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

Thirteenth Sunday of Ordinary Time
July 2nd, 2017
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
6:30

July 2, Sunday, Thirteenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Stella Cyranek (family)
10:30
O zdrowie, Boże bł., pogodę ducha i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O Boże bł. i potrzebne łaski dla osób włączonych do
„Żywego Różańca za Małżonków” za
wstawiennictwem św. Józefa, św. Rity i św. O. Pio
O Boże bł., potrzebne łaski oraz Opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Przemysława i Justyny Małek
na nowej drodze małżeńskiej (Rodzice)
O zdrowie i Boże bł. dla Madzi Ptak (Rodzina)
O zdrowie, Boże bł. oraz potrzebne łaski dla Zenon Leśniak
z okazji urodzin (Marszałkowie)
O zdrowie, Boże bł. oraz potrzebne łaski dla Jan Różański z
okazji urodzin (Marszałkowie)
†Ks. Stanisław Staniszewski (Przyjaciele)
†Emilia Krzak (T. Zaworski)
†Josephine Pieprzak w 3-ą rocz. śm (Janina z Rodziną)
†Emilia Krzak w miesiąc po śmierci (Rodzina Zawodnik)
12:30
Presentación de 3 años de Camila Mendoza (padres Luis
Mendoza y Laura López; padrinos, Jorge López y
Jessica Solís)
Presentación de 40 días de Carlos Xavier Tapia (padres
Carlos Tapia y Valeria Rivas)
†Alberto Aguilera Fragoso, eterno descanso (familia)
†Alberto Aguilera, eterno descanso (familia)
4:00
†Ofelia Cabrera, eterno descanso (familia)
July 3, Monday, Saint Thomas, Apostle
7:30
†Dolores Koss
8:15
†Por las almas inscritas en el libro de la memoria
July 4, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
8:15
†John Paida Sr. (Familia)
July 5, Wednesday, Saint Anthony Zaccaria, Priest; USA: Saint
Elizabeth of Portugal
8:00
†Emely Jane Mizura (family)
8:30
Eucharistic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45
Novena a Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro
July 6, Thursday, Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr
7:30
†Władysławę Gabryś (Syn z Rodziną)
8:15
†Lucas Evangelista Ramos, aniversario 19° (Familia)
July 7, First Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15
Por los felifreses
7:00
†Bolesław i Emilia Krzak (Rodzina Lityńskich)
July 8, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00
Quinceañera: Anabel Rose Piscopo
3:00
Wedding: Eber Dario Oviedo Bonilla & Elizabeth Diaz
5:00
†For the deceased members of the Mizura and Trznadel

family (family)
†Lillian Gronkowski (Art Gronkowski)
W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich dziel
powstałych przy Radiu Maryja oraz za
wszystkich którzy posługują w tych dziełach

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, July 8
5PM Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30 TBA
Sunday, July 9
8:30 Barbara Kulaga, Jean Wojdula-Yunker
10:30 TBA
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00 Enrique Garcia, Humberto Tellez, Trini Madera
Mary Rodríguez
Eucharistic Minister
Saturday, July 8
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, July 9
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson,
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański,
Waldemar Lipka
12:30 Noema Arellano, Teresa y Erasmo Zavala, Alejandra
Baez
4:00 Tiburcio y Maria Rodriguez, Maria Clara Ibarra

We welcome in Baptism:
Sarah Guzman
Mia Isabella Payan
Dana Servin
There is a promise of marriage between
III. Eber Dario Oviedo Bonilla & Elizabeth Diaz
II. Daniel Olszewski & Malgorzata Kozub

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, June 25, 2017
7:00 PM
$324.00
Many thanks to Jun. 24
You may have noticed today as
you parked that the parking lot is cleaner
and brighter, that is because, after many
years, we finally decided to remove the
shrubs (bushes), and some of the trees
that have been used for people to hide
garbage, and other waste for years;. The job performed in
the parking lot will also help in maintaining the parking
lot clean in the daily basics, specially near the alley,
which is were most of the waste was found. Also, money
form the extraordinary expenses fund was used to paid
for this expense. Fr. Waldemar, Fr. Marian and Fr. Zbigniew wish to thank you for your constant support to our
church! May God bless you generosity!

those of you who
have contributed
to St. Mary of
Jun. 18
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are essential
to our ministry,
and we are
grateful.

On Tuesday, July 4th-INDEPENDENCE DAYthere will be only one Mass celebrated at 9 a.m.
Everyone is invited to give thanks to our founding fathers for establishing the Constitution of
the United States. HAPPY BIRTHDAY AMERICA!!
The rectory will be close during this day, but we will
be back on Wednesday, July 5th.

$161.00

8:30 AM

$978.49

10:30 AM $1,185.00
12:30 PM $1,119.00
4:00 PM

$654.00
$4,421.49

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection June 24 & 25, 2017………$349.00

Registrations Are Now Open
Monday-Thursday 9AM – 5PM
Friday 10:30AM – 6:30PM
Classes Begin Saturday, September 9th, 2017
from 8AM – 10AM
Requirements
Age:
• First Holy Communion students must be at least in 2nd
grade of grammar school
• Students attending for Confirmation classes must be at
least in 7th grade of grammar school
Documents:
• Certificate of Baptism
• Certificate of First Holy Communion (ONLY for Confirmation students)
Tuition
• One Child ……….…….….………..…$150 per year
• Two Children from the same family….$250 per year
• Three or more children from the same family.....$300
per year
Full Payment is Due at Time of Registration
• Students must attend two years of continues religious education classes prior to receiving the corresponding sacrament.
• Returning students MUST register again prior to attending
the first day of classes. All past balances MUST be paid in
full prior to registration.

6:30 PM

Goal: $193,596
Deficit: $98,761.50
Donations: $94,834.50
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Ray Bogacz
Fr. Ted Bojczuk
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Josephine Gadzinski
Lorraine Grabka
Alma Guzman
Ivonne Heremza
Trinidad Hernandez
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Romeo y Violeta Mallari
Nicholas Moskos

Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Nancy Orozco Lopez
Marcella Pugno
Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Joann Scamerhorn
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise Yunker
Paul Zaragoza
Karen Lambrecht

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

July 01, 2017

Thirteenth Sunday of Ordinary
Time
Matthew 10:37-42

Jesus outlines the costs and rewards of discipleship.
Background
Reading

on

the

Gospel

Today’s Gospel is the conclusion of the instructions and
consolations that we have heard Jesus offering to his disciples during the past few weeks. In this passage, Jesus
summarizes both the costs of discipleship and its rewards.
Once again our understanding of the Gospel is strengthened by considering the context in which it was written
and the perspective of Matthew’s audience.
The conditions of discipleship outlined in Matthew’s Gospel may appear harsh. Yet they underline for
us a truth—choosing anything with one’s whole heart has
consequences. Choosing life with Christ means that every
relationship we have must be understood from a new perspective. For many in Matthew’s community, this choice
brought division to their family.
Matthew also outlines the reward of hospitality
offered to Jesus’ followers. In today’s Gospel, Jesus explains the difficulties of discipleship, yet reveals that
those who welcome the disciples have also welcomed
him.
Today’s Gospel also highlights for us the importance of hospitality in the Christian life. To welcome
another in Jesus’ name is to extend hospitality to Jesus
himself. We have many opportunities in our daily life to
reach out to others, to be a welcoming presence and a sign
of God’s love.
Saint Thomas
Feast day July 3
We feel great kinship for
the apostle Thomas because, like
him, most of us curiously combine faith and doubt. We sometimes share the enthusiasm St.
Thomas expressed when upon
Lazarus’s death Jesus decided to
go to Bethany. “Let’s go too,”
Thomas said to the other disciples,“that we may die with him” (see John 11:16). But also
like him we sometimes wonder where Jesus is headed and
where he is taking us (see John 14:5).
However, we are most like Thomas because doubts
occasionally rattle our brains and cloud our souls. So we all
relate to the story of doubting Thomas (see John 20:25–29).
Thomas was absent the first time Jesus appeared after his
resurrection. The apostle swore he would not believe,
“Unless I see in his hands the print of the nails, and place my
finger in the mark of the nails and place my hand in his
side” (v. 25RSV ). Eight days later Jesus appeared again and
told Thomas to touch his wounds. “My Lord, and my God,”

Thomas exclaimed, recovering his faith (v. 28). Some early
Christian writers criticized Thomas’s faithless behavior. But
others praised him for helping us cure our doubts, as Gregory the Great does in this homily:
. . . For the faithlessness of Thomas aids us in our belief
more than does the faith of the disciples who believed. . . .
When he is brought to believe by feeling with his own hand,
every doubt having been removed, our own mind is confirmed in faith. . . .The divinity cannot be seen by any mortal
man. So Thomas saw man and confessed him to be God,
saying, “My Lord, and my God.”
On seeing, then, he believed, and proclaimed him to
be God whom he could not see. Then Jesus spoke these
words that give us much joy: “Blessed are they who have
not seen and yet have believed” (seeJohn 20:29). This sentence undoubtedly signifies to us who hold in our minds him
whom we have not seen in the flesh. But we are signified
only if we follow up our faith by works. For he really believes who carries out in deed what he believes.
We do not know for sure where Thomas conducted
his missionary activity after Pentecost. Some claim he evangelized among the Parthians. But a stronger tradition says he
carried the gospel to India. He is supposed to have recruited
the Christians of Malabar and died a martyr by the spear at
Mylapore, near Madras. An ancient stone cross there marks
the place where his remains lay buried until they were removed to Edessa in 394.
from Voices of the Saints, by Bert Ghezzi

The May’s review of our To
Teach Who Christ Is report

revealed that a number of parishioners have fallen behind
on their pledge payments. As
you may know, St. Mary of Czestochowa Parish receives
its share of campaign funds (60%) as pledges are paid,
and the shared ministries of the Archdiocese of Chicago
benefit then as well.
Parish Pledges:
Expected Collections:
Actual Collections:
Delays in payment:

$773,375
$279,818
$238,684
$41,134

Parish Dollars Paid

$146,380

As you may remember, during the fall of 2016 it
was possible to replace the roof of the rectory, a repair
that has been needed for many years, and all was possible
thanks to your contributions to the “To Teach Who Christ
Is” campaign. However. at this moment we have not been
able to continue with the remaining projects since many
of the contributors to the campaign have been falling behind in their payments, and not enough funds are available for the remaining projects.
Please call the campaign fulfillment office, at
312.534.8500, if you need to discuss an issue with your
pledge, or go to toteachwhochrist.org. They are happy to
work with you on your commitment to To Teach Who
Christ Is.

Anuncios Parroquiales
XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Mt 10, 37-42
En aquel tiempo, Jesús
dijo a sus apóstoles: El que ama a
su padre o a su madre más que a
mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más
que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y
me sigue, no es digno de mí.
El que salve su vida la perderá y el que la pierda
por mí, la salvará.
Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y
quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá
recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser
justo, recibirá recompensa de justo.
Quien diere, aunque no sea más que un vaso de
agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío,
yo les aseguro que no perderá su recompensa".
Catecismo
Las inscripciones ya están abiertas
Lunes-Jueves 9AM - 5PM
Viernes 10:30 AM - 6:30 PM
Las clases comienzan el sábado, 9 de septiembre de 2017
8AM – 10AM
Edad:
•
•

Requisitos

Los estudiantes para Primera Comunión deben estar
por lo menos en el 2° grado de la escuela primaria
Los estudiantes para clases de Confirmación deben
estar por lo menos en el 7° grado de la escuela primaria
Documentos:

•
•

Certificado de Bautismo
Certificado de Primera Comunión (SOLO para estudiantes de Confirmación)
Costo

•
•
•

Un niño ................................................ $ 150 por año
Dos niños de la misma familia ............. $ 250 por año
Tres o más niños de la misma familia ...$ 300 por año

El pago completo se debe hacer al momento de la inscripción

•

•

•

Los estudiantes deben asistir a dos años de clases de
educación religiosa continua antes de recibir el sacramento correspondiente.
Los estudiantes que regresan por segundo año DEBEN registrarse de nuevo antes de asistir al primer
día de clase. Todos los saldos pasados DEBEN ser
pagados en su totalidad antes del registro.
Para preguntas adicionales contacte a las secretarias
al 708-652-0948

2 de Julio de 2017
Santo Tomás
Fiesta 3 de julio
Sentimos un gran parentesco
con el apóstol Tomás porque,
como él, la mayoría de nosotros
combinamos curiosamente la fe
y la duda. A veces compartimos
el entusiasmo expresado por
Santo Tomás cuando, tras la
muerte de Lázaro, Jesús decidió
ir a Betania. "Vamos también", dijo Tomás a los otros
discípulos, "para que podamos morir con él" (véase Juan
11:16). Pero también como él nos preguntamos a veces
hacia dónde Jesús se dirige y hacia dónde nos lleva (véase
Juan 14: 5).
Sin embargo, nos parecemos más a Tomás porque
las dudas ocasionalmente sacuden nuestros cerebros y
nublan nuestras almas. Así que todos nos relacionamos
con la historia de la duda de Tomás (véase Juan 20: 2529). Thomas estaba ausente la primera vez que Jesús apareció después de su resurrección. El apóstol juró que no
creería: "A menos que vea en sus manos la huella de las
uñas, y ponga mi dedo en la marca de los clavos y ponga
mi mano en su costado" (versículo 25). Ocho días después
apareció Jesús nuevamente y le dijo a Tomás que tocara
sus heridas. "Mi Señor y mi Dios", exclamó Thomas, recuperando su fe (versículo 28). Algunos escritores cristianos tempranos criticaron la conducta infiel de Thomas.
Pero otros lo alababan por ayudarnos a curar nuestras dudas, como lo hace Gregorio Magno en esta homilía:
. . . Porque la infidelidad de Tomás nos ayuda en nuestra
creencia más que la fe de los discípulos que creyeron. . . .
Cuando se le hace creer por el sentimiento con su propia
mano, toda duda se ha eliminado, nuestra propia mente se
confirma en la fe. . . . La divinidad no puede ser vista por
ningún hombre mortal. Entonces Tomás vio al hombre y
le confesó que era Dios, diciendo: "Señor mío, y Dios
mío".
Al ver, entonces, él creyó, y proclamó que era
Dios a quien no podía ver. Entonces Jesús habló estas
palabras que nos dan mucha alegría: "Bienaventurados los
que no han visto y aún creen" (ver Juan 20:29). Esta frase
indudablemente significa para nosotros que tenemos en
nuestras mentes al que no hemos visto en la carne. Pero
sólo somos significados si seguimos nuestra fe por las
obras. Porque él realmente cree que realiza en acto lo que
cree.
No sabemos con certeza dónde Thomas condujo
su actividad misionera después de Pentecostés. Algunos
afirman que él evangelizó entre los partos. Pero una tradición más fuerte dice que llevó el evangelio a la India. Se
supone que reclutó a los cristianos de Malabar y murió
mártir por la lanza en Mylapore, cerca de Madras. Una
antigua cruz de piedra allí marca el lugar donde sus restos
quedaron sepultados hasta que fueron trasladados a Edesa
en 394.
De "Voices of the Saints", de Bert Ghezzi

Ogłoszenia Parafialne
XIII Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca
lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a
kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie
je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto
Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do
picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że
jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody.
Mt 10,37-42
Dzień Niepodległości
4 lipca
To najważniejsze święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Obchodzone jest 4 lipca i upamiętnia
zdobycie niezależności USA od
Anglii.
Jak wiadomo, Anglia kiedyś posiadała rożne kolonie na kontynencie amerykańskim.
Wielu Anglików przeniosło się do nich, a przez początkowe 150 lat Anglia nie wtrącała się w wewnętrzne sprawy kolonii w Ameryce. Jednak w 1783 polityka
Anglii nagle się zmieniła: zaczęto nakładać coraz
większe ograniczenia na handel i rzemiosło w koloniach, a kolonistów obciążano rosnącymi podatkami,
np. na papier, cukier i herbatę. W grudniu 1773 miara
się przebrała i doszło do protestu. Ponieważ polityka
angielska się nie zmieniała, dwa lata później protesty
zmieniły się w zbrojną walkę o niepodległość, która po
kilku latach zakończyła się zwycięstwem kolonistów.
2 lipca 1776 Kongres głosował za niepodległością, a
dwa dni później, 4 lipca, została uroczyście przyjęta
Deklaracja Niepodległości.
Dzień Niepodległości obchodzony jest odtąd bardzo
uroczyście w całym kraju. Odbywają się liczne parady
a po zapadnięciu zmroku niebo nad Ameryka rozjaśniają kolorowe fajerwerki. W to najważniejsze święto
państwowe w Stanach Zjednoczonych, zapraszamy na
Mszę św. o godzinie 9:00 AM.

Pierwszy Piątek Miesiąca
Zapraszamy dnia 7 lipca na Mszę św. w Pierwszy Piątek Miesiąca o godzinie 7:00 wieczorem.

02 lipca 2017 r.
Święty Tomasz Apostoł
3 lipca
Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg
Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz.
Tomasz, zwany także Didymos (tzn. bliźniak), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go,
kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po
zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok
Jezusa (J 20, 19-29); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J
21, 2).
Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy,
Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów,
kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec
(do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie), później
jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu. W prezentacji
ikonograficznej powraca wątek "niewiernego" Tomasza. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce,
włócznia, którą go przeszyto, zwój.
6 lipca św. Marii Goretti,
dziewicy i męczennicy
Maria urodziła się we Włoszech 16
października 1890 r. Pochodziła z
ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy miała
10 lat, umarł jej ojciec. Marysia brało
często różaniec do rąk, modląc się o
spokój duszy ojca. Maria pomagała
matce opiekowała się rodzeństwem.
Maria pomagała matce i opiekowała
się rodzeństwem. Dom Gorettich zajmowała także rodzina Serenellich - ojciec z synem. Chłopiec Aleksander
miał 18 lat, kiedy zapłonął ku Marii przewrotną żądzą.
Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś Maria stawiła
mu gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i
zaczął nim atakować dziewczynę. Szczegóły te podał
sam morderca przed sądem. Rodzina znalazła Marię już
w stanie agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala,
gdzie zaopatrzona świętymi Sakramentami zmarła 6 lipca. Przed śmiercią darowała winę swojemu zabójcy.
Zbrodnią poruszona została cała okolica. Dziewczę miało
królewski pogrzeb. Wzięło w nim udział wiele tysięcy
ludzi, setki kapłanów i biskup. Z balkonów i z okien na
białą trumienkę padał deszcz róż i innych kwiatów. Zaczęto ją nazywać "świętą Agnieszką XX wieku". Dzięki
staraniom pasjonistów w 1935 r. rozpoczął się proces
kanoniczny Marii Goretti. 24 czerwca 1950r. papież Pius
XII zaliczył ją do chwały świętych. W czasie kanonizacji
własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka. Św.
Maria Goretti jest patronką młodzieży.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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 staropolskie „Szczęść
Boże”.

Bóg zapłać!
Być może zauważyliście dzisiaj, gdy parkowaliście samochód, że parking jest czystszy i jaśniejszy a to dlatego, że
po wielu latach zdecydowaliśmy się usunąć krzewów i
niektórych drzew które były dobrym miejscem na gromadzenie się śmieci. Wszystko zostało uporządkowane. Do
zapłacenia tego wydatku wykorzystano pieniądze zbierane na nadzwyczajne wydatki. O. Waldemar, O. Marian i O. Zbigniew z serca dziękują
za ciągłe wsparcie ekonomiczne naszej parafii! Niech Bóg błogosławi i
wynagrodzi hojnie!

TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Przypominamy, że został uruchomiony
serwer tu w Chicago dzięki któremu
możemy oglądać telewizję TRWAM bez zacięć i przerw
w Internecie używając komputera, tableta, czy
smartphona. Wystarczy wejść na stronę:
www.radiomaryjachicago.org. Na stronie
głównej znajdziemy ikonki, na które klikając
możemy oglądać TV TRWAM lub słuchać
Radio Maryja.

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.

Serving St. Mary of Czestochowa Parishioners for Three Generations

SUBURBAN FAMILY Funeral Home

Not Affiliated
with Any Other
Funeral Home

Stanley J. Kulasik, Owner/Director
Parishioner
www.Suburbanfamilyfh.com

5940 W. 35th Street, Cicero

(708) 652-1116

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.
In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

Following Jesus Every Day:

If You Live Alone You Need LIFEWatch!

GOSPEL MEDITATIONS FOR DAILY LIVING

24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance
✔Police ✔Fire FREE Shipping • FREE Activation
NO Long Term Contracts
✔Friends/Family SPECIAL OFFER: FREE LIFEWatch
Shoppers Tote with your order

CALL NOW!

Ninety days’ worth of Gospel verses and reflections including
a meditation, a prayer, a simple activity for the day and
a related verse from the Old Testament. Ideal for Lent
and Eastertime, or for any time of year!

Solutions as Low as

$1a Day!

800.393.9954

800-566-6150 • www.wlp.jspaluch.com/13182.htm

WEST TOWN
SAVINGS BANK

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

4852 W. 30th St., Cicero, IL 60804

(708) 652-2000

Brian or Sally, coordinators

860.399.1785

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

CST 2117990-70

North Riverside Branch: (708) 447-3330

www.CatholicCruisesAndTours.com

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work
Lic# 055-026066
$$ Parishioner Discount $$

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

Call Today!

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

708-652-1444

Toll Free 1.877.801.8608

512199 St Mary of Czestochowa Church

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

