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

Twenty-Fifth Sunday in the Ordinary Time
September 24th, 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

September 24, Twenty– Fifth Sunday in the Ordinary Time
8:30 †Theresa Brazda
†George Enda (Family)
†Marvin Brazda (Family)
10:30 O zdrowie i Boże bł., opiekę Matki Bożej oraz
pogodę ducha dla Rozalii Gutierrez (Córka
z Rodziną)
†Roman Ptak (Halina)
†Emilia Krzak (Krystyna Maziarka)
†Jadwiga Słowakiewicz (Halina)
†Jan i Michalina Słowakiewicz (Halina)
†Antoni i Michalina Szopiński (Halina)
†Józef Liput (Halina)
†Józef i Anna Batkiewicz (Halina)
†Józef i Michalina Liput (Halina)
†Władysław i Józefa Klocek (Halina)
†Jan i Halina Klocek (Halina)
†Tadeusz i Julita Bryniarski (Halina)
†Grzegorz Miecugow (Halina)
12:30 Feligreses
4:00 †Miguel Avilés en 3º aniversario luctuoso (Esposa e
Hijos)
September 25, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Marvin Brazda (Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
September 26, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Wacław Sciążko w dniu ziemskich urodzin (Córka)
8:15 Feligreses
September 27, Wednesday, Saint Vincent de Paul, Priest
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro
September 28, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †John Kulaga (Family)
8:15 †Ireneusz Wróblewski
September 29, Friday, Saint Michael, Gabriel and Raphael,
Archangels
7:30 Birthday blessings for Celeste Barba
8:15 Bendiciones para Guadalupe Ruiz Rodriguez hoy
en sus 80 cumpleaños
1PM Quinceañera: Brianna de la Rosa

September 30, Saturday, Saint Jerome, priest and doctors
of the church
5:00 †Lillian Gronkowski (Art gronkowski)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
†Wacław Sciążko w dniu ziemskich imienin (Córka)
†Michał Szczepaniak o pokój duszy w dniu imienin
(Wnuczka)
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, September 30
5PM Sharon Wisnieski-Wente
6:30
Anna Drumstra, Felicja Jarzebowicz
Sunday, October 1
8:30
Michelle Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30
TBA
12:30
Hugo Arellano, Roberto Pasillas, Linda Ramírez
4:00
Rene Aviña, Mary Rodríguez, Rosalina Martínez
Eucharistic Minister
Saturday, September 30
5PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30
Adam Orszulak
Sunday, October 1
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey
Denise Yunker
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski,
Jan Różański
12:30
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz, Javier Hernández, Juana Salas
4:00
Martin Martínez, Gisela Aviña
Humberto Téllez

We welcome in Baptism:
Gael Avila
Liam Martin Pecherz
Donovan Caine Qualls
Harley Quinn Qualls
Isabella Sanchez
Jaretzy Sanchez

There is a promise of marriage between
I. Pedro F. Vazquez & Susana Rivera

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 17th, 2017

I would like to sincerely thank all
those who organized, coordinated,
and helped with my 25th anniversary celebration at St. Mary of
Czestochowa church.
Many
thanks to Fr. Waldemar, Fr. Marian, and Fr. Zbigniew for their presence and kind
words. Thanks to all wonderful people from Polish,
American, and Mexican communities. Thank you
for your great heart, your singing, support, and kindness. Thank you for great memories, tears of happiness, and your smiles . Because of you, I feel my
music Ministry is not only my job, but also my entire
life. Thank you! Dziekuje! Gracias!
Witold Socha

Many thanks to Sept. 16
those of you who
have contributed
to St. Mary of Sept. 17
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are essential
to our ministry,
and we are
grateful.

5:00 PM

$449.93

6:30 PM

$163.00

8:30 AM $1,120.00
10:30 AM $1,725.00
12:30 PM $1,301.00
4:00 PM

$613.00
$5,371.93

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection September 16 & 17, 2017………$562.00
Goal: $193,596
Deficit: $97,661.50
Donations: $95,934.50
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Your dedication, enthusiasm
and insight are
really inspiring.
I wish you
many years of
great achievements! Congratulation!

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

Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Nancy Orozco Lopez
Mike Pawlowski
Marcella Pugno
Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Joann Scamerhorn
Ann Scamerhorn
Amy Scamerhorn
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Gladys Trigueros
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
Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time
Matthew 20:1-16

In the parable of the workers in the vineyard, Jesus
teaches about God's generous mercy.
Background on the Gospel Reading
In today's Gospel, Jesus moves from Galilee
to teach in Judea where he is sought out by great
crowds and tested by the Pharisees on issues such as
marriage and divorce. Jesus also encounters a rich
young man who is unable to accept Jesus' demand
that he leave his possessions to follow him. Jesus'
response to the rich young man sounds very much
like the conclusion we will find in today's Gospel:
the first will be last and the last will be first.
On the surface, the parable of the workers in
the vineyard appears to be an offense to common
sense. Those who work a longer day ought to be
paid more than those who work just an hour or two.
When viewed in this way, the landowner seems unfair. That is because we are reading into the parable
our own preconceived notions of how fairness and
equality should be quantified.
A close read shows us that the landowner
paid on the terms that were negotiated. The landowner, it seems, has acted completely justly. The
parable goes beyond that, however, and we come to
see that the landowner is not simply just, he is exceptionally just. He is radically just. He has given
those who labored in the field for a full day their due
pay. But he has also given a full-day's wage to those
who worked only a single hour. No one is cheated,
but a few receive abundantly from the landowner
just as we receive from God more than what is merely justifiable or due. God, like the landowner, is radically just and abundantly generous. The workers
who complain are made to look foolish as they lament the fact that landowner has made all workers
equal. Indeed, what more could one ask for than to
be treated as an equal at work or anywhere else?
The parable reminds us that although God
owes us nothing, he offers abundantly and equally.
We are occasionally tempted to think that our own
actions deserve more reward, more of God's abundant mercy, than the actions of others. But God's
generosity cannot be quantified or partitioned into
different amounts for different people. When we
think that way, we are trying to relate to God on our
terms rather than to accept God's radically different
ways.

September 24, 2017
Saint Vincent de Paul, 15811660
Feast day September 27
St. Vincent de Paul spent the
early years of his priesthood
ministering among the wealthy
in the French countryside near
Paris. In 1609 he became tutor
to the children of the Gondi
family, an involvement that
taught him a principle for his work: evangelize the rich
and direct them to serve the poor. At that time, Vincent
observed that many poorly catechized peasants were not
making good confessions. He also noticed that inadequately trained priests did not know how to administer
the sacrament of Penance. Encouraged by Madame Gondi, in 1617, Vincent preached a parish mission that pointed to his future. He stirred so many people to repentance
that Jesuits from a nearby town had to help hear confessions.
In 1625, Vincent founded the Congregation of
the Mission, a community of priests with a threefold
commitment. Members obligated themselves to pattern
their lives on Christ, to take the gospel to the rural poor,
and to help educate priests in their practical duties. The
priests mainly conducted parish missions, preaching and
hearing confessions
With the collaboration of St. Louise de Marillac,
in 1633, Vincent founded the Sisters of Charity, the first
community of “unenclosed” women dedicated to care of
the sick and the poor. To support the sisters, Vincent recruited rich women, who as Ladies of Charity gave their
time and money.
In his last years Vincent was confined to an armchair because of his swollen and ulcerous legs. But he
remained cheerful, directing his charitable works by writing hundreds of letters. He was nearly eighty years old
when he died in 1660.
Vincent de Paul stumbled into his life’s work.
Thus he is a healthful model for those who suffer stress
trying “to find God’s plan” for their lives. Vincent did
not start with grandiose plans. He began much more
simply. When he observed a need, he figured out a Christian way to meet it. If we would do more of that, we
would be better Christians with lower blood pressure.
from Voices of the Saints, by Bert Ghezzi

Holy Souls Intentions
ALL SOULS DAY Mass envelopes can be found at all entrances of the church. On the insert in the envelope, you
can list the names of all of your deceased family members
and friends that you would like to be remembered in prayer on All Souls Day, November 2nd, during the month of
November and throughout the year. Your offering can be
dropped in the collection basket.

Anuncios Parroquiales
XXV Domingo Ordinario
Mt 20, 1-16
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los
cielos es semejante a un propietario que,
al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con
ellos en pagarles un denario por día, los
mandó a su viña. Salió otra vez a media
mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo:
'Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo'.
Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo.
Por último, salió también al caer la tarde y encontró
todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: '¿Por qué han
estado aquí todo el día sin trabajar?' Ellos le respondieron:
'Porque nadie nos ha contratado'. Él les dijo: 'Vayan también
ustedes a mi viña'.
Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: 'Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando
por los últimos hasta que llegues a los primeros'. Se acercaron,
pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno.
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que
recibirían más; pero también ellos recibieron un denario cada
uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: 'Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora,
y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor'.
Pero él respondió a uno de ellos: 'Amigo, yo no te hago
ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un
denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío
lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy
bueno?'
De igual manera, los últimos serán los primeros, y los
primeros, los últimos''.
San Jerónimo
30 de Septiembre
San Jerónimo nació en Estridón
(Dalmacia) hacia el año 340. Estudió
en Roma y allí fue bautizado. Vivió la
vida ascética y luego partió para el
Oriente, donde fue ordenado presbítero. Retorna a Roma y sirvió como
secretario del Papa Dámaso. De aquí
que algunos artistas lo representen
con ropajes como de un cardenal.
En esos años empezó la traducción al latín de la Biblia
que fue llamada la “Vulgata” (de “vulgata editio”, “edición para
el pueblo”) y que se convirtió en el texto bíblico oficial de la
Iglesia Católica por mucho tiempo.
Más adelante se va a vivir en Belén, donde trabajó por el bien
de la Iglesia y ayudando a los necesitados. Es autor de una gran
cantidad de obras, en especial de comentarios de la Sagrada
Escritura.
Se cuenta que una noche de Navidad, después de que
los fieles se fueron de la gruta de Belén, el Santo se quedó allí
solo rezando y le pareció que el Niño Jesús le decía: "Jerónimo
¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?". Él respondió:
"Señor te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca". El Niño Jesús añadió: "¿Y
ya no me regalas nada más?".

24 de Septiembre de 2017
“Oh mi amado Salvador - exclamó el anciano - por ti
repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi
tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras... ¿qué más te puedo
regalar? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras
en una hoguera y así poder desgastarme todo por Ti". El Divino
Niño le dijo: "Jerónimo: regálame tus pecados para perdonártelos".
El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba: "¡Loco tienes que estar de amor, cuando me pides esto!".
Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido, que
le pide perdón por las faltas cometidas.
Retornó a la Casa del Padre el 30 de septiembre del
420 y su fiesta litúrgica es una de las razones por las que en este
mes se pone énfasis en la Iglesia para profundizar en el amor a
la Biblia.
El Papa Benedicto XVI, en su audiencia general del 7
de noviembre de 2007 dijo: “Concluyo con unas palabras que
San Jerónimo dirigió a San Paulino de Nola. En ellas, el gran
exegeta expresa precisamente esta realidad, es decir, que en la
palabra de Dios recibimos la eternidad, la vida eterna. Dice San
Jerónimo: ‘Tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya
consistencia permanecerá también en el cielo’”.
Retiro de Evangelización
29 y 30 de Septiembre y
1 de Octubre 2017
¿Quieres un encuentro vivo con Cristo para
tener una vida nueva?
¡Tú lo puedes tener ahora, junto con María
Santísima tu madre, en tú propia Iglesia Católica!
Centro Social Santa María de Czestochowa
5000 W. 31st Street/ Cicero, IL 60804
Viernes 29 6:30 p.m.- 8:30 p.m.
Sábado 30 8:00 a.m.- 5:00 p.m.
Domingo 1 8:00 a.m.- 5:00 p.m.
Para más información llame a la rectoría al 708-652-0948 o
llame a Irene Saldaña 708-522-3078
Retiro totalmente gratuito
¡Te esperamos!
DACA
El día domingo, 24 de septiembre en la iglesia después de la
misas de 12:30 y 4:00PM Habrá información respecto al proceso de renovación de DACA y como aplicar por ayuda financiera para cubrir los gastos de la renovación del permiso antes
de la fecha limite de 5 de octubre.
Catecismo
La próxima clase del catecismo será el sábado, 7 de octubre.
Las clases comenzaran a las 8AM. Los estudiantes se reunirán
en la iglesia para asistir a la Misa de 8AM. Por favor de vestir
apropiadamente.
Ya están disponibles los sobres para el Día de los Difuntos. En el
sobre usted podrá poner su donación (mínima de $10.00 por intención) y estos sobres se pondrán en un libro el cual se quedara
en el altar por todo el mes Noviembre. Los sobres con los nombres y la ofrenda pueden poner junto a la canasta de la colecta
dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2
de Noviembre, como también durante de todo el año.
Agradezco a todos Uds. que ha recordado a mi en sus oraciones y han
atendido mi celebración de 25 años de trabajo como organista en esta
parroquia en el domingo pasado. Muchas Gracias . Sr. Witold Socha

Ogłoszenia Parafialne
XXV Niedziela Zwykła
Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł
wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się
z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł
około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku
bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie
słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny
jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie
cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł
im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel
winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność,
począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około
jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi,
myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy
go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i
spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i
odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie
wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że
ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
(Mt 20,1-16a

Święty Wincenty a Paulo, prezbiter
27 września
Wincenty urodził się w Pouy (obecnie StVincent-de-Paul w południowo-zachodniej
Francji) 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie.
Jego dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Rodzice marzyli o tym, by ich
syn w przyszłości wyrwał się ku łatwiejszemu
życiu. Czternastoletniego Wincentego wysłali
więc do szkoły franciszkanów w Dax. Na opłacenie szkoły Wincenty zarabiał dawaniem
korepetycji kolegom zamożnym, a mniej uzdolnionym lub leniwym. Po ukończeniu szkoły nie
bez zachęty ze strony rodziny podjął studia teologiczne w Tuluzie. W
wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Chciał w ten sposób pomóc swojej
rodzinie. Studia w Tuluzie Wincenty zwieńczył bakalaureatem w
1604 r. Później pogłębił swoje studia jeszcze na uniwersytecie w
Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego
(1623).
Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbonne, został
wraz z całą załogą i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i
przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli
miał kolejno czterech panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei
Sabaudzkiej. Młody kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Właściciel Wincentego znalazł w Rzymie przytułek. Wincenty przez ten rok nawiedzał w Rzymie miejsca święte i
dalej się kształcił. Papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji w
nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie
królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana,
mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.
Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był skoncentrowany wy-
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łącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi siłami. Zmianę w
jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 1608-1620. Poznał
wówczas w Paryżu wielu wyjątkowych ludzi, m.in. ks. Pierre'a de
Berrulle'a, który zgromadził wokół siebie kapłanów, ukazując im wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej. Wincenty niemało zawdzięczał
też św. Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce de Chantal. Przez
pewien czas głosił Chrystusa galernikom (więźniom, którzy pracowali
jako wioślarze). Zaczął dostrzegać ludzką nędzę - materialną i moralną.
Prawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odegrało zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 r. w Folleville. Wincenty
głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego, cieszącego się
opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał
mu on, że jego życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle
udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości. W liturgii tego dnia
przypadała uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Dla Wincentego był
to wstrząs. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w nich
potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty zaczął gorliwie służyć
ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim.
Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził
wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało
Zgromadzenie Księży Misjonarzy - lazarystów.
Wincenty w sposób szczególny dbał o przygotowanie młodych mężczyzn do kapłaństwa. Organizował specjalne rekolekcje przed święceniami, powołał do życia seminaria duchowne. Wincenty założył
również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi,
żebrakami, kalekami. Spotkanie ze św. Ludwiką zaowocowało powstaniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (1633 r.), zwanych szarytkami (od franc. charite - miłosierdzie). W okresie frondy (zamieszki
polityczne w Paryżu w latach 1648-1653) Wincenty niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej - tzw. Rady
Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując tak
wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny.
Wincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze pracowali
wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli też do krajów
misyjnych w Afryce północnej. W 1651 r. przybyli również do Polski.
W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały
błogosławionych, a papież Klemens XII kanonizował go w roku 1737.
W 1885 r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia
w Kościele. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów
(założonego przez Wincentego zgromadzenia księży misjonarzy),
szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i
więźniów.
W ikonografii św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w długiej
szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł,
dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks.
TEN, KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIE MODLI!
Jeśli potrafisz i lubisz śpiewać to zapraszamy Cię
do naszego parafialnego chóru! Próby odbywają
się w każdy czwartek o godz. 7:00P.M.
Zapraszamy również naszych najmłodszych do
chórku dziecięcego, który ma zajęcia UWAGA! w Niedzielę o 9:45A.M. Drodzy Rodzice! Zadzwońcie do naszego
organisty Witolda Sochy na # (708)299-8816. OCZEKUJEMY!!!

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Chciałem bardzo gorąco
podziękować
wszystkim,
którzy
przyczynili się do
przygotowania mojego Jubileuszu 25-lecia
pracy w Kościele M.
B. Częstochowskiej,
Ojcu Waldemarowi,
O. Marianowi i O Zbigniewowi.
Wszystkim Wspaniałym ludziom zarówno Polakom,
Amerykanom i Meksykanom za Wasze serce i śpiew!
Za poparcie i dobroć. Za chwile wzruszeń i łez radości!
Za Wasz uśmiech i poczucie, że to co robię nie jest
tylko pracą, ale całym moim życiem.
Dziękuję! Thank you! Gracias!
Witold Socha

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam
bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w
Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten
tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”,
„Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie” pogłębiamy
naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.
Wypominki
Zbliża się miesiąc listopad. W
tym czasie będziemy wspominali
wszystkich wiernych zmarłych. Koperty na wypominki znajdują się przy
drzwiach kościoła. Prosimy o wyraźne wypisanie imion i
nazwisk wiernych zmarłych. Koperty można składać do
koszyka wraz z niedzielną kolektą. Modlić się będziemy
we wszystkie niedziele listopada oraz w ciągu roku.

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

The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes

CHECK IT OUT TODAY!

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
Brian or Sally, coordinators
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
an Official Travel
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between 860.399.1785 Agency
of Apostleship
of the Sea-USA
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
CST 2117990-70
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically www.CatholicCruisesAndTours.com
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197 Email: sales@jspaluch.com
WEST TOWN
SAVINGS BANK
4852 W. 30th St., Cicero, IL 60804

(708) 652-2000
North Riverside Branch: (708) 447-3330

From the WLP Vault
comes the Bible Story of Christmas
featuring 8 Classic Christmas Carols
and a reading of the Gospel of
Luke 2: 4-20 by Bing Crosby!
Also available on vinyl.

800-566-6150

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Download Our Free App or Visit

For further information,
please call the Parish Office. MY.ONEPARISH.COM

JoAnn and Chuck, Joel and Chas
Premium Service at
Affordable Prices
Se Habla Español
Photo Courtesy of
Bing Crosby Enterprises

Visit WLPmusic.com to purchase your copy - CD $10.00

5645 W. 35th Street

708-652-6661
Licensed Pre-Need Counseling

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

