St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
Palm Sunday of the Lord’s Passion
March 16, 2008

Sunday

March 16, Palm Sunday of the Lord’s Passion
7:30 Parishioners
9:00 St. Mary’s Choir
†Marie Zalesiak (Helen Cison)
10:30 W intencji Boga wiadomej
†Stanisława Górnik (Stefania Borowska)
†Halina Czykier (husband)
†Edward Ptak (od rodziny)
†Margita Kabat z domu Łyś (2 rocz. śm)
†Józef Łyś
†Marcin Gierusz (wnuczka)
†Waleria Tadla (2 rocz. śm.)
†Zygmunt Żyła (1 rocz. śm.)
†Józef Olszewski (wieczną radość, rocznica)
†Stefania Magiera, Zofia Cholewa, Józef Magiera
12:30 †Felipa Baca Z.
5:00 †Jose Sanchez (4 años, hija Lourdes Caldera)
†Ana Maria Alvarado (familia Lara)
†Abraham Lara (familia Lara)
†Antonio Alanis (1yr. fallecimiento, de sus hijos)
7:00 Za parafian
March 17, Monday of Holy Week
7:00 †Edward Natonski (son, Lawry)
8:00 †Alice R. Erbe (family)
7PM-8PM-CONFESSIONS (Trilingual)
March 18,Tuesday of Holy Week
7:00 †Warchol family
8:00 †Poor Souls
7PM-8PM-CONFESSIONS (Trilingual
March 19, Wednesday of Holy Week
7:00 †Rose Borowiak (Diane Bishop)
8:00 †Agnes Warchol (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM-8PM-CONFESSIONS (Trilingual)
March 20, Holy Thursday
7PM Trilingual Mass of the Lord’s Supper
Eucharistic Adoration until midnight
March 21, Good Friday of the Lord’s Passion
10AM-Via Crucis

Iskierki Parafialne
3PM Passion of the Lord Service in English
5PM Passion of the Lord Service in Spanish
7PM Passion of the Lord Service in Polish
Eucharistic Adoration until Midnight
March 22, Holy Saturday
12PM Blessing of Easter Food baskets
1PM Blessing of Easter Food baskets
2PM Blessing of Easter Food baskets
7PM Trilingual Easter Vigil Mass
March 23, Easter Sunday, Resurrection of the Lord
5:30 Mass of the Resurrection in Polish
7:30 Parishioners
9:00 Parishioners
10:30 Parishioners
12:30 Parishioners
NO EVENING MASSES

Lector Schedule
March 22, 2008
7pm Marissa Martinez
March 23, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Michael Yunker, Helen Cison
10:30 Jarek Szyszak, Waldemar Lipka
12:30 Martin Duran, Linda Ramirez
Juan Rodriguez, Mariol Ortiz
Eucharistic Ministers
March 22, 2008
7pm Priests
March 23, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 John Kulaga, Myra Rodriguez,
Georgia Czarnecki
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Enrique Garcia, Vicente SaldanaHumberto Telles

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
II. Viridiana Rodriguez & Juan Navarro
II. Mayra Ramirez & Jesse Wienski
I. Sylwia Koszarek & Piotr, Pawel Zawodniak
I. Magdalena Iskrzycka & Robert Kos

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 9, 2008

Welcome to St. Mary of Czestochowa Parish, Fr. Dariusz Pabiś!
Fr. Dariusz pronounced his 1st
vows in the Congregation of Redemptorists on August 15, 1994. He
was ordained a priest on June 6,
1996. Two years after his ordination
he served as an Associate Pastor at
Our Lady of Perpetual Help Parish in
Poland. From 2000 to 2002 , Fr.
Dariusz worked at the Radio Maria
Station in Poland where he prepared the news for the program.
In 2002 he was assigned to travel to Cochabamba, Bolivia to
study the Spanish language for five months at the Institute of
Language. After learning the Spanish language he then went to
do parish work in Chaco, Argentina.
Most recently Fr. Dariusz was assigned to be an Associate
Pastor at our parish after serving in Buenos Aires, Argentina as
the director of the Redemptorist Novitiate.
Fr. Darius is now attending the Dominican University in River
Forest where he is studying the English language as a full-time
student..
Fr. Darius comes to our parish with a wealth of experience!
We wish him many happy years at St. Mary’s! Welcome, Fr.
Dariusz!

Christians in the Holy Land need our
help now as never before. For these sons
and daughters of the land sanctified by
the Lord’s life, death and resurrection, life
has become intolerable. An extreme scarcity of housing (especially for couples),
plummeting salaries, declining purchasing power and the
shadow of violence and hatred have driven many followers of
Christ to emigrate in search of a better life.
Since the 13th century, the Order of St. Francis has worked
not only to make Christianity’s holiest sites accessible to all the
faithful, but to preserve the Holy Land’s precious Christian community, the “living stones of the Church.”
The primary means of support for this work is the annual Good
Friday Collection. During the services on Good Friday, our parish will take up a collection to respond to our brothers and sisters in the Holy Land who are so desperately in need of support
and encouragement.

Eternal Rest……………..
Julius Kalina
May God Who called you take
you home!

Children’s Collection
Easter Flowers

3/08

5:00PM

$344.00

3/09

7:30AM

$272.00

9:00AM

$1,060.00

10:30AM

$1,781.00

12:30PM

$1,120.88

5:00PM

$482.00

7:00PM

$61.00

TOTAL

$5,120.88

$118.81
$139.00

“What are you willing to give
me if I hand Him over to you?”

We look upon Judas Iscariot as
a traitor. Yet how many times
do we ask the world, “What are
you willing to give me if I hand
Him over to you?” Do we trade
Jesus for money, for possessions, for power? Or do we
make serving Him and working with Him our top priority?
Judas traded away his position as a disciple of Christ.
Don’t make the same mistake.

SICK PARISHIONERS,
RELATIVES & FRIENDS
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Rebecca Alvarez
Patty Bambas
Antoinette Bogacki
Robin Bonavolante
Therese Brazda
Aurora Castro
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Mary Dlugokienski
Gordon L. Gladden
Florence Glosniak
Justine Hranicka
Genevieve Jones
Nilene Kolbuck
Joseph Korvisch
Walter Lauth

Virgie Lauth
Royden Martin
Zig Mizura
Patti Polis
Angele Rodriguez
Ann Sak
Sally Sudlow
Florence Szot
Dorothy Tetlak
Ethel Thomas
Stella Vento
Loretta Wachowicz
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Cecilia Ziegler

St. Mary’s Parish News
The inclement weather and the spreading of
salt have taken a toll on the church
steps...especially those on the side entrance
on 30th Street. We are making arrangements
to replace the damaged steps; however, we
must wait until the weather changes to make
the necessary repairs. The entrance off of 30th
Street will be closed until the repairs are completed. We appreciate your patience and understanding. We will do our best to fix
the problem as soon as possible.

The Rectory office will be closed on the
following dates: Tuesday, March 18th,
Holy Thursday, March 20th , Good Friday,
March 21st and on Monday, March 24th.
The next Religious Education Class
(CCD) is scheduled for Saturday,
April 5, 2008. Classes begin at 8am and dismissal is at 10am.
A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday, March
18th at 6:30pm at Woodbine School. The meeting will begin at
6:30pm.
The School children will begin their well-deserved
Spring Break on Wednesday, March 29th at
2:30pm. They will return to school on Monday,
March 31st. Enjoy your time away from school!

What will our Fr. Waldemar do next? Not only is he our very own
“paparazzi” but he is also great at operating the snow plow! This winter
our weather really kept him busy! Besides all of his many other parish
responsibilities he found the time to keep our parish grounds safe and
clean from the snow! Thanks Father Waldemar, what would we ever do
without you?

Madonna High School (Chicago) Annual Alumnae Luncheon will be
held at the White Eagle Restaurant, 6839 N. Milwaukee Ave. starting at noon on Sunday, April 13th. Cost is $40 per person. Reservation deadline is Monday, March 31, 2008. A reservation form can be
downloaded from our website-www.madonnahighschoolalum.com
or you can call Terri after 4pm at 847-318-7172.

March 16, 2008
JERUSALEM

OBITUARIES

“33AD”

Calvary.
Jesus Christ, 33, of Nazareth died
Friday on Mount Calvary, also known as Golgotha, the place of the skull. Betrayed by the
apostle Judas, Jesus was crucified by the Romans, by order of the Ruler Pontius Pilate. The
causes of death were crucifixion, extreme exhaustion, severe
torture and loss of blood.
Jesus Christ, a descendant of Abraham, was a member of the
house of David. He was the Son of the late Joseph, a carpenter
of Nazareth, and Mary, His devoted Mother. Jesus was born in
a stable in the city of Bethlehem, Judea. He is survived by His
mother Mary, His faithful Apostles, numerous disciples, and
many other followers.
Jesus was self-educated and spent most of His adult life working as a Teacher. Jesus also occasionally worked as a Medical
Doctor and it is reported that He healed many patients. Up until
the time of His death, Jesus was teaching and sharing the Good
News, healing the sick and touching the lonely, feeding the hungry and helping the poor.
Jesus was most noted for telling parables about His Father’s
Kingdom and performing miracles such as feeding over 5,000
people with only 2 fish and 5 loaves of bread and healing a man
born blind. On the day before His death He held a Last Supper
celebrating the Passover Feast, at which time He foretold His
death.
The body was quickly buried in a stone grave which was donated by Joseph of Arimathea, a loyal friend of the family. By
order of Pontius Pilate, a boulder was rolled in front of the tomb.
Roman soldiers were put on guard.
In lieu of flowers, the family has requested that everyone try to
live as Jesus did. Donations may be sent to anyone in need.
Beyond Lent
The season of Lent ends before the Holy Thursday liturgy of the
Lord’s Supper. To complete your observance of this holy season of
renewal, celebrate the Triduum: Holy Thursday night, Good Friday,
Holy Saturday and the Easter Vigil.
Participation in the Easter Vigil will crown your celebration. There
you will renew your baptismal promises and be sprinkled with the water of baptism. On Ash Wednesday you received ashes as a sign of
your repentance. At the Easter Vigil you receive water as a sign of
your renewal. Above all, the Easter Eucharist will enliven you and your
community with the presence of the risen Christ.
After Easter Sunday, you have some decisions to make. During Lent
you made some changes. Do you go back to the old ways? Or will
some of these changes remain? It depends. Some of the enjoyments
from which you refrained you may wish to take up again. You will appreciate them afresh. But those habits that kept you from Jesus Christ
you will still want to avoid. Your Lent has made you stronger. You no
longer need those unhelpful behaviors. You need only the One Who
has risen from the dead.
May God, who has begun this good work in you, bring to completion.

Anuncios Parroquiales
Domingo de Ramos
Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a dos discípulos con esta misión: «Vayan al pueblecito que está al
frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito
al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo,
contéstenle: El Señor los necesita, y los devolverá cuanto
antes.» Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por
el profeta: Digan a la hija de Sión: «Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga.» Los discípulos se fueron e hicieron como
Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría,
le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente; extendían sus mantos en el
camino, o bien cortaban ramas de árboles, con las que
cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así
como los que le seguían, empezaron a gritar: «¡Hosanna
al hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre
del Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los cielos!» Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y
preguntaban: «¿Quién es éste?» Y la muchedumbre respondía: «¡Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea!»
Mt 21, 1-11
Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte a vivir una experiencia del Encuentro Personal con Cristo Vivo.
RETIRO
DE EVANGELIZACIÓN
4 de Abril a horas 6:30 P.M.
y 5 y 6 de Abril de 2008
8:00 A.M. a 8:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
En retiro pueden participar todos los mayores de 15 años.
No se admiten los niños. Para más información favor de
comunicarse a la oficina al 708-652-0948- ext.20.
P. Radek Jaszczuk CSsR
Párroco

Pronto se acerca la Fiesta de Pascua y necesitamos
tu ayuda el día lunes 17 de Marzo a las 8:30 A.M.
para limpiar la iglesia y preparar todo lo necesario.
La Operación Plato de Arroz
Invitamos a todos los feligreses a participar en la
Campana "Rice Bowl" Esta es una campana para
los niños de nuestra escuela y sus padres. En esta
campana oramos, aprendemos y ayudamos a
nuestro prójimo. Con el dinero recaudado
ayudamos a familias que viven en países del tercer mundo que no
tienen ni lo mas básico para sobrevivir. Por favor leven los sobres
con la información cuales pueden encontrar en la entrada de la
iglesia.

Las próximas clases de Religión (Catecismo, CCD) vamos
a tener día 5 de Abril de 2008 de 8:00 AM a 10:00 AM.

16 de Marzo de 2008
P. Dariusz Pabiś CSsR
Nací en Gliwice (Polonia). En 1991, después
de terminar la esquela segundaria y rendir el
examen final, entré al Seminario de los Misioneros Redentoristas.
Recibí la ordenación sacerdotal en 1998 en
Tuchow (al Sur de Polonia). Durante los
primeros dos años ejercía mi servicio pastoral en Skarzysko - Kamienna como vicario
parroquial y catequista. De 2000 a 2002 trabajé en Radio María
en Torun.
A principios del año 2002 expresé mi disponibilidad de participar
en la misión de los Redentoristas en Argentina. Mis superiores la
han considerado positivamente y ya, a fines de junio, marché
rumbo a América Latina. Los primero cinco meses dediqué para
estudiar español en Bolivia. Ya desde enero de 2003 comencé el
servicio pastoral en la localidad de San Vicente al norte de la
República Argentina (provincia de Misiones). Después de dos
años me trasladé a Quilmes (provincia de Buenos Aires) para
trabajar en nuestra parroquia y en el colegio católico.
Ultimo año (2007) dediqué al servicio educativo como maestro de
novicios en nuestra casa de formación en San Pedro. Lo finalicé
con la primera profesión de mis protegidos el 2 de febrero de
2008.
Ahora estoy en Chicago. El 10 de marzo he comenzado el curso
de ingles.
P. Dariusz Pabis

La colecta del VIERNES SANTO
En las noticias encontramos diariamente historias de violencia e
inestabilidad en el Medio Oriente pero pocas veces se habla de
la comunidad cristiana que lucha por quedarse en Tierra Santa,
la tierra santificada por la vida, la muerte, y la resurrección de
Cristo. Ayuden a nuestros hermanos y hermanas en Tierra Santa donando en la colecta del Viernes Santo. Esta colecta pontifical permitirá a los franciscanos continuar su labor a favor de la
conservación de los lugares santos y de apoyo a la comunidad
cristiana en la región. Les rogamos sean generosos.
FIESTAS DE PASCUA 2008
CONFESIONES
Lunes, 17 de Marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Martes, 18 de Marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Miércoles, 19 de Marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Jueves Santo, 20 de Marzo
7:00PM MISA TRILINGÜE
Adoración Eucarística hasta medianoche
Viernes Santo, 21 de Marzo
10:00AM El Vía Crucis (Español)
3:00PM Celebración (Ingles)
5:00PM Celebración (Español)
7:00PM Celebración (Polaco)
Adoración Eucarística hasta medianoche
Sábado de Gloria, 22 de Marzo
Bendición de comida en la iglesia
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE
Domingo de Pascua, 23 de Marzo
5:30AM Misa (Polaco)
7:30AM & 9:00AM Misa (Ingles)
10:30AM Misa (Polaco)
12:30PM Misa (Español)

No habrá Misa a la tarde

Lunes de Pascua, 24 de Marzo
7:00AM & 8:00AM Misa (Ingles)
7:00PM Misa (Polaco)

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Palmowa
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na
Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i
rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz
znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i
przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił,
powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»". Stało
się to, żeby się spełniło słowo proroka: "Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy".
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a
On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na
drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.
A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: "Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach".
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i
pytano: "Kto to jest?" A tłumy odpowiadały: "To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei".
Mt 21, 1-11

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju
święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty
wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy
rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając:
"Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej
Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.
Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku
w Wielką Sobotę - w Wielką Noc. Triduum kończy się
wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.
Jak co roku w Wielki Piątek jest zbierana kolekta na pogrzeby w Ziemi Świętej. Dziękujemy w imieniu katolików
którzy tam mieszkają za waszą hojność.

Zapraszamy rodziny i szczególnie dzieci do
wzięcia udziału w operacji „talerz ryżu”. W tyle
kościoła znajdują się kopertki wraz ze składanymi skarbonkami z kartonu oraz modlitwami.
Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać informację o ofiarach złożonych w roku 2007 na naszą
parafię, w ten sposób będzie można odpisać tę kwotę
od podatku.

16 marca 2008
O. Dariusz Pabiś CSsR
Urodziłem się w Gliwicach (Polska) 21
kwietnia 1972 roku. W roku 1991, po
zakończeniu szkoły średniej i zadaniu
egzaminu dojrzałości, wstąpiłem do
Wyższego Seminarium Duchownego
Misjonarzy Redemptorystów.
Święcenia kapłańskie przyjąłem w Tuchowie (k. Tarnowa) w roku 1998.
Pierwsze dwa lata mojej posługi kapłańskiej pełniłem w Skarżysku Kamiennej w charakterze wikariusza i katechety. W
latach 2000 – 2002 pracowałem w Radiu Maryja w Toruniu.
Na początku 2002 roku zgłosiłem się do pracy misyjnej w Argentynie. Moja prośba została pozytywnie rozpatrzona przez
moich przełożonych i juz pod koniec czerwca 2002 roku udałem sie do Ameryki Łacińskiej. Na początku do Boliwii. Tak
uczestniczyłem w pięciomiesięcznym kursie języka hiszpańskiego. Od początku 2003 roku rozpocząłem prace duszpasterska w miejscowości San Vicente w Prowincji Misiones (północ
Argentyny). Po dwóch latach zostałem przeniesiony do naszej
placówki w Quilmes (prowincja Buenos Aires). Ostatni rok
mojego pobytu w Argentynie poświęciłem pracy wychowawczej jako magister międzynarodowego nowicjatu Redemptorystów w San Pedro. Została ona zakończona wraz ze złożeniem
pierwszych ślubów przez nowicjuszy 2 lutego 2008.
Od początku marca znajduje się Chicago w Parafii M.B Częstochowskiej w Cicero.
O. Dariusz Pabiś
WIELKANOC 2008
SPOWIEDŹ
Pn. 17 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 18 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 19 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 20 marca
7:00PM Msza Św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 21 marca
10:00AM Droga Krzyżowa (Po Hiszpańsku)
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)
7:00PM Celebracja (Po Polsku)
Kościół otwarty do Północy
Wielka Sobota 22 marca
Błogosławieństwo Pokarmów w kościele
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 23 marca
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
7:30 i 9:00AM Msza św. (Po Angielsku)
10:30AM Msza św. (Po Polsku)
12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)

Mszy popołudniowych nie ma!

Poniedziałek Wielkanocny 24 marca
7:00A.M., 8:00AM Msza św. (Po Angielsku)
7:00PM Msza św. (Po Polsku)

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 prze
chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej półtora miesiąca prze 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”, „Rodzina
Radia Maryja” pogłębiamy naszą wiarę oraz
miłość do Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana
przez naszą Archidiecezję Chicago.

Sprzątanie Kościoła !
Ze wzglądu na zbliżające się Święta
bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu
kościoła w poniedziałek 17-go marca o
godz. 8:30 z rana i ofiarowanie jednej lub
dwóch godzin swojego czasu na przedświąteczne
czyszczenie kościoła. Prosimy przynieść swoje narzędzia.

Straż przy Grobie Jezusa
Bardzo prosimy górali w pięknych regionalnych strojach, aby
wystawili straż honorową przy Grobie Pana Jezusa w Wielki
Piątek tj. 21-go marca. Bóg zapłać za wasze świadectwo wiary.

Są też do nabycia kartki Wielkanocne które można
kupić w tyle kościoła u Pana Andrzeja

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.

