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-Fourth Sunday in Ordinary Time
September 15th, 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.

September 15 Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time
8:30 For blessings and health for Chuck & Remy Burda in
their 60th wedding anniversary (family)
†Norbert A Skrzypczak (Zaragoza Family)
†Nelson Rivera Velez (family)
†George Enda (family)
10:30 †Andrzej i Anna Bukowscy, syn Stanisław, córka
Stanisława Maria, Agnieszka i Franciszek
Krzysztofiak, syn Jan (Rodzina)
†Władysław Kwak w 12 rocz. śmierci (Od córki
Krystyny)
†Krzysztof Kogut o wieczne szczęście od żony z
dziećmi i przyjaciół
12:30 Presentación de Edelyn Ornelas (padrino Juvenal
Reynoso; padres Hugo Ornelas y Kelen
Vallejo)
4:00 †Ana Maria Elizondo, eterno descanso (hermano y
familia)
September 16 , Monday, Saint Cornelius, Pope, and Cyprian,
Bishop, Martyrs
7:30 †Norbert A. Skrzypczak (Pharr Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
September 17 , Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Norbert A. Skrzypczak (Pharr Family)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
September 18 , Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 Parishioners
8:30 Eucharisitic adoration until 7PM
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
September 19 , Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Norbert A. Skrzypczak (Pharr Family)
8:15 Por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y
también por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos.
September 20 , Friday, Saints Andrew Kim Taegon, Priest, and
Paul Chong Ha-sang, and Companions
7:30 For the legal protection of unborn children
8:15 Feligreses
September 21 Saturday, Saint Matthew, Apostle and Evangelist
1PM Quinceañeras: Ebony Elyssa Maldonado, and Bryanna
Beatriz Cantu
3PM Wedding: Ernesto Ochoa and Nathalie Avila
5PM For blessings and health for the members of the Polish

6:30

Falcons district # 2
For blessings and health for Ted Nowicki (Carolyn
Paida, and John Paida)
†Steven Zaremba (family)
†Norberty A. Skrzypczak (Pharr Family)
W int. próśb i podziękowań do M. B. N. P.
O zdrowie i Boże bł. dla Moniki Kania

September 22 Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Mark Pfeiffer (family)
†Estelle Czarnecki
†Diana Madurzak (Zaragoza family)
10:30 †Andrzej i Anna Bukowscy, syn Stanisław, córka
Stanisława Maria, Agnieszka i Franciszek
Krzysztofiak, syn Jan (Rodzina)
†Krzysztof Kogut o wieczne szczęście od żony z
dziećmi i przyjaciół
12:30 Feligreses

Lector Schedule
Saturday, September 21
5PM Marie Jarding
Gladys Trigueros
6:30
Anna Drumsta – Felicja Jarzębowicz
Sunday, September 22
8:30 John Kociolko
10:30 Bogusia Ptak – Alicja Krzak
12:30 Maria Sanchez, Lizbeth Ortiz, Javier Cano
4:00 Maria Rodriguez, Paulina Ortiz, Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, September 14
5PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, September 15
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
TBA
10:30 Andrzej Obacz, Jan Radomyski
12:30 Javier Hernandez, Noema Arellano
Nydia Cano, Olivia Ortiz
4:00 Rosalina Martinez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

We welcome in Baptism:
Adam Murad Nassar
Farah Irene Nassar
Isaac Murad Nassar
There is a promise of marriage between
III. Fernando Lopez & Ana Lilia Ruiz
III. Ernesto Ochoa & Nathalie Avila
I. Grant Wilson & Nicole Obrochta

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, September 8, 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 Sep. 07
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.
Vocations to the Priesthood
The Archdiocese of Chicago Vocations Office
helps men discern a call to the priesthood through retreats,
visits to the seminary and discernment opportunities. As
well, the Vocation Office works with men to determine
their eligibility to apply to the seminary for the diocesan
priesthood in Chicago. Finally, the Vocations Office actively works to create a culture supportive of vocations through
promotion, education, and parish based efforts to raise
awareness.
More information on becoming a priest in the
Archdiocese of Chicago is available by contacting:
Fr. Francis Bitterman
Archdiocesan Vocations Office
312-534-8298
Email: fbitterman@archchicago.org

$428.00

6:30 PM

108.00

8:30 AM

1,289.00

10:30 AM

1,001.00

12:30 PM

1,111.00

4:00 PM

584.00
$4,52100

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
Pierre Chapman
Jim Connelly
Grzegorz Czaja
Anthony Dean
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.

XXIV Domingo Ordinario
Lc 15, 1-32
En aquel tiempo, se
acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos
y los escribas murmuraban
entre sí: "Éste recibe a los
pecadores y come con ellos".
Jesús les dijo entonces esta parábola: "¿Quién de
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las
noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se
le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra,
la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a
su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice:
'Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se
me había perdido'. Yo les aseguro que también en el cielo
habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que
por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse.
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de
plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre
la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice:
'Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que
se me había perdido'. Yo les aseguro que así también se
alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se
arrepiente".
También les dijo esta parábola: "Un hombre tenía
dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: 'Padre,
dame la parte que me toca de la herencia'. Y él les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando
todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su
fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de
malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran
hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a
pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo
mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de
hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no
lo dejaban que se las comiera.
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: '¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra,
y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré,
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores'.
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su
padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se
enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole
los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le

dijo: 'Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo'.
Pero el padre les dijo a sus criados: '¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en
el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y
mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado'. Y empezó el banquete.
El hijo mayor estaba en el campo, y al volver,
cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos.
Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué
pasaba. Éste le contestó: 'Tu hermano ha regresado, y tu
padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo'. El hermano mayor se enojó y no quería
entrar.
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: '¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca
ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso
sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo'.
El padre repuso: 'Hijo, tú siempre estás conmigo y
todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado' ".

Catecismo
La próxima clase del catecismo para los niños en Primera Comunión y Confirmación es el próximo sábado, 21 de septiembre.
La primera clase para los padres También será el 21
de septiembre de 8-10 AM.

Muchas felicidades alos miembros de la Comunidad
de Jesus que esta celebrando su 15 aniversario.

XXIV Niedziela Zwykła
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a
zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy
ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam
wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie
szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam
wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj
mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc
majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej
krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on
napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż
to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja
tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem
mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię
choćby jednym z najemników". Wybrał się więc i poszedł do
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu
się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem
godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do
swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze
sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ
odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia,

żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten
syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko
moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego,
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł
się”.
Łk 15,1-32

Refleksja nad Ewangelią
Ewangelia dzisiejszej niedzieli przypomina nam trzy przypowieści Jezusa, skierowane do celników,
grzeszników, faryzeuszy, uczonych w Piśmie,
ale także do swoich
uczniów i apostołów. To przypowieści o zagubionej
owcy, o zgubionej drachmie i o zagubionym synu, który zmarnotrawił ojcowską darowiznę. Ale nade wszystko to przypowieści o Bożym miłosierdziu. W przypowieściach o miłosierdziu:
„Jezus objawia naturę Boga jako naturę Ojca,
który nigdy nie uważa się za zwyciężonego dopóki nie
sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie
grzech i pokonane zostanie odrzucenie” (Misericordiae
vultus, 9).
Bóg bogaty w miłosierdzie, jak to napisał w
swej encyklice Święty Jan Paweł II, wierny przymierzu, powtórnie wychodzi na spotkanie tych, którzy jak
lud spod góry Synaj z jakichś powodów odeszli od Niego czy może w Jego święte i niezastąpione miejsce
wstawili współczesnych bożków, schlebiających ich
własnym kaprysom czy potrzebom. Doświadczenie
przebaczenia, wyzwala radość serca, które wyśpiewuje:
„Bo Jego miłosierdzie na wieki” (Ps 136).
Bóg bogaty w miłosierdzie, jak dobry pasterz,
podąża śladem tych, którzy zagubili się w życiu i być
może stracili jego sens. Podąża za nimi, aby wziąć ich
w ramiona i z radością prowadzić ich na bezpieczne
pastwiska (Łk 15, 6).
Bóg bogaty w miłosierdzie, tak jak odpowiedzialna gospodyni i pani domu, zabiega o to, aby odnaleźć tych, którzy zawieruszyli się, zabiegani setkami
spraw, i którzy są Jemu tak cenni, jak ta biblijna drachma, której odnalezieniem trzeba się radować (Łk 15, 9).
Bóg bogaty w miłosierdzie zwraca w Chrystusie swe miłosierne oblicze ku tym – jak pisze w swej
bulli papież Franciszek – którzy od niego się odwrócili,
i z ojcowską miłością i prawdziwą radością ich przygarnia, i odnawia w nich utraconą i zgnojoną synowską
godność.

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.

Święty Stanisław Kostka (1550-1568),
Patron dzieci i młodzieży, stanowi dla nas wzór prawdziwej
pobożności. Już w młodości szukał tego, co należy do Ojca. Postanowił wstąpić do zakonu jezuitów; wbrew woli rodziców, ale pewien woli
Matki Najświętszej. Jako nowicjusz, umarł w opinii świętości, tak jak
pragnął: w święto Wniebowzięcia Matki Bożej. Wolny od typowej dla
wieku młodzieńczego zmienności, dojrzały, silny, konsekwentny; uczy
nas, że dążenia do świętości nie można odkładać na później.
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
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Twenty-Fourth Sunday in Ordinary
Time
Luke 15:1-32

Jesus responds to those who criticize him for keeping company
with the unworthy.
Background on the Gospel Reading
In chapter 15 of Luke's Gospel, Jesus tells three
parables about losing, finding, and rejoicing. The outcasts
of society, the taxpayers, and the sinners approach Jesus
eager to hear what he has to say. In Luke's Gospel, hearing is a sign of conversion. The Pharisees and scribes, still
suspicious of Jesus, complain about him associating with
sinners. So he tells them these three parables.
In the first story, the parable of The Lost Sheep,
the shepherd leaves behind the 99 sheep to search for the
1 lost sheep. When he finds it, the shepherd rejoices not
alone as in Matthew's version, but with friends and neighbors. In the same way, God rejoices more over 1 sinner
who repents—like the outcasts who have come to hear
Jesus—than over the 99 righteous like the Pharisees and
scribes.
The second story, about a poor woman who will
not stop searching until she finds her lost coin, makes the
same point. Why are the Pharisees complaining? They
should rejoice when the lost are found.
Finally we come to what is probably the most
memorable parable in the Gospels, the story we know as
The Prodigal Son. Just as in The Lost Sheep and The Lost
Coin, this story (found only in Luke) is really about the
seeker. The loving father is at the center of this parable.
Even though his son runs off with his father's inheritance
and squanders the money, the father waits for him, hoping
for his return. Upon his son's return, the father, “full of compassion,” runs out to embrace and forgive him before the
son can utter one word of repentance. At this point the rejoicing begins.
The parable does not end there. Rather, it makes
one more point about the older son's reaction. This son
who never left, just like the Pharisees and scribes who feel
they are righteous, refuses to enter his father's house to
join in the rejoicing. He has served his father. He has
obeyed him. Perhaps it was not out of love. The father's
response teaches us that God's care and compassion extend to the righteous and sinner alike. When we are lost,
God doesn't wait for our return. He actively seeks us out.
And when the lost are found, how could we not celebrate
and rejoice?

Saint Matthew
Feast day September 21
Matthew must have been
surprised when Jesus walked up
to him and said, “Follow me.”
He probably fell off the stool in
his customs booth!
Matthew, also known as
Levi, was a tax collector in the
town of Capernaum. Most tax collectors were hated by
the Jews because they worked for the Romans, who
had conquered the land. A tax collector could use his
position honestly or dishonestly. The temptation to use
the position to become rich was great. Now do you
think the choice of Matthew was surprising?
Yet Jesus chose a tax collector to follow him,
to learn from him, and to go out and spread the Good
News to others. The call from Jesus was more powerful than the call of wealth. Matthew left his work as
tax collector. He invited Jesus to a dinner where other
tax collectors (publicans) and sinners were gathered.
The Pharisees were upset when they saw this, and they
said to the disciples, “Why does your teacher eat with
tax collectors and sinners?” Jesus heard them and replied, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this
means, `I desire mercy, not sacrifice.’ For I have come
to call not the righteous, but sinners.” (See Matthew
9:9–13.)
We know nothing other than that about Matthew from the Scriptures, but we do know that Matthew preached the Good News of Christ, and at least
part of the Gospel attributed to him was first written
for the Jewish converts in Palestine. There is some uncertainty about where Matthew preached and where
and how he died. Some say Matthew went to Persia;
some say Syria and Greece, while others say Ethiopia.
Yet we can learn much from Matthew. He was a man
who knew quite well the power of money. He knew
the comfort it could ensure, the recreation it could buy,
the luxury it could provide. But he was wise enough to
know what it could not do. Money could never give
him that sense of peace deep inside. It could never befriend him when he was lonely or give him the
strength and courage to go on when all else seemed
lost. Money could never buy him forgiveness or love.
But the love of Christ could do all this and more.
from Voices of the Saints, by Bert Ghezzi

CCD
The next CCD class for the children is schedule September 21 at 8 AM.
The first monthly class for parents’ is September 21 at 8 AM.

