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-Sixth Sunday in the Ordinary Time
October 1st, 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

October 1, Twenty– Sixth Sunday in the Ordinary Time
8:30 Health and blessings for Mark Yunker on his
birthday (Wojdula & Yunker families)
Health and blessings for Michael Yunker on his
birthday (Wojdula & Yunker family)
†John Kulaga (family)
†Lillian Gronkowski (Art Gronkowski)
†Frances Wojdula (Wijdula & Yunker families)
10AM Różaniec
10:30 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 zdrowie i Boże bł., opiekę Matki Bożej oraz
pogodę ducha dla Rozalii Gutierrez
(Córka z Rodziną)
O zdrowie, Boże bł., opieke Matki Bożej
Częstochowskiej dla Madzi Ptak
(Rodzina)
†Roman Ptak i Edward Ptak (Rodzina)
12PM Rosario
12:30 Por la salud y bendiciones de Marichuy Perez
Curiel en su cumpleaños (padres)
3:30 Rosario
4:00 †Ofelia Cabrera, eterno descanso (familia)
†Gregoria Ruiz, 4° aniversario luctuoso (Hija
Gladis Trigueros)
October 2, Monday, The Holy Guardian Angels
7:30 †Virginia A. Wojtowicz (Mary Warchol)
8:15 †Por las almas del purgatorio
October 3, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Chester Kraska (family)
8:15 †Frances Wojdula (Wojdula & Yunker families)
October 4, Wednesday, Saint Francis of Assisi
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
October 5, Thursday, Blessed Francis Xavier Seelos,
Priest
7:30 Parishioners
8:15 †Por las almas del purgatorio

October 6, First Friday, Saint Bruno, Priest; Blessed Marie
Rose Durocher, Virgin
7:30 †Virginia A. Wojtowicz (Skrip Family)
8:15 Feligreses
7PM Za parafian
October 7, First Saturday, Our Lady of the Rosary
8AM Blessings and health for the donors of the “To
Teach Who Christ Is” Campaign
2PM Santo Rosario
5:00 †Richad Balla
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
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, October 7
5PM Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30 TBA
Sunday, October 8
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
Eucharistic Minister
Saturday, October 7
5PM Joanne and Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, October 8
8:30 Geogia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Maria Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski,
Jan Różański
12:30 Noema Arellano, Teresa y Erasmo Zavala, Alejandra
Baez
4:00 Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez, Maria Clara
Ibarra

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

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 24th, 2017

We are grateful for all those who supported
our annual Parish Festival, including those
who helped to organize, set-up, work, and
clean-up. This is truly a team effort that
could not have been achieved without the
grace of God and your continued participation and sacrifice.
The income generated by the 4 Mexican food
sales, raffle, and parish festival is the following:
Raffle:
$7,684.00
Parish Festival:
$10,054.00

Many thanks to Sept. 23
those of you who
have contributed
to St. Mary of Sept. 24
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are essential
to our ministry,
and we are
grateful.

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.

6:30 PM

$247.00

8:30 AM

$848.00

10:30 AM $1,218.00
12:30 PM $1,258.00
4:00 PM

$703.00
$4,717.00

Collection September 16 & 17, 2017………$562.00
Goal: $193,596
Deficit: $97,661.50

Greetings from Mundelein Seminary,

Our next CCD Class will be Saturday,
October 7 from 8AM—10AM, make
sure to arrive 10 minutes early.
Students will meet at the church for
8AM Mass, please dress appropriately.

$443.00

PARKING LOT CAMPAIGN

Mexican-Food Sales (6/25, 7/9, 7/30, & 9/10):
$6,896.45

Thank you for the $1,000 donation in support of Cristian Garcia Nuno. I am grateful
to the parishioners for their generosity. I
know Cristian will appreciate the support
and financial assistance.
Please extend my gratitude to the parishioners of
St. Mary of Czestochowa for supporting and encouraging
vocations. I know that the support of a parish community
is very significant for Cristian.
Please know that you and your people remain in
my prayers and are included in the Mas intentions of our
seminary community.
Sincerely yours in Christ,
Very Reverend John Kartje
Rector/President

5:00 PM

Donations: $95,934.50
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.
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-Sixth Sunday in Ordinary Time
Matthew 21:28-32

Jesus poses a question to the chief priests and elders on
the meaning of obedience.
Background on the Gospel Reading
The context for today’s Gospel is the mounting tension
between Jesus and the Jewish religious leaders. Jesus
has entered Jerusalem and overturned the money changers’ tables in the Temple. Jesus has caught the attention
of the religious authorities; the chief priests and elders
question Jesus about the source of his authority. Jesus
refuses to name for these religious leaders the source of
his authority. Instead, he questions the priests and elders
through the parable we hear in today’s Gospel. The answer given by the religious leaders is correct, but it convicts them for their failure to heed the call of John the
Baptist and for their inability to recognize the Kingdom
of God.
The situation Jesus poses is rather straightforward. Given the same task by their father, one son asserts his disobedience in words, but then obeys in his
actions; the second son obeys with his words, but disobeys in his actions. The question that Jesus poses is
pointed and direct: Which son did what the father wanted? All would agree that “actions speak louder than
words” and that even if his words were disobedient, the
son who did the work as ordered did the father’s will.
Jesus’ conclusion is also direct. The chief priests
and elders, the ones who speak most often about God,
did not act accordingly. They did not respond to the
message of repentance announced by John the Baptist
with a change of heart. Instead, John’s message was
heeded by those one would not expect to repent—tax
collectors, prostitutes, and other sinners. Because of
their actions, these sinners will enter the Kingdom of
God ahead of the religious leaders.
Jesus could ask us the same question. Do our
words indicate our obedience to God? If not our words,
do our actions? God desires a full conversion of heart,
that our actions (and our words as well) will give evidence of our love for God.

Our Lady of the Rosary
Feast Day October 7
Saints Stories for All Ages
Many religions use beads to keep track of prayers. Our
Rosary, a circle of beads, is like a garland offered to Mary
because we pray a prayer on each bead. This well-loved
prayer has its roots in the 150 psalms. People who could-
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n’t read began praying 150 Hail
Marys instead, the equivalent of three
of our modern rosaries covering the
original three sets of mysteries.
The story of the feast of Our
Lady of the Rosary is an interesting
one. In the 16th century Pope Pius V
was having trouble with the Ottoman
Turks, who were a real danger to
Christianity. After months of disagreements and bickering, he was able to unite Spain, Venice, and the States of
the Church in a naval expedition to fight the Turks.
The two navies met in the Gulf of Lepanto in
Greece on October 7, 1571. On the same day, the Rosary
Confraternity of Rome was meeting at the Dominican
headquarters there. The group recited the Rosary for the
special intention of the Christians at battle. The Christians
defeated the Turks in a spectacular victory and believed it
was the intercessory power of the Blessed Virgin that
won the victory. Pope Pius V dedicated the day as one of
thanksgiving to Our Lady of Victory. Pope Gregory XIII
later changed the name to the feast of Our Lady of the
Rosary. The story of the feast of Our Lady of the Rosary
focuses on the intercessory power of Mary. It shows that
when Christians are in danger, they can go to Mary. And
when an individual is in pain, discouraged, or having
trouble accepting God’s will, he or she can also go to
Mary. She will pray to her Son for anyone who calls on
her. Anyone who prays to Mary no longer feels alone because she prays with them and for them. Mary encouraged praying the Rosary in her apparitions. At Lourdes
when she appeared to Saint Bernadette, Mary had a Rosary. As Bernadette prayed it, Mary joined in on the Glory Be prayers. At Fatima Mary exhorted the three children
who saw her to pray the Rosary for peace.
The Rosary is a deep prayer because as we recite
the Our Fathers, Hail Marys, and Glory Bes, we meditate
on the mysteries in the lives of Jesus and Mary. No wonder it pleases Our Lady when we pray the Rosary.
We invite all the families to pray the Rosary together,
during the month of October, The Month of the Rosary.
Our parish will be hosting an Oktober fest on
October 15 The fest will start after the 10:30
a.m. Mass and conclude around 2:00 p.m.
More details will be available as the date approaches.
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of
Confirmation? Adult Confirmations will be held during
the spring months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are forming now. To register or for information please telephone (312) 534-8032 or go to
www.catechesis-chicago.org.

Anuncios Parroquiales
XXVI Domingo ordinario
Mt 21, 28-32
En aquel tiempo, Jesús dijo a los
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: "¿Qué opinan de
esto? Un hombre que tenía dos
hijos fue a ver al primero y le
ordenó: 'Hijo, ve a trabajar hoy
en la viña'. Él le contestó: 'Ya
voy, señor', pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo
lo mismo. Éste le respondió: 'No quiero ir', pero se arrepintió y
fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?" Ellos le respondieron: "El segundo".
Entonces Jesús les dijo: "Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del
Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino
de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las
prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera después de haber
visto, se han arrepentido ni han creído en él''.
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.
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.
7 DE OCTUBRE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Su fiesta fue instituida por el Papa san Pío V el 7 de Octubre, aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla naval de
Lepanto (1571), atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración
del rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a
meditar los misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María, que
estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión
y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios.
Historia del Rosario
Ya en el siglo IX había en Irlanda la costumbre de hacer nudos en un
cordel para contar, en vez de los salmos, las Ave Marías. Los misioneros de Irlanda mas tarde propagaron la costumbre en Europa y hubieron varios desarrollos con el tiempo. Santo Domingo busca las ovejas
perdidas. La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Sto. Domingo a
rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y
la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas de los escritos del Beato Alano:
1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia
que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los
que devotamente recen mi Rosario.
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El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra
de los pecados y abate las herejías.
El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres
el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las
cosas celestiales y eternas.
El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados
misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia
si es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna.
Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la
luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.
Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.
Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los
bienaventurados de la corte celestial.
Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.
La devoción al Santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria.
La Virgen del Rosario: ¡Vencedora de las batallas!

Todos están invitados a Rezar el Rosario en la
iglesia todos los domingos durante el mes de octubre a las
12:00PM y a las 3:30PM
El domingo, 7 de octubre a las 2PM están todos
invitados a rezar el rosario en la iglesia en celebración de
La Jornada Mundial del Rosario.
Agradecemos a todos los que apoyaron
nuestro Festival Parroquial anual, incluyendo a aquellos que ayudaron a organizar, set-up, trabajar y limpiar. Este es
realmente un esfuerzo de equipo que no
podría haber sido alcanzado sin la gracia de Dios y su
continua participación y sacrificio.
La ganancia del festival fue de $10,054, y la ganancia por
la rifa anual fue de $7,684, la ganancia total generada por
las 4 ventas de comida de verano fue de $6,896.45
¡RESERVA LA FECHA! Marquen sus calendarios para domingo, Octubre 15. St. María estará celebrando su festival de Octubre después
de las misas dominicales en Makuch
Hall. Detalles del este evento estarán
disponibles en los próximos boletines

Ogłoszenia Parafialne
XXVI Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co
myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się
do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w
winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł.
Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł:
Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z
tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi.
Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i
nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Mt 21,28-32

7 października
Najświętsza Maryja
Panna Różańcowa
Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7
października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską.
Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze
łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe
modlitwy do Maryi, powierzając jej swą
troskę podczas odmawiania różańca.
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że
znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana
zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a
sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać
inwazję Turków na Europę.
Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto
połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy
chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w
których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione
pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały
Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii
Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej staje
się okazją do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Z pewnością nie jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza
dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i człowie-
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ka. Historia uczy, że wielokrotnie różaniec okazał się
wielką pomocą w różnych niebezpieczeństwach. Tak było
w przypadku zwycięstwa pod Lepanto czy też w przypadku obrony Wiednia. Całe ówczesne rycerstwo polskie
należało do bractw różańcowych, a w Krakowie przed
bitwą odbywały się procesje różańcowe i pod przewodnictwem królowej Marysieńki trwała nieustająca modlitwa różańcowa.
W każdą niedziele jest odmawiany różaniec w naszym
kościele o godzinie 10:00AM przed Mszą św. w języku
polskim.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec
święty, dane błogosławionemu Alanowi de la Roche:
1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną
łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec
przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie
łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy
wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec
święty, rozważając równocześnie tajemnice święte
nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest
grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w
łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez
sakramentów świętych.
8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu
i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i
przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie
czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką
chwałę w niebie.
11. cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w
każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa
mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za
braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a
braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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!!!
Pierwszy Piątek
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o
godz. 7:00 wieczorem. Jak zawsze pół godziny
przed Mszą św. możliwość skorzystania z
sakramentu pokuty. Serdecznie zapraszamy.

Dochód z festynu parafialnego wyniósł $10,054.00, z
loterii parafialnej wyniósł $7,684.00 natomiast z meksykańskiego jedzenia (4 niedziele) wyniósł $6,896.45. Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim którzy przygotowali parafialny festyn i Wszystkim którzy w nim wzięli udział.

OKTOBERFEST
Czy chodzą za Tobą placki ziemniaczane?
A może masz ochotę na coś bardziej konkretnego na przykład placek po zbójnicku.
Już dziś zapraszamy na nasz parafialny
Oktoberfest, który odbędzie się w niedzielę
15-go października w Sali Makucha. Właśnie za dwa tygodnie będziemy sprzedawali
placki ziemniaczane, placki po zbójnicku, tradycyjną polską kiełbasę z kapustą i bigos. Będziemy również mieli wypieki własnej roboty oraz napoje chłodzące i polskie piwo. Spędźmy razem czas w
gronie rodziny parafialnej, gdzie oprócz smacznego jedzenia będzie też miła atmosfera!
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

