St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948 Fax. 708-652-0646
E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Website: www.stmaryofczestochowa.org

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
July 02, 2006
Masses:
Saturday
8:00 AM (English)
5:00 PM (English)
Sunday
7:30 AM (English)
9:00 AM (English)
10:30 AM (Polish)
12:30 PM (Spanish)
5:00 PM (Spanish)
7:00 PM (Polish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Tomasz Zielinski CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: tomasz@stmaryofczestochowa.org
Alois Theis - School Principal
E-mail: principal@stmaryofczestochowa.org
Gabriela Diaz - Receptionist, Ext. 20
E-mail: gaby@stmaryofczestochowa.org
Consuelo Ytel Gonzalez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: connie@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)

Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Fourth Saturday
7:00 – 8:00 PM (Polish)
Devotions:
Every Wednesday
The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
8:30 AM - 7:00 PM
7:00 PM Prayer Group-Adoration
(Spanish)

Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-484-2640
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org
Sophie Schultz - SPRED

Social Center

Parish School

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118

3001 S. 49th Ave.
Tel. 708-656-5010
Fax 708-656-4043

First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour
(English)

E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration
(English)

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.

Every Fourth Saturday
7:00 PM Prayer Vigil (Polish)

E-mail:
school@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. 20.

Sunday

Iskierki Parafialne

MASS
INTENTIONS
July 02, Thirteenth Sunday In Ordinary Time
7:30 †Helen Natonski ( Ron & Janet Panfil)
9:00 Rosary Confraternity
†Stella Cyranek (Theresa Branda)
†William & Lottie Vergulak (Family)
10:30 O zdrowie dla Haliny Czykier
O szczęśliwą podróż do Polski oraz powrót
Dla Zofii I Ignacego
O powrót do zdrowia dla Sławomira I
Kazimierza
†Helena I Franciszek Antonowicz
†Edward Ptak
†Kazimierz i Aniela Kut
†Feliks Nowakowski
†Margaret Bagiński I córka Karolina
†Zmarli z rodziny Zębal
†Halina i Maria Pyłko
†Franciszek Jóźwiak
†Andrzej Gil
†Kazimierz Kut (Stefania Pieko)
†Aniela Kut (Stafania Pieko)
†Jan Tylka
†Ryszard Hukołowicz
12:30 Gabriel Lopez Duarte (Presentacion 3
anos)
Raymond Justin Najera (Presentacion 3
anos)
†Valery Najera (Dioselina Najera)
†Margarita Ontiveros (Elva Duorte &
Sibilings)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Za Parafian
Monday, July 03, Thomas, apostle
7:00 †Fam. of Anthony Nowak
8:00 †Lottie Kustosz (Aniv. Daughter Florence)
Tuesday, July 04, U.S. Independence Day
9:00 †Rose Carlson (Her nice Arlene )
Wednesday, July 05, Weekday
7:00 †Emily Mizura (Mizura family)
8:00 †Emily Mizura (Family)
Thursday, July 06, Weekday
7:00 †Macario Vega
8:00 †Helen O. Prosa (Stacia)

Friday, July 07, Weekday, First Friday
7:00 †Parishioners
8:00 †Irene Chowela 1st anniv. (Family)
7:00pm †Maria Posko
Saturday, July 08, Weekday
8:00 †Ed Kandl (Paneral family)
11:00 Wedding: Maria Gal & Stanislaw Wesoly
1:00 Wedding: Janeth Jimenez &
Marcos Reyes
1:00 Wedding: Josefina & Juan Jiménez
3:00 Wedding: Jennifer Letrich &
John Szubert
5:00 †Agnes Yourg (Sisters)
†Edward Slepicka (Wife)
†John Zima
†Eleanor Firlick (Ed Firlick)
July 09, Fourteenth Sudany in Ordinary Time
7:30 †Rose Zimowski (Florence Motyka)
9:00 Parishioners
10:30 O zdrowie dla Haliny Czykier
†Kazimierz i Aniela Kut
†Feliks Nowakowski
†Antoni Kosinski
†Franciszek Jóźwiak
†Andrzej Gil
†Kazimiera Kut (Stefania Pieko)
†Aniela Kut (Stafania Pieko)
12:30 †Felemon Corona (Corona Family)
5:00 Por los Feligreses
7:00 Za Parafian

Lector Schedule
Saturday, July 08, 2006
5PM Adam Jasinski,
Sylvia Spyrka
Sunday, July 09 2006
7:30 John Kociolko,
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Andrzej Szudzinski, Cecylia
Pierzhala
12:30 Linda Ramirez, Maria Rodriguez
Juana Salas, Marisol Ortiz
5:00 Linda Ramirez, Maria Rodriguez,
Armando Ruiz
7:00 Aldona Dziekonska

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collections June 25, 2006
6/24

5:00PM

$390.00

6/25

7:30AM

$692.00

9:00AM $1,105.00

Eucharistic Ministers
Saturday, July 08, 2006
5PM Jean Yunker,
Joanne Napoletano
Sunday, July 09, 2006
7:30 Priest
9:00 Eleanore Skora, Rita Mejka,
John Kulaga Irene Saldana
Vicente Saldana,
Larry Napoletano
10:30 Priests & Polish ministers
12:30 Aurelio Ruiz, Mariana Garcia
5:00 Enrique Garcia,
Mariana Garcia
7:00 Priest

WEDDING BANNS
There is a promise of
marriage between:
III. Maria Gal & Stanisław Wesoły
III. Janet Jimenez & Marcos Reyes
III. Jennifer Lestrich & John Szubert
II. Rocio Cortes & Martin Ramirez
WE WELCOME IN
BAPTISM……..

Sophie Halina Trisler
Natalia A. Malaczek
Sebastian A. Stopka
Anna Maria Stasik
On Tuesday, July 4th-INDEPENDENCE
DAY- there will be only one Mass celebrated at 9 a.m. Everyone is invited to
give thanks to our founding fathers for
establishing the Constitution of the United
States. HAPPY BIRTHDAY AMERICA!!

10:30AM $1,127.00
12:30PM

$732.00

5:00PM
7:00PM
TOTAL $4,046.00

Children’s Collection - $20;

EUCHARISTIC ADORATION
St. Alphonsus Liguori , the founder of
the Redeptorist Order ,conveyed his
own experience of Eucharistic adoration
when he wrote: “it is sweet to everyone
to be in the company of a dear friend.
Shall we not find it sweet, in this valley
of tears, to remain in the company of the
best friend we have, who can do us
every kind of good, who loves us with
the most tender affection and therefore dwells always with us?
Behold, in the Blessed Sacrament we can converse at pleasure with
Jesus, we can open our hearts to him, we can lay our wants before
him, and we can ask him for his graces. In a word, in this sacrament
we can treat with the king of heaven, in all confidence and without
restraint.” (Visits to the Blessed Sacrament, 19).
When you visit with Jesus in the Blessed Sacrament each
Wednesday in our church, ask him to raise up your human logic and
fill it with the logic of divine love. Ask him to reveal himself to you
and listen for his still, small voice in your heart. After all, prayer is a
conversation with a God who loves to talk with us and to embrace
us with his love!

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Rebecca Alvarez
Nadine Anderson
Rita Barnak
Robin Bonavolante
Maryanne Buckner
Aurora Castro
Irene Cebrzynski
Sam Cmunt
Robert DeDera
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Josephine Jesuit
Lilian Kocanda
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Doris Ludvik
Royden Martin
Ann Monczynski

Albina Mozdzien
Baby Kenneth Quiroz
Marco Salvino
Lucy Santiago
Celia Stopa
Tom Sundwall
Anna Lauren Swade
Florence Szot
Ethel Thomas
Adam Urban
Anton Urban
Loretta Wachowicz
Roman Wojcik
Frances Wojdula
Mary Wojtowicz
Cecilia Ziegler
Clara Zima
Ann Sak

St. Mary’s Parish News
PARISH SUMMER FEST AND
CARNIVAL
All registered parishioners
should have received the parish
summer mailing which contains
information about the celebration
of our parish Feast Day (August 27th), plans
for our carnival (August 24th – 27th ) as well
as the Feast Day raffle book. If you did not
receive this mailing, please notify the parish
rectory office. We will check if your name and
correct address are in our files and we will
update your information if necessary. If you
do not wish to call the rectory, kindly complete
and return the registration form on the last
page of our parish bulletin to register or update your information and put this form in the
collection basket or bring/send it to the rectory office.. All persons “claiming” to be registered parishioners need to have their names
listed in our parish files.
Non-parishioners who visit our church on a
weekly basis can obtain a raffle book by calling the rectory office or by stopping in the rectory office during office hours (9am to 5pm) to
obtain one-your help will be appreciated.
There are two full months left to sell/
purchase the parish raffle book. It is our hope
that every parishioner will make an effort to
sell all ten tickets in the raffle book for the
benefit of our parish.
Please complete and return the form below if
you can help at the carnival.

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 24th
______August 25th
______August 26th
______August 27th
NAME: ______________________________
ADDRESS:___________________________
PHONE NUMBER _____________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory

office.)

July 02, 2006

Solidarity & Stewardship

If solidarity, which is a unity
based on shared interests,
objectives or standards, is
founded on union with the
Lord it will produce spiritual
fruit. This so because Jesus
said, “I am the vine, you are the branches; whoever remains in me and I in him will bear much
fruit. According to Simone Weil, “A single piece of
bread given to a hungry man is enough to save a
soul – if it is given in the right way.
In the present world there are many obstacles
that hinder solidarity on both the individual and
social levels. These obstacles include a selfish
lack of love; disparities in wealth and power; and
persistence of religious conflicts and divisions,
including those that divide even the followers of
Christ.
As Christian stewards and disciples of Jesus we
must do what we can to remove these obstacles
to our solidarity with one another by becoming
familiar with the social doctrine of the Church.
Social justice encompasses the duty of “all who
are able to create the goods, services, and other
nonmaterial or spiritual values that are necessary
for the welfare of the whole community.”
If we respond to Jesus’ New Covenant of love
we will find ourselves growing in a union of mind,
and heart with others who also have responded to
God’s call.

School News:
On-going registration is occurring at St. Mary of Czestochowa School. The new three
year old program is becoming
popular. Other new features
planned include a Guidance
program for all grades; a new
science curriculum, and a tutoring program for
struggling students. Registration packets are available at the rectory office and on site registration
will be available at the school office most weekdays beginning July 17th. The new school year will
begin on Wednesday, August 23rd. There will be
half days of school during the first week. Full days
will begin on Monday, August 28th. For more information call (708) 656-5010 or check us out on the
web at www.stmaryofczestochowa.org/school.

Anuncios Parroquiales
Domingo XIII Tiempo Ordinario
“Había una mujer que padecía flujos de sangre desde
hacía e años. Muchos médicos la habían sometido a
toda clase de amientos, y se había gastado en eso
toda su fortuna; pero, vez de mejorar, se había puesto
peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás,
entre la gente, le toco el manto, pensando que con sólo
tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la
fuente de sus hemorragias, y que su cuerpo estaba
curado. Jesús, notando que había salido fuerza de el,
se volvió en seguida, en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?» Los discípulos le
contestaron: «Ves como te apretuja la gente y preguntas: "¿Quién me tocado?"» Mc. 5, 25– 30.

La solidaridad
y la corresponsabilidad
La unión que surge de la Alianza supone
y requiere la solidaridad humana, pero
también va mas allá, produciendo frutos
espirituales en la medida en que está fundamentada en la adhesión con el Señor.
Dice Jesús: “Yo soy la vid y ustedes las
ramas. Si alguien permanece en mí, y yo
en él, produce mucho fruto …”.
En este mundo sin embargo la solidaridad
encuentra muchos obstáculos tanto a nivel
individual como social. Es esencial que
los discípulos de Jesús hagan todo lo que
puedan para removerlos.
El obstáculo básico y más profundo es la
egoísta falta de amor que debe ser reconocida y corregida por cada uno cuando se
descubre en el corazón y en la vida. La
ausencia de caridad en la vida de un discípulo de Jesús es en si contraproducente e
hipócrita. “El que dice: “Yo amo a Dios,”
y odia a su hermano, es un mentiroso” (1Jn 4,20).
Finalmente, más penoso aún, la solidaridad se ve obstruida por la persistencia de
los conflictos y divisiones religiosos, incluyendo a los que dividen aun a los seguidores de Cristo.
Invitamos a participar en la Adoración del Santísimo Sacramento
cada Miércoles de 8:30 AM a 7:00
PM. Por eso les invitamos a encontrar el tiempo para Cristo e
inscribirse para una o dos horas de
adoración. Pueden inscribirse en la
pizarra en la entrada de la iglesia.

02 de Julio de 2006
3 de Julio
Santo Tomás
Apóstol
Tomás
significa
"gemelo". La tradición
antigua dice que Santo
Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3
de julio del año 72. Parece que en los últimos
años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la
India, y que allí sufrió el martirio.
Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le
cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía
muy apesadumbrado por su pasión y muerte. Quizás
porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo, se había retirado
por un poco de tiempo del grupo. De manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no estaba
con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le
pareció demasiado hermosa para que fuera cierta.
Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves
fallas y dudas de fe. Pero él tenía una gran cualidad: se
negaba a creer sin más ni más, sin estar convencido, y
a decir que sí creía, lo que en realidad no creía. El no
apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de
ese tema. No, nunca iba a recitar el credo un loro. No
era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás
han pensado y en lo que no creen. Quería estar seguro
de su fe.Y Tomás tenía otra virtud: que cuando se convencía de sus creencias las seguía hasta el final, con
todas sus consecuencias. Por eso hizo es bellísima
profesión de fe "Señor mío y Dios mío", y por eso se
fue después a propagar el evangelio, hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado.
Preciosas dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús

aquella bella noticia: "Dichosos serán los que
crean sin ver".

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder
generosamente a Cristo y a la parroquia
ayudándonos en la Kermés, por favor
llenen este formulario y pongan lo en la
colecta dominical. Gracias
Nombre ________________________
Adres __________________________
_______________________________
Teléfono _______________________

Ogłoszenia Parafialne
Ewangelia na dzisiejszą Niedzielę
(Mk 5,21-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg,
zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem
Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła.
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na
Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na
upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe
mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej
krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A
Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego.
Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza?
Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię
ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by
ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i
drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i
wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja
wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!

Solidarność i współodpowiedzialność
Solidarność między ludzka przynosi owoce duchowe,
jeżeli wynika ona z jedności między człowiekiem i Bogiem. Jezus powiedział: Ja jestem krzewem winnym, a
wy latoroślami, kto trwa we Mnie i Ja w nim, przynosi
owoc obfity. W obecnym świecie solidarność napotyka
wiele trudności zarówno indywidualnych jak i społecznych. Przede wszystkich największą trudnością jest egoizm i brak miłości wobec drugiego człowieka oraz wielkie różnice wynikające z posiadania władzy i dóbr materialnych.
Przymierze, które Bóg zawarł z człowiek było wyrazem
Jego Solidarności i dało człowiekowi nadzieję zabawienia. Z tego faktu wynika nasze zadanie, abyśmy jako
ludzie, którzy zostali przemienieni przez Boga, troszczyli
się o sprawiedliwość społeczną i szukali nie tego, co dla
nas dogodne, lecz tego, co dla bliźniego dogodne.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Po raz pierwszy chcemy zorganizować
karnawał parafialny. W związku z tym
zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich parafian o pomoc. Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest
zaangażowanie wielu osób. Chętnych
prosimy o wypełnienie poniższej formy
i wrzucenie jej na niedzielną kolektę
lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
Nazwisko ______________________
Adres __________________________
_______________________________
Telefon ________________________

02 lipca 2006
Refleksja na dziś
Potęga wiary

Dwanaście lat cierpienia. Szereg spotkań
z różnymi lekarzami i całe mienie wydane na lekarstwa. Wszystkie zabiegi okazały się bezowocne.
Lekarze nie pomogli. Pacjentka czuła się coraz gorzej.
Jakże łatwo w tej nieszczęśliwej kobiecie z Ewangelii
może rozpoznać siebie każdy, kto został dotknięty nieuleczalną chorobą. Jak złudna jest nadzieja pokładana
w lekarzach, jak szybko z powodu małej skuteczności ich
zabiegów potęguje się rozczarowanie. Jak często chory
zaciąga nawet długi, by zdrowie ratować, a o pokonaniu
słabości nie ma mowy. Lekarze mogą wiele, ale nie są
wszechmocni. Mimo wiedzy i dostępnych środków ze
śmiercią wygrać nie potrafią.
Wiara to skarb niesamowity. Najwyższe dobro,
w którym mieści się całe bogactwo życia wiecznego
i doczesnego. Rzadko jednak spotyka się ludzi, którzy
potrafią całkowicie zawierzyć Bogu. Kobieta powiedziała
sobie: „Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę
zdrowa”. A gdy to stało się faktem, Jezus wyjaśnia, czemu
zawdzięcza swe uzdrowienie: „Córko, twoja wiara cię
ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”
Potęga wiary, podobnie jak potęga miłości, jest
jeszcze wciąż nieodkrytą szansą człowieka. Nie cenimy
wiary. Pokładamy ufność w pieniądzach, majątku, wiedzy,
ludziach na stanowiskach, a nie doceniamy potęgi wiary.
Tymczasem jedno dotknięcie Boga aktem wiary może
ocalić człowieka znajdującego się w sytuacji zupełnie
beznadziejnej. Jest to bowiem poddanie się promieniowaniu samego Boga, źródła życia i świętości.

Patron tygodnia
Święty Tomasz w gronie apostołów wymieniany jest w środku listy. Nie mówią
też Ewangelie, jak i kiedy powołał go Pan
Jezus. Wiemy jedynie, że był nazywany
Didymos (lub Didymus), co w języku
aramejskim znaczy Bliźniak (być może
jest to przeniesienie z języka hebrajskiego,
w którym to języku Toma znaczy właśnie bliźniak). Był
człowiekiem raczej bojaźliwym i ostrożnym, chociaż
zdecydowanym umrzeć dla Pana Jezusa. Kiedy Jezus
wybierał się do Jerozolimy, Tomasz powiedział: Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć. A w czasie Ostatniej
Wieczerzy wyrażał wątpliwość, jak mogą znaleźć drogę
za Jezusem. Po Zmartwychwstaniu Tomasz nie chciał
uwierzyć, dopóki nie dotknie ran Pana Jezusa.
Św. Jan wymienia Tomasza pośród rybaków, do których przyszedł Jezus w Galilei po Zmartwychwstaniu. Z
tego można wyciągnąć wniosek, że i Tomasz był rybakiem, jak większość apostołów.

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Odwiedziny chorych jak zwykle
od godz. 9-tej rano. Jeśli ktoś chciałby, aby
kapłan odwiedzał z duszpasterską posługą
kogoś z jego bliskich czy przyjaciół, prosimy o zgłoszenie tej osoby w biurze parafialnym.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz.
7:00 wieczorem. Od godz. 6:30, tak jak zawsze możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Serdecznie
zapraszamy.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pierwszy Parafialny Karnawał
W dniach od 24-go do 27-go
sierpnia po raz pierwszy chcemy
zorganizować Karnawał Parafialny. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich parafian o pomoc.
Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest
zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie formy, która znajduje się w
biuletynie, i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym. Ponadto zachęcamy wszystkich parafian, a także „sympatyków” naszej parafii
do nabywania losów na loterię, która będzie
podczas tego festiwalu. Losy można nabywać

wychodząc z Kościoła u Pana Andrzeja lub w
biurze parafialnym. Każdy kto nabędzie taki
los w cenie $10, tym samym przyczyni się do
wsparcia naszej parafii, która bez Was Kochani po prostu przestanie istnieć.
Jednocześnie zachęcamy już dziś, aby tak
zorganizować sobie czas w/w terminie, by
całymi rodzinami wziąć udział w tym Karnawale. Zaproście swoich znajomych i przyjaciół, bo atrakcji będzie bardzo dużo. Od
różnorakich „karuzel”
począwszy, a na „małej
gastronomii” skończywszy. Niech nikogo
z Was nie zabraknie.
Serdecznie zapraszamy.

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

Phone / Telefon / Teléfono

Address / Adres / Dirección

City / Miasto / Ciudad

Zip Code / Kod Pocztowy / Zona Postal

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.

CHURCH NAME & NUMBER —
Saint Mary of Czestochowa

#512199

ADDRESS —
3010 South 48th Court
Cicero, IL 60804
PHONE —
708-652-0948
CONTACT PERSON —
Fr. Waldemar Wieladek ext. 27 or Father Radek Jaszczuk CSsR ext 28
SOFTWARE —
Microsoft Publisher 2003
Adobe Acrobat 7.0
PRINTER —
HP Laserjet 6P
NUMBER OF PAGES SENT —

2, 3, 4, 5, 6, 7
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