disciples in today's Gospel.
The final commission, as this part of Matthew's Gospel is
sometimes called, is given on the mountaintop. Throughout
Scripture, many of the most important events happen on a
mountaintop, and Matthew used this motif often. Peter,
James, and John saw Jesus transfigured on the mountaintop,
and Jesus taught the crowds from the mountaintop in the Sermon on the Mount.In today's Gospel, the eleven disciples go
the mountaintop in Galilee, as Jesus had instructed them
through Mary Magdalene and the other Mary. They see Jesus,
and they worship and doubt at the same time. Jesus approaches them and commissions them to baptize and teach. It
is a task for which Jesus had previously prepared his disciples; recall that Jesus had already sent the twelve apostles to
preach the Kingdom of God and to heal. Yet earlier, the
Twelve were sent only to the House of Israel; in this final commission, the eleven are told to go to all nations. The mission of
Jesus is now to be taken to all people, and the task is to baptize and to teach.
Jesus commissions his disciples to baptize in the name of the
Trinity; this is one of the clearest attestations for Baptism in
the name of the Holy Trinity found in Scripture. Other New
Testament references to Baptism describe it as being celebrated in the name of Jesus. As we read this Gospel on the
Solemnity of the Most Holy Trinity, we are reminded that this
central mystery of faith is meant to be lived. As baptized
Christians, we share in the life of the blessed Trinity and seek
to invite others to share in God's love.

May 31st, 2015
The feast of Corpus
Christi is one time when
our Lord in the Blessed
Sacrament is exposed
not just to faithful Catholics but to all the world.
This is a time when
Catholics can show their love for Christ in the Real Presence by honoring Him in a very public way. It is also a
wonderful way in which we can show our love for our
neighbors by bringing Our Lord and Savior closer to them.
This Sunday, June 7th, the celebration of Corpus Christi
will be celebrated in our parish. After the Mass. the
Blessed Sacrament is placed in the monstrance. The
priest then carries Our Lord in the Blessed Sacrament to
four different altars representing the four corners of the
earth. While processing, the congregation follows and
sings. At each altar there are readings, prayers, and benediction.
The procession is expected to take place around 11:30
A.M. All are invited to participate in the Mass and procession.

Anuncios Parroquiales
La Santísima Trinidad
Por su parte, los once discípulos
marcharon a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Y al verle
le adoraron; algunos sin embargo
dudaron. Jesús se acercó a ellos y
les habló así: «Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id,
pues, y haced discípulos a todas las
gentes bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. Y he
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo».
Mateo 28, 16-20
Dios de Jesucristo
El Dios de Jesucristo es ante todo un Dios de donación: el Padre
nos dona a su Hijo, el Padre y el Hijo nos donan su Espíritu, el
Padre, Hijo y Espíritu nos donan su propia vida haciéndonos hijos
de Dios. El Dios de Jesucristo es un Dios de salvación: El Padre
quiere que todos los hombres se salven, el Hijo lleva a cabo la
salvación de todos en su sangre, el Espíritu hace eficaz en el corazón de cada hombre la salvación de Dios. El Dios de Jesucristo es
un Dios de misión: Poneos en camino, haced discípulos a todos
los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñadles a poner por obra todo lo que yo os he
mandado. La revelación de este misterio divino se puede captar un
poco con la inteligencia, pero se penetra todavía algo más con el
corazón y con la experiencia de Dios en la oración.

31 de Mayo de 2015
Padre Waldemar Wieladek y Pader Mario
Furca estan celebrando sus aniversarios
de Ordenación Sacerdotal el 31 de Mayo.
Encomendemos al Padre Waldemar y Padre Mario en nuestras oraciones, pidiendo
la bendición para su servicio sacerdotal

El Día de los Padres — 21 de Junio Recordamos que hay oportunidad de obtener a
las puertas de nuestra iglesia los sobres
para pedir la misa por tu Papá. La misa es
el mejor regalo que se puede ofrecer al Papá, vivo o difunto.
Todos nuestros feligreses que
no han hecho su compromiso
para esta campaña tendrán la
oportunidad de hacer el 30 y
31 de Mayo. El padre celebrando la Misa estará recibiendo cada promesa de donación en persona para agradecerles
su generosidad Los fondos correspondientes a la parroquia
serán utilizados para cambiar el piso de la iglesia, renovar el
órgano, y cambiar el techo de la rectoría.

Queremos agradecer a todos los feligreses que han regresado su biberón a
la rectoría. También les queremos recordar a todos aquellos que no lo han
echo, que por favor lo entreguen lo antes posible. Cada biberón le costara $1
al Centro de Mujeres para remplazar.
Les recordamos a los padres de familia
que el balance del catecismo debe de
ser liquidado lo antes posible. Los niños
regresando por segundo año en Septiembre no se les será permitido registrar hasta que el balance
del año anterior este liquidado.

No te olvides de la Procesión!!!
El domingo, 7 de junio, tendremos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Como siempre es el momento oportuno para manifestar nuestra fe en la presencia de
Jesús en la Eucaristía. Invitamos a toda la comunidad parroquial para la Procesión con el Santísimo Sacramento por la
calles de nuestro barrio. La procesión comenzará a las 11.30
AM. Después de la procesión habrá misa en español.
Adoración del S. Sacramento.
Cada Miércoles tenemos la Adoración todo el
día. Por eso les invitamos a encontrar el tiempo para Cristo. También tenemos el Circulo de
Oración a las 7:00 PM y la Novena a Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro a las 7:45 P.M.

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Trójcy Przenajświętszej
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Mt 28,16-20
Jezus objawia
Tajemnice Trójcy
Świętej
Zanim Pan Jezus
wstąpił do nieba,
powie Apostołom
te
znamienne
słowa:
„Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
Podobnych tekstów można by przytoczyć więcej. Kiedy np. Chrystus Pan zapowiada zesłanie
Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da
wam” (J 14,16). „A Pocieszyciel, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy” (J 14,26). „Gdy jednak
przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie” (J 15,26).
Czy jednak Apostołowie rzeczywiście tak pojmowali i interpretowali powyższe i wiele innych
zdań Chrystusa, jak to my rozumiemy dzisiaj?
Oni również na bardzo wielu miejscach odróżniają jako odrębne osoby: Ojca, Syna i Ducha
Świętego, chociaż przypisują im jedną wspólną
naturę i wspólne doskonałości.
Procesja Bożego Ciała
Przypominamy, ze w najbliższą niedziele, 7 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Jak zawsze, zaraz po Mszy świętej o godzinie 11.30
będzie miała miejsce procesja ulicami
naszej dzielnicy. Zapraszamy wszystkich do dania świadectwa naszej wierze! Zapraszamy dzieci do sypania
kwiatków!

31 maja 2015 r.
Pamiętajmy w modlitwie
31 maja O. Waldemar Wielądek i O. Marian Furca obchodzą rocznicę swoich Święceń
Kapłańskich. Polecajmy w naszych modlitwach ich służbę
Trójca Przenajświętsza
Trójca Przenajświętsza to podstawowy
dogmat i największa z tajemnic wiary
przeważającej części wyznań chrześcijańskich, głosząca, że jest jeden Bóg w
trzech Osobach, które stanowią: Bóg
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Wg oficjalnych sformułowań Urzędu
Nauczycielskiego Kościoła (Katechizm
Kościoła katolickiego, 1994) Trójca
Święta jest "Trójcą współistotną" (tzw.
homouzja), co znaczy, że "Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich
jest całym Bogiem", rzeczywiste zaś rozróżnienie między nimi
"polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w
stosunku do innych":
Ojciec jest tym, który rodzi, Syn tym, który jest rodzony, a Duch
Święty tym, który pochodzi - relacje te są odwieczne (tzn. nie opisują jakiegoś procesu zachodzącego w czasie) i jedynie odnoszą
do siebie Osoby Trójcy Świętej nie przeciwstawiając ich sobie.
Określenie Trójca Święta, jakkolwiek zakorzenione w Piśmie Świętym, nie jest wyrażeniem biblijnym - pojawiło się pod koniec II w.
(Tertulian), a ostateczny kształt dogmatyczny otrzymało na soborach nicejskim I (325) i konstantynopolitańskim I (381).
Interpretacje tajemnicy Trójcy Świętej prowadziły często do herezji,
takich jak: modalizm (Trójca Święta to tylko aspekt Boga "dla nas"),
tryteizm (Osoby Boskie to trzej odrębni bogowie wyłonieni w podziale pierwotnej Bożej Jedni), subordynacjonizm (Syn Boży i Duch
Święty to twory Boga Ojca Jemu podporządkowane) czy arianizm.
Rozbieżność w dookreśleniu wyróżniającej Ducha Świętego relacji
pochodzenia - od Ojca, jak w kościołach Wschodu, czy od Ojca i
Syna (Filioque dodane do symbolu wiary w IX w.), jak na Zachodzie - stała się w 1054 teologiczną przyczyną wielkiej schizmy
wschodniej.

Nabożeństwo Czerwcowe
Czerwiec w naszej polskiej tradycji
jest to miesiąc szczególnej Czci dla
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Przypominamy, ze w każdą niedziele,
o godzinie 10.00 śpiewamy naszym
kościele Litanie. Gorąco zapraszamy!
Dzień Ojca
Przypominamy, ze 21 czerwca będziemy obchodzić dzień Ojca. Przy wejściach do kościoła znajdują się koperty, na których będzie
można wpisać imię Taty, żyjącego lub zmarłego.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Każdej parafii została przypisana docelowa meta kampanii. Meta dla naszej parafii jest $405,000. Chcemy
podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej
donacji na rzecz kampanii. Bardzo dobrą wiadomością
jest to, że otrzymaliśmy już zobowiązania w łącznej
wysokości $425,230 od 77 rodzin. To jest 105% naszej
mety. Chcemy podziękować tym rodzinom, które
udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii. W tą
sobotę i niedzielę wszystkie rodziny lub osoby które
nie zdeklarowały się na pomoc w tej kampanii będą
mogły to uczynić na Mszy św. Proboszcz O. Waldemar
osobiście przyjmie od każdej osoby deklaracje przy
ołtarzu, aby wyrazić wdzięczność. Przypominamy że ta
kampania jest rozłożona na okres pięciu lat.

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.

TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Mamy
przyjemność
poinformować że został
uruchomiony serwer tu w Chicago dzięki
któremu możemy oglądać telewizję TRWAM
bez zacięć i przerw w Internecie używając
komputera, tableta, czy smartphone. Wystarczy
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.

