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-Third Sunday in Ordinary Time
September 8th, 2019
Masses:

Confessions:

Saturday
8.00 AM (English, every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)

Saturday
4:00 – 4:45 PM
(Trilingual)
6:00 — 6:30 PM
(Trilingual)

Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)
Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Fr. Waldemar Latkowski CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Sonia Torres - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

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)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)

Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
E-Mail: alice@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.

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

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 08 Twenty-third Sunday in Ordinary Time
8:30 †Norbert A Skrzypczak (Bonnie Potts)
10:30 O Boże błog. potrzebne łaski dla Haliny i Stanisława
Urbaniak;
O Boże błog. I potrzebne łaski dla Kazimierza Hulboj
(Olimpia Bakery)
O zdrowie , Boże błog. oraz Dary Ducha św. dla
Edwarda Kogut (Od marszałków)
O zdrowie , Boże błog. oraz Dary Ducha św. dla
Reginy Skarżyńskiej z okazji imienin (Od
przyjaciół)
O zdrowie , Boże błog. oraz Dary Ducha św. dla męża
z okazji urodzin prosi żona i dzieci.
†Andrzej i Anna Bukowscy, syn Stanisław, córka
Stanisława Maria, Agnieszka i Franciszek
Krzysztofiak, syn Jan (Rodzina)
†Franciszek Banachowski - Senior w 36 rocz. śmierci
(Syn z rodziną)
†Henryk Węgrzyn w 18 rocz. śmierci (Danuta)
†Krzysztof Kogut o wieczne szczęście od żony z
dziećmi i przyjaciół
†Pelagia Ptak ( córka i syn z rodzinami )
†Aniela Gancarczyk w 5 rocz. śmierci (Od Grupy
Biblijnej)
12:30 En acción de gracias por 25 años de liberación del
alcohol de Oralia del Rosario Flores
(hermanas)
4:00 Feligreses
September 09 , Monday, Saint Peter Claver, Priest
7:30 †Norbert A. Skrzypczak (Cesario Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
September 10 , Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Norbert A. Skrzypczak (Gardelka Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
September 11 , Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 For blessings and health for Ricardo Castro on his
birthday
8:30 Eucharisitic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
September 12 , Thursday, The Most Holy Name of Mary
7:30 For new priestly and religious vocations and for Pope.
Frances, bishops, priests deacons, religious.
8:15 Por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y
también por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos.

September 13 , Friday, Saint John Chrysostom Bishop, Doctor
of the Church
7:30 Por bendicones y salud para Francisco Rada en su
cumpleaños
8:15 Raul Marin, 5° aniversario luctuoso (familia)
3PM Wedding: Ramiro Cazares & Deborah Sanchez
September 14 Saturday, The Exaltation of the Holy Cross
11AM Quinceañera: Ariana Salgado
1PM Wedding: Michael M. Wroblewski & Angela V.
Severino
3PM Wedding: Kenny Alvarez & Jessica Garduno
5PM †Norberty A. Skrzypczak (Gardelka Family)
†Carl J. Lehman Sr (Family)
6:30 W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.

Lector Schedule
Saturday, September 14
5PM Sharon Wisnieski-Wente
Jean Wojdula-Yunker
6:30 Bogusia Ptak – Adriana Ratułowski
Sunday, September 15
8:30 John Kociolko
10:30 Waldek Lipka – Kasia Kowalska
12:30 Los jovenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, September 14
5PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 Adam Orszulak
Sunday, September 15
8:30 Christine Grodek, Ann Twomey
TBA
10:30 Andrzej Obacz, Jan Radomyski
12:30 Vicente Saldana, Irene Saldana
Miguel Vazquez, Elvia Madera
4:00 Rene Avina, Gisela Avina
Alejandro Morales
There is a promise of marriage between
III. Ramiro Cazares & Deborah Sanchez
III. Michael M. Wroblewski & Angela V. Severino
III. Kenny Alvarez & Jessica Garduno
II. Fernando Lopez & Ana Lilia Ruiz
II. Ernesto Ochoa & Nathalie Avila

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 1, 2019

To Teach Who Christ Is Campaign
DELINQUENT PLEDGES
A recent 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 as pledges are paid, and the
shared ministries of the Archdiocese of Chicago benefit then as well.
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.

Many thanks to Aug. 31
those of you who
have contributed
to St. Mary of Sep. 01
Czestochowa’s
collection this
past week. Your
gifts are
essential to our
ministry, and we
are grateful.

Electronic payments are easy and convenient,
and save the campaign office considerable costs associated with mailings and postage. Please contact
the To Teach Who Christ Is fulfillment office at
312.534.8500 or go to toteachwhochristis.org for assistance.
We welcome in Baptism:
Navaeh Santiago
Gianna Carrillo
Maximiliano Meza
Logan Alejandro Tzintzun
Julian Manuel Mota
Gabriel Rodriguez
Eternal rest………………
†Wladyslawa Jaskot
May God Who called you, take you home!

$483.00

6:30 PM

163.00

8:30 AM

779.00

10:30 AM

1,047.00

12:30 PM

1,230.00

4:00 PM

477.00
$4,329.00

PARKING LOT CAMPAIGN
August 31 & September 1…………………..$647.00
Goal: $193,596
Donations: $114,003.50
Deficit: $80,934.50

SWITCH TO CREDIT CARD FULFILLMENT
If you signed up to receive payment reminders in the mail but would rather fulfill your To Teach
Who Christ Is pledge with your credit card, you can
easily make this switch. You may also have payments automatically withdrawn from your checking
account.

5:00 PM

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Fr. Ted Bojczuk
Jim Connelly
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Alma Guzman
Edward Hennessey
Trinidad Hernandez
Heather Hirschbein
Denise M Jandura
Rich S Jandura
Ed Jentczek
Maria Jimenez
Olga Jimenez
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Andrea Kulaga
Karen Lambrecht
Graciela Lopez
Ray Mizura
Nicholas Moskos
Marylin Nowicki

Nancy Orozco Lopez
Carolyn Paida
John Paida
Dennis Pencak
Mike Pawlowski
Ted Rawick
Mark F. Rendak
Leopoldo Reyna
Mary Ruiz
Kathleen Smith
Haley Spirakis
Antonio Venegas
Peter Walke
Bob Wegner
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Jim Wojdula
Denise Yunker
Mark 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.

XXIII Domingo Ordinario
Lc 14, 25-33
En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus
discípulos, les dijo: "Si alguno
quiere seguirme y no me prefiere
a su padre y a su madre, a su
esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas,
más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que
no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una
torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si
tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber
echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que
se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: 'Este
hombre comenzó a construir y no pudo terminar'.
¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se
pone primero a considerar si será capaz de salir con diez
mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de
paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie
a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo''.
¿Por qué hay que ir a Misa los
domingos?
Durante la misa participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo.
Como sea tu Misa, así será tu
fe
Por: Lucrecia Rego de Planas | Fuente: Catholic.net

El hombre hoy día tiene poco tiempo para dedicarse a las cosas de Dios,
para conocerlo y entenderlo.
La Iglesia, consciente de que si sus miembros
no conocen a Dios no podrán cumplir con la misión
que les ha sido encomendada, ha querido asegurar
que se le dedique un tiempo a la semana a este conocimiento y ha dado un mandamiento para darle un
sentido religioso a nuestro descanso en el que se nos
recuerda : "Oir misa entera todos los domingos y días
de precepto".
Con este mandamiento, la Iglesia asegura que
sus miembros conocerán los lineamientos de su Fundador, Jesucristo, y de esta manera no perderán el
"estilo" de seguidores de Cristo; no olvidarán su fin
último y se esforzarán por cumplir su labor personal
dentro de la Iglesia.
¿Por qué el domingo y no cualquier otro día?

Desde la Creación, por el relato del Génesis,
sabemos que Dios quiso instituir un día dedicado a
Él: "Y el séptimo día descansó." Este es el origen del
sabath judío. Como Jesucristo resucitó un domingo,
los primeros cristianos cambiaron el sabath al primer
día de la semana, el domingo, dedicándolo plenamente a Dios.
En los Hechos de los Apóstoles podemos leer
que el origen de la misa los domingos se remonta a
los primeros tiempos de la Iglesia, en donde los
apóstoles y los primeros discípulos se reunían el primer día de la semana, recordando la Resurrección de
Cristo, para estudiar las Escrituras y compartir el pan
de la Eucaristía.
Por esta razón, la Iglesia nos pide que asistamos a misa los domingos como recordatorio de que
debemos dedicarle todo ese día a Dios.
Además, asistir a misa nos trae grandes beneficios, pues es la celebración dentro de la cual se lleva a cabo el sacramento de la Eucaristía y es el medio de santificación más perfecto, pues en él conocemos a Dios y nos unimos a Jesucristo y a toda la
Iglesia en su labor santificadora.
Durante la misa nosotros participamos estrechamente en la vida y misterio de Jesucristo, por Él,
con Él y en Él, ofreciendo nuestras obras, ofreciéndonos nosotros mismos, pidiendo perdón por nuestros pecados y, con esto, alcanzamos gracias para
toda la Iglesia, reparamos las ofensas de otros y rendimos una alabanza de valor infinito porque lo hacemos por medio de Jesucristo.
No asistir a misa es perdernos de todos estos beneficios.
Si en la Santa Misa se revive cada vez, en
forma actual e incruenta el sacrificio de la cruz donde Jesucristo, por amor, murió por todos nosotros.
Entonces, ¿por qué se hace una ley de algo que debería ser una respuesta de amor?
Para ayudarnos a los cristianos a cumplir
nuestros deberes con Cristo y a beneficiarnos de los
dones que Él nos entregó, ya que hay situaciones en
que recordar que es una obligación, nos da más fuerza para cumplir con ese acto de amor. La obligación
grave de ir a Misa nos moverá con una fuerza que
quizás no nos daría la propia espontaneidad.
Es fundamental formar un sentido de previsión para no perder la Misa dominical, enseñarlo a
nuestra familia y así asistir tranquilamente y sin presiones a la Celebración Eucarística que es
"sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de
caridad, banquete pascual en el cual se recibe como
alimento a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos
da la prenda de la gloria venidera". (Sacrosanctum
concilio n. 47)

Si quieres saber más al respecto, puedes leer la carta
del San Juan Pablo II “Dies domini” sobre este tema.

XXIII Niedziela Zwykła
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł
do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i
sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was,
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej,
gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć,
wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z
drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy,
czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Łk 14,25-33

Refleksja nad Ewangelią,
Fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o
trzech warunkach, które decydują o przynależności do Chrystusa.
Pierwszym z nich jest gotowość na rezygnację z wszystkiego dla Chrystusa. Jezus stawia
przed nami największe wartości: ojca, matkę,
nawet nasze życie i domaga się gotowości
złożenia tego wszystkiego w ofierze, gdyby
zachodziła potrzeba i konieczność wyboru pomiędzy Nim a nimi. Gotowość na utratę wszystkiego dla Boga oto pierwszy warunek wskazany
przez Chrystusa. Na co dzień Pan Bóg nie domaga się tak wielkich ofiar. Po to daje ojca, matkę, byśmy ich kochali. Po to daje życie, byśmy
się nim cieszyli. Pragnie jedynie, abyśmy ponad
to wszystko cenili sobie kontakt z Nim.
Drugi warunek to twórcze wykorzystanie
życia. Każdy człowiek do czegoś dąży, chce coś
w życiu osiągnąć, czegoś ważnego dokonać.
Najczęściej tym dziełem jest wychowanie dzieci,
zabezpieczenie warunków życia, budowa
kochającej się rodziny. Czasem ten wysiłek
twórczy dotyczy dobra ojczyzny, ludzkości,
Kościoła

Obok gotowości na rezygnację z
wszystkiego dla Pana Jezusa, obok twórczej pasji wykorzystania życia i zrobienia czegoś dobrego, ucznia Pana Jezusa musi cechować
wielka roztropność. Jest ona szczególnie potrzebna w walce ze złem. To jest najtrudniejszy
punkt naszego życia. Zło rośnie obok nas, trzeba
codziennie się z nim mocować, ale jeśli się
człowiek do tego zabierze nieroztropnie, zginie.
Trzeba dokładnie obliczyć siły ciała i ducha —
czy wystarczą do wytrwania. Czy zdołamy
rozprawić się ze złem całkowicie, czy też trzeba
będzie podejść do niego dyplomatycznie.
Pozwolić złu róść obok i tylko pilnować, byśmy
w tym bliskim sąsiedztwie nic nie stracili.
Ks. Edward Staniek
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Pismo Święte nigdzie nie
wspomina o narodzinach Maryi.
Tradycja jednak przekazuje, że Jej
rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami.
Mimo sędziwego wieku nie mieli
dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego
Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko.
Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna
urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię.
Według wszelkich dostępnych nam informacji,
Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po
tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i
siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię
ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do
ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z
kłosów, które były wraz z
kwiatami i ziołami poświęcane
w uroczystość Wniebowzięcia
Matki Bożej, by uprosić sobie
dobry urodzaj. Na Podhalu
święto 8 września nazywano
Zitosiewną, gdyż tam sieje się
wtedy żyto. W święto Matki
Bożej Siewnej urządzano także
dożynki.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca w
naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten kurs przed chrztem dziecka. Dlatego
należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej półtora
miesiąca przed chrztem. (Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia dziecka.

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.

Podwyższenia Krzyża Świętego
Jednymi z najcenniejszych relikwii, jakie posiada
Kościół Katolicki, są te związane z Krzyżem, na
którym umarł nasz Mistrz Chrystus Pan. Są one
tak cenne, że sam cesarz bizantyjski musiał stoczyć bój z Persami o
odzyskanie relikwii Krzyża Zbawienia. 14 września Kościół obchodzi
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli dzień odnalezienia
zaginionych relikwii Zbawiciela przez Świętą Helenę.
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.
W ys ta r c z y
we j ś ć
na
s tr o n ę :
www.radiomaryjachicago.org. Na stronie głównej znajdziemy ikonki, na które klikając możemy oglądać TV TRWAM lub słuchać Radio
Maryja. Są też dostęne darmowe aplkacje na
IOS i Android. Zapraszamy by korzystać.

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.

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
Luke 14:25-33

Jesus teaches about the demands of discipleship.
Background on the Gospel
Reading
In chapter 14 of
Luke's Gospel, Jesus is speaking to people gathered at
the table about the difficulties of following him. This group
of people is suspicious about Jesus, looking to catch him
doing something wrong. Jesus speaks to them in parables,
emphasizing that although there is a right way to be a disciple and enter into the kingdom of his Father, it is a difficult path to follow. Many, even some of the guests at the
table, reject the invitation. So Jesus turns to the crowds
and speaks to them of discipleship. Jesus explains that,
when it comes to making a choice for the Kingdom of God,
nothing can get in the way. When Jesus describes “hating”
one's father and mother, he is not talking about feelings.
Rather, he is emphasizing very strongly that choosing to
be a disciple means that everything else—family, money,
your own life—must come second. In Matthew's version of
this story (Matthew 10:37), Jesus refers not to “hating” father or mother, but to loving them more than Jesus. Jesus
makes it very clear that being a disciple is not easy. It
means to bear one's own cross. These difficult sayings of
Jesus are followed by two brief parables (a person constructing a tower and a king marching into battle) that
make an obvious point—don't start what you cannot finish.
Discipleship is difficult and is something we can commit to
only if we are prepared to put the Kingdom of God before
everything else.
Saint Peter Claver
Feast day September 9
Have you ever
been really, really thirsty?
Maybe you were hiking or
mowing the yard on a hot
summer day. Maybe you
just came in from the
playground or off the basketball court. Think how
good a drink of cold water would be. If some kind
person brought you water, how would you feel? Peter Claver was that sort of person. Peter felt he was
called to be a missionary. When he was 29 years old,
Peter left his home in Spain and went to Cartagena

(in what is now Colombia), South America. There he
continued his studies and was ordained a priest.
Cartagena was a busy city, but its economic
success came from dealing in human misery. Cartagena was the main market for the slave trade in the
New World. Hundreds of thousands of people were
brought there from Africa, herded into warehouses,
and auctioned off to the highest bidder. They had
been captured, chained together, crowded onto ships,
and neglected during the long journey to South
America. The conditions were so terrible that an estimated one-third of the captives died during the journey.
Whenever a ship carrying Africans arrived in
port, Peter was there. He would hurry down with a
jug of water, and a basket full of medicine, fruit,
bread, and clothing. He would greet the slaves by
giving them a drink of water. His first concern was to
tend to their human needs—to ease their suffering
and somehow restore their sense of dignity. He saw
the suffering Jesus in the people he served. And he
heard in their cry: “What you do for others, you do
for me.” Peter nursed many back to health and, while
they were in warehouses awaiting their sale, he told
them that Jesus loved them and gave them the sacraments.
Peter Claver could not eliminate the strong
hold that slavery had on society. The hearts and the
consciences of many people had been so hardened
that they refused to see this evil of slavery in their
midst. But Peter did what he could. He tried to be a
visible sign that the African slaves were indeed human beings, children of God. By bringing the love of
Jesus to them, he was laying the foundations of justice and charity for the future. During his 40 years in
Colombia, Peter Claver baptized nearly 300,000 Africans.
A man of deep prayer, unbounded energy,
and steady devotion, Peter Claver realized that it was
his relationship with Christ that nourished his spirit
and gave him the courage to go on when so many
problems surrounded his work. When he died the city
that had opposed so many of his efforts honored him.
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CCD
The next CCD class for the children is schedule September 21 at 8 AM.
The first monthly class for parents’ is Septemebr 21 at 8 AM.

