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-Eighth Sunday in the Ordinary Time
October 15th, 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
7:30
8:15

October 15, Twenty– Eighth Sunday in the Ordinary Time
8:30 Birthday Blessings to Jim Wojdula (Yunker & Wojdula
Families)
Happy birthday blessings to Ted Rawick (Ron
Barnak)
†Diana Madurzak (Zaragoza Family)
†Helen Mary Kociolko (Son)
†Lillian Gronkowski (Art Gronkowski)
10AM Różaniec
10:30 W intencji Bogu wiadomej
O zdrowie i Boże bł. dla Wiktorii Chowaniec z okazji
urodzin (Babcia z Dziadziusiem)
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Madzi
Ptak
O powrót do zdrowia dla Dagmary Przyboś (Rodzina)
O zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej oraz pogodę
ducha dla Stanisława i Władysławy
Słowakiewicz (Halina)
†Władysław Fortuna (Córka z Rodzina)
†Aniela Janik w rocz. śm. (Córka z Rodziną)
†Józef i Anna Batkiewicz (Helena)
†Jadwiga Słowakiewicz (Helena)
†Maria Suder (Helena)
†Zofia Szopińska (Helena)
†Witold i Wanda, Jadwiga Korczak (Helena)
†Aleksander i Helena Czerwiński (Helena)
†Witold i Maria Magierski (Helena)
12PM Rosario
12:30 †Nelson rivera López (Familia)
3:30 Rosario
4:00 Feligreses
October 16, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Stephanie Skrabacz, 6th anniversary (Marie)
8:15 †Por las almas del purgatorio
October 17, Tuesday, Saint Ignatius of Antioch, Bishop and
Martyr
7:30 †Virginia A. Wojtowicz (Bonnie Potts)
8:15 Feligreses
October 18, Wednesday, Saint Luke, Evangelist
8:00 †Manuel Mateo Jomas (Familia)
8:30 Eucharistic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro
October 19, Thursday, USA: Saint John de Brebeuf and Isaac
Jogues, Priests

Parishioners
†Por las almas del purgatorio

October 20, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Virginia A. Wojtowicz (Scrip Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
October 21, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 †Cecil Buckner Jr. (Marianne)
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 21
5PM Gladis Trigueros, Marie Jarding
6:30 Adriana Ratułowski, Anna Drumsta
Sunday, October 22
8:30 John Kociolko
10:30 Danuta Landt, Ala Krzak
12:30 Juan Rodríguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Enrique García, Humberto Téllez, Trini Madera
Eucharistic Minister
Saturday, October 21
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Jan Różański
Sunday, October 22
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson,
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Jan Radomyski, Jan Różański, Waldemar Lipka
12:30 Javier Hernández, Linda Hernández,
Víctor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Rosalina Martínez, Ángeles Abundis, Antonio Abundis
We welcome in Baptism:
Arcelia Delilah Garcia
There is a promise of marriage between
II. Marcin Andrzej Zieba & Barbara Sophie Gawlak
II. Edgar Rodriguez & Deisi Diaz
Eternal rest………………
†Marion J. Kasprzak
May God Who called you, take you
home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection,

National Shrine Collection
October 14 & 15
Cardinal Cupich has requested that all archdiocesan
parishes hold a second collection to help complete the work
at the Basilica of the National Shrine of the Immaculate
Conception in Washington, D.C.
The basilica, which is located near the Catholic University of America, is the largest Catholic church in North
America and is among the 10 largest churches in the world.
As the 100th anniversary of the placement of the church’s
foundation stone approaches in 2020, U.S. bishops have
asked Catholics to donate to help finish the shrine with the
completion of the Trinity Dome.
Designated by the U.S. Conference of Catholic
Bishops as a “national sanctuary of prayer and pilgrimage,”
the basilica is dedicated to the patroness of the United States,
the Blessed Virgin Mary under her title of the Immaculate
Conception.
It is often the site for large Masses including the
annual vigil held the evening before the March for Life.
When Pope Francis visited America in 2015, he canonized
St. Junipero Serra during an outdoor Mass next to the shrine.
The basilica features an upper and lower church and more
than 80 chapels and oratories that honor Mary and represent
the people, cultures and traditions of the American people.
Renew My Church Informational Meeting
October 26 at 7PM
Makuch Hall
Renew My Church is a multi-year planning process
for the archdiocese to strengthen parish vitality and better
align its resources and its mission. All parishes have been
placed in groups, determined by geography and other factors. Each group is expected to come together to decide how
they can best evangelize and serve the people of God in its
area, using a facilitated planning process. Everyone is invited to attend the meeting to gain a better understanding of the
Renew My Church planning process.
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.
Dear lectors and Eucharistic Ministers, please
make sure to check the Sunday’s bulletin for next
Sunday’s schedule. Also, we want to remind you
that regardless if a month ends on Saturday, and
the next begins on Sunday that would be consider the first
weekend for scheduling purposes, as it was the case of September 30 & October 1 (First Weekend for scheduling purposes), October 28 & 29 will be the 5th weekend for scheduling purposes.

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.

The collection summary
for October 7 & 8 will be
publish in the upcoming
bulletin of October 22.

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection September 30 & October 1, 2017
$444.00
Goal: $193,596
Deficit: $97,217.50
Donations: $96,378.50
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
Jim Connelly
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
Karen Lambrecht
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
Amy Scamerhorn
Kathleen Smith
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Gladys Trigueros
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise Yunker
Michael Yunker Sr.
Paul Zaragoza

If you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20.

St. Mary’s Parish News

October 15, 2017

ST. MARY OF CZESTOCHOWA PARISH
Income & Expenses: 7/1/16 - 6/30/17
On behalf of the Finance Council, we want to
thank our parishioners for their generous support of our
parish during the past year. Furthermore, we want to
thank all our parishioners who are making regular and
sacrificial gifts to St. Mary of Czestochowa Parish to support our ministries, charitable contributions as well as the
support to maintain our parish properties.
Your continued stewardship of treasure as well as
your time and talents will assure the continued improvement of the parish of St. Mary of Czestochowa as a faithful Catholic Community of faith, hope and love.
May God reward and bless you!
Sincerely in Christ,
Rev. Waldemar Wieladek, C.Ss.R
Rev. Marian Furca, C.Ss.R
Rev. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R

Status Animarum
July 1, 2016—June 30, 2017
PARISHIONERS
Registered Families
Registered Persons

501
1,503
BAPTISMS

Under 7 years-old
7 years and older

47
7

FIRST COMMUNIONS
Under 18 years old
18 years and older

80
0

CONFIRMATION
Under 18 years old
18 years and older

36
0

Amount

Sunday & Holy Day Collections

278,406

Christmas Collection
Easter Collection
Other Parish Collections
Earnings on Parish Deposits
Tuition & Other fees
Fundraising (net)

12,224
12,249
28,394
1,159
8,260
46,676

Miscellaneous Income
Total Income

135,348
$

Operating Expenses:
Salaries
FICA
Health Insurance
Fringe Benefits
Prof. Growth/ Ministerial

33
7
FUNERALS

Burial of Body in Arch. Of Chicago Cemetery
14
Burial of Cremains in Arch. Chicago Cemetery…. 4
Body Burial Elsewhere
3
Other Cremains
2

522,717
199,533
8,495
19,680
6,554
-

Telephone
Heating
Electricity
Other Utilities
Maint. & Ordinary Repair

3,353
29,159
17,804
18,272
42,457

Altar & Liturgical Supplies

15,390

Furnishings & Equipment
Food & Meals
Books & Supplies

2,390
13,147
8,810

Transportation

709

Archdiocesan Assessment
Administrative Expenses

50,854
18,602

Property & Casualty Insurance
Miscellaneous Expenses

50,076
10,144

Total Expense

$

Net Ordinary Income / (Deficit)

$

515,427
7,290

Total Other Income

151,305

Total Other Expenses

133,534

Net Other Income

MARRIAGES
Catholic Marriages
Interfaith Marriages

Operating Revenue/Receipts

Net Income

17,771
$

…..25,061

Amounts were rounded to the nearest dollar.
Unlike last year, Cash Amount in Extraordinary Account has not been included this year, since is not
part of the operating revenues and expenses of the
regular operations of the church.

Anuncios Parroquiales
XXVIII Domingo ordinario
Mt 22, 1-14
En aquel tiempo, volvió
Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes
y a los ancianos del pueblo, diciendo: "El Reino
de los cielos es semejante
a un rey que preparó un
banquete de bodas para su
hijo. Mandó a sus criados
que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir.
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran:
'Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a
la boda'. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue
a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron
encima a los criados, los insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus
tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
Luego les dijo a sus criados: 'La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren'.
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos
los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a saludar a los convidados
vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje
de fiesta y le preguntó: 'Amigo, ¿cómo has entrado aquí
sin traje de fiesta?' Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: 'Átenlo de pies y manos
y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la
desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos
los escogidos".

Taller Informativo sobre “Renovando Mi Iglesia”
26 de octubre a las 7PM
Makuch Hall
Renovar Mi Iglesia es un proceso de planificación plurianual para que la Arquidiócesis fortalezca la vitalidad
parroquial y alinee mejor sus recursos y su misión. Todas las parroquias han sido colocadas en grupos, determinadas por la geografía y otros factores. Se espera
que cada grupo se reúna para decidir cómo pueden
evangelizar mejor y servir al pueblo de Dios en su
área, usando un proceso de planificación facilitado.
Todo el mundo está invitado a asistir a la reunión para
obtener una mejor comprensión del proceso de planificación de Renew My Church.

El Reporte Económico Parroquial
En la pagina 3 ya hemos publicado el reporte económico de nuestra parroquia del periodo de 1 de julio
de 2016 a 30 de junio de 2017

15 de Octubre de 2017
Segunda Colecta
14 & 15 de Octubre
El cardenal Cupich ha pedido que todas las
parroquias de la archidiócesis celebren una segunda
colección para ayudar a completar la obra en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C.
Taller de Matrimonios
Makuch Hall
Octubre 20: 6PM
Octubre 21: 2PM

“Por tanto el hombre dejará a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” (Genesis 2:18-24)
Queremos invitar a todos los matrimonios a que
participen en un taller que se llevara a cabo el día 20 y 21
de octubre. Durante este taller las parejas reflexionarán en
la importancia de la unión de la pareja, para el desarrollo
de una familia fuerte y llena de amor.
También hablaremos de las diferentes dificultades
que las parejas enfrentan hoy en día y como podemos
superarlas. Sobre todo, recalcaremos la importancia del
amor a Dios en nuestra vida matrimonial.
OCTUBRE MES DEL SANTO ROSARIO
Les invitamos a rezar el Santo Rosario en familia todos
los días en sus casas y aquí en la Iglesia los domingos a
las 12PM, Y 3:30 PM; vengan y recemos como familia de
Dios, que: “La familia que reza unida, permanece unida”

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, 21 de octubre. Las clases
comenzaran a las 8AM.
La próxima clase de CCD para los padres es el 21 de Octubre de 8-10AM

Ogłoszenia Parafialne
XXVIII Niedziela Zwykła
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych
ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał
jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym:
Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i
wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni
zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich],
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i
kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł
swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na
ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i
sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala
zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć
biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój
weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie
mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł
sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w
ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest
powołanych, lecz mało wybranych.
Mt 22,1-14
Święty Łukasz apostoł i ewangelista
(18 października)
Ten wykształcony poganin, wychowany w kręgu kultury hellenistycznej,
jest patronem służby zdrowia. Sam,
prawdopodobnie, także był lekarzem,
bo na kartach spisanej przez niego
Ewangelii możemy znaleźć kilkaset
terminów medycznych, które występują również u Hipokratesa czy Galena.
Dzięki temu posiadamy cenne próby
diagnozowania niektórych schorzeń
albo reakcji fizjologicznych, np. krwawego potu Jezusa podczas jego walki wewnętrznej w Ogrodzie Oliwnym. Czczono
go także jako patrona malarzy, ponieważ przypisywano mu
autorstwo rozmaitych wizerunków Maryi.
Samego Pana Jezusa nigdy nie spotkał, a chrześcijaństwo poznawał u boku św. Pawła, który był jego nauczycielem wiary.
Towarzyszył mu w podróżach misyjnych do Macedonii, Grecji
oraz Rzymu. Apostoł Narodów wywarł na nim trwałe piętno,
które po latach zaowocowało duchowym powinowactwem,
wyrażającym się zbieżnością idei, myśli, a nawet słów w ich
dziełach. Ewangelię spisał pomiędzy 70 a 80 r., ponieważ znane mu były np. szczegóły dotyczące zburzenia Jerozolimy.
Chociaż w dedykacji wymieniony jest Teofil, wysoki urzędnik
rzymski, to prawdziwymi adresatami byli chrześcijanie o pogańskim rodowodzie. Ukazał im Mesjasza jako miłosiernego
Boga-Człowieka, proklamującego powszechność zbawienia
oraz inaugurującego czas przemiany świata.
Towarzyszył św. Pawłowi aż po egzekucję w 67 r., a potem
miał prowadzić ewangelizację w Macedonii, Achai i Galii.
Zmarł albo — jak chce św. Grzegorz z Nazjanzu — zginął
śmiercią męczeńską w Beocji. W 357 r. jego relikwie przewieziono z Teb do Konstantynopola.

15 października 2017
16 października
Święty Gerard Majella, Redemptorysta
Gerard Majella to postać tajemnicza.
Urodził się w zapadłej włoskiej wiosce blisko
trzysta lat temu, jednak ludzie mówią o nim tak,
jakby wciąż żył tuż obok. Był bratem Redemptorystą, który zmarł w wieku dwudziestu dziewięciu lat. Jego obecność i modlitwa odczuwana jest w domach i szpitalach od Londynu do
Los Angeles, od Monachium do Melbourne.
Gdziekolwiek znajduje się niemowlę w niebezpieczeństwie, matka
w potrzebie, chore dziecko, opuszczona i cierpiąca rodzina, tam
można usłyszeć modlitwę do św. Gerarda. Dlaczego więc Bóg
wybrał Gerarda Majellę i przeznaczył do trudnego zadania, jakim
jest troska o najbardziej zranione spośród Bożych dzieci?
Cóż, trzeba przyznać, iż nie wiemy, dlaczego Bóg wybiera jakąś szczególną osobę i przeznacza do określonego zadania.
Od czasów Mojżesza ludzie mają wątpliwości, odnoszące się do
tych, których Bóg raczył wybrać. Bóg wybiera jednak tego, kogo
pragnie i sprawia cuda przez ludzi otwartych na Jego działanie.
Od początku swego życia Gerard był tak blisko Boga, nic
go nie zdumiewało i nie było dlań zbyt wielkie. Prowadził zażyłą
rozmowę z Bogiem i odnosił się tak do Jezusa, jakby był On jego
najbliższym przyjacielem. Przeszedł przez życie jako szczęśliwy
święty. Był zakochany w Chrystusie i ukazał tę drogę, jako otwartą
dla każdego człowieka.
W jego życiu możemy dostrzec trzy wielkie pobożności.
Pierwsza odnosiła się do ukrzyżowanego Pana, który właśnie
swym krzyżem dowodzi, jak bardzo się umiłował. Druga to obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, poprzez który miłość
Jezusa jest stale w nas obecna. W końcu Gerard szedł za Jezusem poprzez miłość do Maryi, Matki Jezusa, powierzając Jej pomocy i natchnieniom, aby móc pełnić Bożą wolę w każdej chwili
życia.
Gerard - patronem matek
Dwa cuda w szczególności odegrały znaczącą rolę w
uznaniu św. Gerarda za patrona matek spodziewających się
dziecka. Pierwszy z nich został zweryfikowany i uznany za prawdziwy podczas procesu kanonizacyjnego. Wydarzył się on w Senerchii, gdzie pewna kobieta umierała podczas porodu. Jej mąż
wraz z rodziną poprosił Gerarda, który tam przebywał podczas
misyjnej pracy, o modlitwę w ich intencji. Jego modlitwa została
wysłuchana i matka wraz z dzieckiem ocalały.
Drugi cud wydarzył się wiele lat później, już po śmierci
Gerarda. Był on dobrze znany w mieście Oliveto, kilka kilometrów
od Caposele i miał tam wielu przyjaciół. Przybył kiedyś do Oliveto,
aby pożegnać się z rodziną Pirifalo. Kiedy już odchodził, jego chusteczka spadła na podłogę. Na ten widok młoda dziewczyna pospieszyła, aby mu ją podać. "Zatrzymaj ją- powiedział- pewnego
dnia może ci się przydać". Po latach owa dziewczyna, oczekując
swego pierwszego dziecka, ciężko zachorowała. Obawiano się, że
ani matka, ani dziecko nie przeżyją. Nagle chora przypomniała
sobie o chusteczce. Sięgnęła po nią i zaczęła się modlić. Już po
chwili poczuła się lepiej. Jej dziecko urodziło się zdrowe. Ta historia została nam przekazana przez jej wnuczka, który wspomniał,
że babcia przechowywała chusteczkę jak najdroższą relikwię.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Ważne Spotkanie Informacyjne
Dnia 26 października we czwartek o godzinie 7 wieczorem w Sali Makucha odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie procesu ewangelizacyjnego w naszej Archidiecezji Chicago o nazwie „Odnów mój Kościół.” Będzie mowa o restrukturyzacji naszych parafii. Spotkanie
to będzie w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy
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!!!

Parafialny Raport Ekonomiczny
Na stronie 3 tego biuletynu został umieszczony parafialny
raport ekonomiczny z okresu od 1 lipca 2016 r. do 30
czerwca 2017 r. Prosimy o zapoznanie się z tym raportem.

OKTOBERFEST
Czy chodzą za Tobą placki ziemniaczane? A może masz ochotę na coś bardziej konkretnego na przykład placek po
zbójnicku. Zapraszamy w tę Niedziele na
nasz parafialny Oktoberfest, który odbędzie się w Sali Makucha. Będą sprzedawane placki ziemniaczane, placki po zbójnicku, tradycyjne
polskie kiełbaski z kapustą i bigosem. 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

