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

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
November 20th, 2016
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)

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

Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

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:
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)
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)

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

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail: scenter@stmaryofczestochowa.org
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
November 25, Friday, Saint Catherine of Alexandria, Virgin
and Martyr
7:30 †Clara Beckman (niece)
8:15 Feligreses

November 20, Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
8:30 For the health and blessings of the members of
the St. Mary’s Choir
†Stella Kurcab (Harriet)
†George Enda (family)
†Eugene Wisnieski (family)
10:00 Wypominki
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)
†Frank Czarnecki (wife)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Roman i Edward Ptak w rocz. śm (Rodzina)
†Jan Jachymiak w 5-tą rocz. sm (Córka Chrzestna
Krystyna)
12:30 †Maria de Jesus Razo, eterno descanso (familia)
†Jose Arvizu, 6° aniversario luctuoso (familia)
†Adolfo Gonzalez (familia)
†Octavio Arroyo, eterno descanso (hijos)
†Carlos Enrique Garcia Arroyo, eterno descanso
(familia)
4:00 †Amalia Cataño Daniel (hija Rosa)
November 21, Monday, The Presentation of the Blessed
Virgin Mary
7:30 O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)
8:15 O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)
November 22, Tuesday, Saint Cecilia, Virgin and Martyr
7:30 O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)
8:15 O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)
November 23, Wednesday, Saint Clement I, Pope and
Martyr; Saint Columban, Abbot; Blessed
Miguel Agustin Pro, Priest and Martyr
8:00 O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
November 24, Thursday, Saint Andrew Dung-Lac, Priest
and Companions, Martyrs; Thanksgiving
Day
9:00 Parishioners

November 26, Saturday, Weekday in ordinary Time
5:00 †Mildred Haremza
†Joseph Stolarski (family)
†Walter Sosinski, 41st anniversary (Joan)
6:30 W int. próśb i podziękowań, które złożone zostały
na Nieustanną Nowennę
O uwolnienie z nałogu dla Łukasza (Babcia)

If you wish to request a mass for
a deceased member or a blessing
or to ask for the health of a loved
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, November 26
5:00 Gladis Trigueros, Marie Jarding
6:30 Maria Rozanska, Adriana Ratulowski
Sunday, November 27
8:30 John Kociolko
10:30 Waldek Lipka, Danuta Landt
12:30 Juan Rodriguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Lourdes Gonzalez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, November 26
5:00 Joanne and Larry Napoletano
6:30 Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, November 27
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Maria Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski
Waldemar Lipka
12:30 Javier Hernandez, Linda Hernandez
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Rosalinda Martinez, Angeles y Antonio Abundis

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, November 13, 2016

Dear Parishioners and friends,
I want to start by thanking everyone for their continues support to our parish, hence, your support has made
possible the completion of some needed repairs in our
parish.
During the month of October, we completed the
replacement of the rectory’s roof, something that has been
needed to be done for many years now. The repairs of the
roof were made possible thanks to your donations to the
“To Teach Who Christ Is” Campaign.
Also, during that same month, the fence around
the rectory was removed to create a more inviting environment for those visiting our church and rectory. Moreover, cracks and others damages in the outer concrete wall
of the church and steps were repaired in order to prevent
further damage during the upcoming winter season. The
previous repairs were made possible for your donations to
“Extraordinary Expenses Fund” of the parish.
Our church is truly bless to count with your generosity, because of generosity we are able to maintain our
church as beautiful and vibrant as always.
Sincerely,
Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R

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.

Nov. 12
Nov. 13

5:00 PM

$398.00

6:30 PM

$165.00

8:30 AM

$968.14

10:30 AM $1,326.00
12:30 PM $1,432.00
4:00 PM

$981.00
$5,270.14

We Want to thank Mrs. Sophie Winn and
children for their recent donation of $200 in
memory of John E. Winn Sr. to the parking
lot fund.

Goal: $193,596
Deficit: $104,776
Donations: $88,820
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Ray Bogacz
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Theresa Jobin
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Nicholas Moskos
Larry Napoletano
Lawrence Natonski

Nancy Orozco Lopez
Marcella Pugno
Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Paul Zaragoza
Ivonne Heremza
Lorraine Grabka

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 Our Lord
Jesus Christ, King of the
Universe (Thirty-Fourth
Sunday in Ordinary Time),
Luke 23:35-43

Jesus is crucified under the
title King of the Jews.

Background on the Gospel
Reading
Today as a Church, we conclude our liturgical year and
celebrate the Feast of Christ
the King. The Gospel we
proclaim shows the great mystery of our faith: In the
moment of his crucifixion, Jesus is shown to be King
and Savior of all.
Luke's Gospel has been loaded with surprises:
the poor are rich, sinners find salvation, the Kingdom
of God is found in our midst. Here we see the greatest surprise of all. We are confronted with the crucified Jesus, whom faith tells us is King and Savior of
all. The irony is that the inscription placed on the
cross, perhaps in mockery, contains the profoundest
of truth. As the leaders jeer, the thief crucified by his
side recognizes Jesus as Messiah and King, and finds
salvation.
Jesus is King, but not the kind of king we
might have imagined or expected. His kingship was
hidden from many of his contemporaries, but those
who had the eyes of faith were able to see. As modern disciples of Jesus, we, too, struggle at times to
recognize Jesus as King. Today's Gospel invites us to
make our own judgment. With eyes of faith, we, too,
recognize that Jesus, the crucified One, is indeed
King and Savior of all.
Due to the coming Thanksgiving holiday the rectory will be closed on November 24 and 25. We will be back
on Monday, November 28, 2016.
The Christmas Wafer (Oplatki)
sale.
They will available in the church
every Sunday until December 18,
2016 or at the rectory during office hours. Since 1973, the choir
has provided the opportunity for
families to share in this lovely holiday tradition. Prices
remain the same as last year.
$2 donation per envelope of 4 large wafers
0.75¢ for each small wafer (suitable for mailing)

November 20, 2016
Thanksgiving Prayer
Father in Heaven, Creator of all and source of all
goodness and love, please look kindly upon us and
receive our heartfelt gratitude in this time of giving
thanks.
Thank you for all the graces and blessings. You have
bestowed upon us, spiritual and temporal: our faith
and religious heritage. Our food and shelter, our
health, the loves we have for one another, our family
and friends.
Dear Father, in Your infinite generosity, please grant
us continued graces and blessing throughout the
coming year.
This we ask in the Name of Jesus, Your Son and our
Brother. Amen.
On Thanksgiving Day, Thursday, November 24th Mass
will be celebrated at 9:00 A.M in our church. At this time
you can come to pray and to Thank God for all the blessings you have received through His goodness and mercy.
Also, families are encourage to bring their food donations
for the pantry during the Mass.

Anuncios Parroquiales
Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo
"La gente estaba alí mirando; y hasta las autoridades se burlaban de
Jesús diciendo: Salvó a otros; ¡que
se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido! Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban a él y
le daban a beber vinagre, diciéndole: ¡Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo!
Y sobre su cabeza había un letrero que decía: “Éste
es el Rey de los judíos.”
Uno de los malhechores allí colgados le insultaba,
diciéndole: ¡Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y
sálvanos a nosotros! Pero el otro reprendió a su compañero diciendo: ¿No temes a Dios, tú que estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros padecemos con
toda razón, pues recibimos el justo pago de nuestros
actos; pero éste no ha hecho nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a
reinar. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás
conmigo en el paraíso.
Lc 23, 35-43:
Oración a Cristo Rey.
¡Oh Cristo Jesús! Os reconozco por Rey universal.
Todo lo que ha sido hecho, ha sido creado para Vos.
Ejerced sobre mí todos vuestros derechos.
Renuevo mis promesas del Bautismo, renunciando a
Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo vivir
como buen cristiano. Y muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de vuestra Iglesia.
¡Divino Corazón de Jesús! Os ofrezco mis pobres
acciones para que todos los corazones reconozcan
vuestra Sagrada Realeza, y que así el reinado de
vuestra paz se establezca en el Universo entero.
Amén.

Día de Dar Gracias - 24 de Noviembre
Habrá un a Misa el jueves 24 de Noviembre a las 9:00
AM para celebrar el Día de Dar Gracias. Pedimos a todos
Ustedes que traigan una lata de comida que no se eche a
perder, tales como: vegetales, frutas, arroz y frijoles leche
en polvo. Les pedimos a todos que den estas ofrendas en
la misa de 9:00 A.M. Si no puede traer una lata, donación
monetaria es también agradecida.

Debido a las festividades del “Día
de Acción de Gracias” la rectoría se
encontrara cerrada los días 24 y 25
de noviembre. Horas regulares resumirán el día lunes. 28 de noviembre.

20 de noviembre de 2016
Queridos feligreses y amigos,
Quiero darles las gracias de todo corazón por todo
su apoyo para la parroquia. Como Ustedes saben durante
el mes de Octubre se llevaron a cabo varias reparaciones
en la parroquia. Gracias a sus donaciones a la campaña
“Enseñando Quien Es Cristo” hemos podido remplazar el
techo de la rectoría, algo que era necesario por muchos
años. También se desmantelo la barda alrededor de la rectoría para así poder crear una vista mas agradable para
aquellos que nos visitan, adicionalmente, se realizaron
reparaciones a la pared exterior de la iglesia, reparando así
varias grietas en el concreto y otros daños. Estas ultimas
reparaciones fueron posibles a sus donaciones al fondo de
“gastos extraordinarios “ de la parroquia.
Una vez mas, les agradecemos por su generosidad
hacia la parroquia.
Sinceramente,
P. Waldemar Wieladek, C.Ss.R

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili:
Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi,
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym.
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś
królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i
hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu:
Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On
nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci:
Dziś ze Mną będziesz w raju.
Łk 23,35-43

20 listopada 2016 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie
roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich
kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić
litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI,
uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym
tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa,
przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy
więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i
rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego
powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna
wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych
rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego
"przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego
stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz
jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa
znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż
otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako
Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem,
a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest
Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie
tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go
stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od
wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź
królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku
berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się
należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację
i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i
najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on
przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści,
podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta
prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem
Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8;
Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu
Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą
Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie są
nieporównywalne. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełniacz "Wszechświata".

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Serdeczne Bóg zapłać!
Dziękujemy serdecznie wszystkim parafianom i osobom które
systematycznie wysyłają swoje donację na kampanię „Uczyć
kim jest Chrystus”. Dzięki waszej ofiarności został zmieniony
dach na plebanii który był pierwszym celem tej kampanii.
Jeszcze zostały dwa cele, położenie nowej podłogi w kościele
i naprawa generalna organów. Zostanie to wykonywanie w
miarę jak będzie my mieli wystarczające środki z tej kampanii.
Dziękujemy też za waszą ofiarność na druga kolektę, na nadzwyczajne wydatki i utrzymanie budynków parafialnych.
Dzięki waszej ofiarności został wymieniany piec i klimatyzacja na plebanii, zostało rozebrane ogrodzenie przed plebanią i
został zrobiony szerszy chodnik między plebanią i kościołem
aby łatwiej mogła się odbyć procesja rezurekcyjna i położona
nowa trawa. Zostało zrobione fugowanie kamieni w murze
zewnętrznym kościoła oraz naprawione schody głownie.
Jestem bardzo wdzięczny za waszą hojność. Nie Bóg stokrotnie wynagrodzi.
O. Waldemar Wielądek CSsR—Proboszcz
O. Marian Furca CSsR—Wikariusz
O. Zbigniew Pieńkos CSsR—Rezydent

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.

