St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
3010 South 48th Ct.
Cicero, IL 60804
Tel. 708-652-0948 Fax. 708-652-0646

Website: www.stmaryofczestochowa.org

E- Mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Ninth Sunday in Ordinary Time
June 1, 2008
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)
Wednesday
7:00 – 8:00 PM (Spanish)
Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)

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. Darek Pabis CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: dariusz@stmaryofczestochowa.org
Alois Theis - School Principal
E-mail: principal@stmaryofczestochowa.org
Jessica Navarro - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Marisol Ortíz - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Sr. Magdalene Kabat - Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-484-2640
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

Fourth Saturday
7:00 – 8:00 PM (Polish)

Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Devotions:

Sophie Schultz - SPRED

Every Wednesday
The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
8:30 AM - 7:00 PM
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)
First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Fourth Saturday
7:00 PM Prayer Vigil (Polish)

Social Center

Parish School

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

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

E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

E-mail:
school@stmaryofczestochowa.org

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at once. Holy
Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or by
calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

Iskierki Parafialne
5:00

June 1, Ninth Sunday of Ordinary Time
7:30 †Lottie “Lee” Kirwan (Lucy Brinka)
9:00 †Gen Kowalski (Florence Glosniak)
10:30 Dziękczynna i z prośbą o Boże bł. i opiekę MB w 1-ą
rocznice ślubu dla Joanny i Artura
Za Ks. Stanisława i pielgrzymów udających się do Lourdes o liczne łaski
O zdrowie i Boże bł. dla wnucząt oraz szczęśliwą operację dla Pauliny od dziadków
†Halina Czykier (husband)
†Jan i Bronisława Sowiński (family & friends)
†Josephine Waglarz (Zawadka family)
12:30 Presentación de 3 años de Alexandra Arana (Denice y
Ramón Arana)
5:00 †Jesus Miguel Escobar Linares (su esposa e hijos)
7:00 O zdrowie bł. Boże dla Małgosia, Jeny, Mary, Tony i Lucy
Koczwara
June 2, Monday, Marcelinus and Peter, martyrs
7:00 †Crecensia Hernandez (Frank Shudell)
8:00 †Adeline Wojkovich (Helen Cison)
June 3, Tuesday, Charles Lwango and companions, martyrs
7:00 †Nadzieja Godun (son)
8:00 †George Bochniarz (Norbert Sladek)
June 4, Wednesday, Weekday
7:00 Parishoners
8:00 †John Heck (godson, John S. Kociolko)
8:30 Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
June 5, Thursday, Boniface, bishop & martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Deceased members of the Warren Family
7PM Mass for 8th Grade Graduates-St. Mary of Czestochowa
June 6, First Friday, Norbert, bishop
7:00 †Family of Walenty Mazur
8:00 For blessings for Fr. Dariusz Pabiś on his 10th anniversary of Ordination
8:30
First Friday Adoration
7PM
Polish Mass
June 7, First Saturday
8:00 Mr. & Mrs. William Knapp-50th Wedding Anniv.(friend)
8:30 Adoration
11:00 Wedding Mass: Joanna Fudala & Piotr Mikolajczyk
1:00 Wedding Mass: Violetta Gunka & Daniel Gurgul
3:00 Quinceañera: Adriana Carrizales

†Leonarda Aguirre (son)
†Loretta Zima (Kim & Karen Tross)
†Marie Zalesiak (Florence Glosniak)
†Stanley & Ted Walkowiak (family)
†Walter Lauth (Trznadel family)
†Chester Hetman Jr. (Trznadel family)

June 8, Tenth Sunday in Ordinary Time
7:30 †Lottie “Lee” Kirwan (Lucy Brinka)
9:00 Blessings for St. Mary of Czestochowa Graduates Class of 1938
†Adeline Wojkovich (Helen Cison)
10:30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty Majerczyk
†Halina Czykier (husband))
†Kazimiera Smolak (córka z rodziną)
12:30 †Filimon Corona (remembrance)
5:00 Por los feligreses
7:00 †Zofia Koczwara

Lector Schedule
June 7, 2008
5pm Sr. Magdalene, Martha Stolarski
June 8, 2008
7:30 John Kociolko
9:00 Marissa Martinez, Eric Batrez
10:30 Andrzej Szudziński, Alicja Krzak
12:30 Javie Sanchez, Linda Ramirez
Martin Duran, Juana Salas
5:00 Linda Ramirez, Trinidad Torrez, Humberto Tellez
7:00 Polish lectors
Eucharistic Ministers
June 7, 2008
5pm Dorothy Tetlak, Mary Vittorio
June 8, 2008
7:30 Ed Hennessy
9:00 Georgia Czarnecki, Rafael Ayala,
Myra Rodriguez, Christine Zaragoza
10:30 Priests & Polish Ministers
12:30 Alejandra Baez, Marisol Ortiz, Juana Salas
5:00 Jose Gutierrez, Guadalupe Gutierrez
7:00 Priests and Polish ministers
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….

III. Joanna Fudala & Piotr Mikołajczyk
III. Violetta Gunka & Daniel Gurgul
II. Monica Tomczyk & Marcin Mietus
II. Leticia Muñoz & Jose Múñoz
II. Małgorzata Maturska & Seweryn Lebiecki
I. Edyta Mateja, & Wiesław Skała
I. Vida Sanchez & Robert Sardena

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection May 25 2008
05/24

5:00PM

$424.00

05/25

7:30AM

$614.00

9:00AM

$822.00

10:30AM

$1,839.00

12:30PM

$1,242.89

5:00PM

$214.00

7:00 PM

$132.00

TOTAL

$5,287.89

Father’s Day will be celebrated on Sunday, June 15th. If you would like to remember your father, grandfathers, godfather or anyone who
fulfilled the role of father in your life, with a spiritual gift, please
remember to take home a Father’s Day Remembrance envelope today. They can be found at all church entrances. Please
complete the information on the envelope, enclose your offering
and place it in the collection basket when you come to Mass.
The intentions for all of the Masses celebrated in our church on
Sunday, June 15th will be for our living and deceased fathers.

All of our parishioners should have received
our 2008 Parish Raffle tickets and the information sheet about the raffle through the
mail. We will hold our first Early Bird Raffle
for a chance to win $100 on Sunday, June
15th at the 9AM Mass. Those who have sold all ten raffle
tickets and have made payment for them will be eligible to
win in the raffle. The cover of the raffle book will be used for
the drawing. There are just three weeks left until June 15th
for the first Early Bird Drawing. More raffle books can be
obtained at the rectory office.
The Missionary Sisters of St. Peter Claver will be visiting our
parish next weekend (June7th & 8th). They will be at all entrances of the church with their magazine “Echo from Africa
and Other Continents.” They will ask you to subscribe to this
magazine which will inform you about the progress of our
holy faith in the mission lands and about the needs of the
missionaries. By helping them you will share in their daily
prayers and their work for the missionary church.

We welcome in Baptism……..
Klaudia Paola Matula

Eternal Rest……………………………
Walter Lauth
May God Who called you, take you
home!

Children’s Collection: $ 211.00

“And everyone who listens to these
words of mine but does not act on them
will be like a fool who built his house on
sand.” Matthew 7:26.

We all invest so much time, energy and
resources into building our material
home. Yet, it is not our permanent home.
Our true home will be with God someday. Do we spend time, talent and treasure to build a
strong foundation for our heavenly home? Or do we only
put our efforts into an earthly home, which will be blown
away like sand?

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

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

St. Mary’s Parish News

June 1, 2008

Congratulations!
Fr. Dariusz Pabiś, CSsR, our
associate priest, will celebrate his tenth anniversary of
Ordination on Friday, June 6,
2008: May God bless you, Fr.
Dariusz as you celebrate
your anniversary and may
you bel blessed with good health and many more years in
your holy priesthood! Thank you for all you do for St. Mary of
Czestochowa Parish! Sto lat!

Thank you Mary
Warchol
for
preparing one
of the altars that
was used for
the celebration
of the Feast of
Corpus Christi
on Sunday, May
25th. We are
very grateful to

The last day of the 2007-2008 school year for
the students of St. Mary of Czestochowa
School year is Monday, June 9th. The children
will meet for Mass at 8 a.m.. Report cards and
awards will be distributed after the Mass. Students will be dismissed at approximately 9:30
a.m. We wish all our school children a happy and safe summer
vacation.
Summer office hours will be from 9 a.m. to 2 p.m. from June 10th
through July 3rd. Registration is open for all grades—3 & 4 yr. old
Pre-school through 8th grade. Please inform your neighbors and
friends about our school and about our open registration. Contact
Mr. Al Theis, school principal, at (708) 656-5010, ext. 56 for more
information about the school.

all of five of our
Redemptorist
priests that officiated at the celebration Fr. Zbigniew, Fr. Radek,
Fr. Waldemar, Fr.
Dariusz
and
Fr.Stanley
Staniszewski .
Many thanks to
our organist, Mr. Witold Socha as well as to all of our parishioners that participated in this most holy celebration of the Body
and Blood of Our Lord Jesus Christ!
O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all
thanksgiving be every moment Thine!

CONGRATULATIONS!
CLASS OF 2008
ST. MARY OF CZESTOCHOWA SCHOOL
Eloy Aguilera
Marisol Campos
Melissa Cantu
Jose Cardenas
Andres Carmona
Saray Carrillo
Allison Castillo
Angelica De Los Reyes
Andrew Duran
Ivonne Duran
Sean Fitzgerald

Veronica Garcia
Ashlee Garcia-Graham
Jennifer Garza
Elisa Gonzalez
Fabian Herrera
Branden Kielminski
Sergio Madera
Cristian Ramirez
Alma Rosario
Patricia Santiago
Rolando Venegas

Dear Graduates, may God bless you with
courage to follow your dreams and the wisdom to make good choices for your future.
May you never forget the lessons you’ve
learned about being a good Christian. May
your future be filled with the rewards that
come from hard work and always doing the
right thing. As you go forward on this day to new and exciting challenges, may the Lord watch over you and guide
you in all that you do and all that you become!

The good weather came and no time was wasted to begin the big
project of repairing the stairs for renovation and reconstruction. The
“wait” was well worth it! Our parish church now has two stairways at
the side entrances that are brand new and very well-constructed.
The men worked very hard and the work was accomplished in one
week! Many thanks to
our pastor, Fr. Radek
for hiring such competent workers and seeing to it that the job
was done as planned!
Fr. Waldemar also had
a hand in the construction; he took pictures of
the on-going work of
constructing the new
stairs and spent
many hours watering
them down! Now we
know why it is important to have a BUILDING FUND COLLECTION! This was
money well spent!

Anuncios Parroquiales
IX Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo
el que me dice "Señor, Señor" entrará en el reino de
los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. Aquel día, muchos dirán: "Señor,
Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu
nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu
nombre muchos milagros?" Yo entonces les declararé:
"Nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El
que escucha estas palabras mías y las pone en práctica
se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa
sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no
se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que
escucha estas palabras mías y no las pone en práctica
se parece a aquel hombre necio que edificó su casa
sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió
totalmente.
Mt 7, 21-27

Invitamos a participar en la Adoración
del Santísimo Sacramento. Cada
Miércoles tenemos la Adoración todo
el día. 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.

El día 6 de Junio tiene su aniversario
de Ordenación Sacerdotal P. Darek
Pabiś el vicarios de esta parroquia.
Felicidades a P. Darek y que Dios le
bendiga todos los días de su vida.
El Día de los Padres — 15 de Junio
A la salida de la iglesia se encuentran
los sobres para el Día de los Padres. No
hay mejor regalo que encargar la Misa
por nuestros padres vivos o difuntos.
Ya hemos terminado las clases de
catecismo (CCD) de año 2007/2008.
Las inscripciones para nuevo año de
2008/2009 se realizarán el día jueves 12 de Agosto de 2008. También
las formas de registro pueden dejar en la rectoría junto con el pago y la copia de certificado de bautismo.

1 de Junio de 2008
El día 25 de mayo
hemos celebrado la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre
de
Cristo
(Corpus Christi) Dos
de los altares, donde
fue puesto el Santísimo Sacramento, fueron construidos por
las comunidades de
Ministerio Hispano.
Agradecemos a todos
los que han ayudado
para que esta celebración sea muy bonita. Muchísimas
Gracias a Todos.
En la semana pasada ya
hemos terminado hacer
las nuevas gradas de las
entradas laterales. Esto
fue posible gracias a su
aporte económico para
mantener a nuestros edificios parroquiales. Muchas Gracias.

Las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver vendrán a nuestra parroquia prójimo Domingo con sus revistas misioneras. Ellas quieren su colaboración en
evangelizaron del mundo a través de suscripción de
revista: Eco de las Misiones, Esta revista los tendrá
bien informados del progreso de nuestra fe en las misiones, y de las actividades y necesidades de los misioneros. Ayudando a las Hermanas Ustedes participaran
en las oraciones y apostolado misionero de la Iglesia y
aumentaran en las obras misioneras en Reino Divino
Rifa Parroquial
Les avisamos que está la Rifa Parroquial se
va a efectuar el día 24 de Agosto. Todos los
que no son registrados en nuestra parroquia
pueden comprarla. El premio principal es de
$3000. El costo de un ticket es de $10. El
ticket se puede adquirir a la salida de la iglesia o en la
oficina parroquial. Primer sorteo adelantado de esta rifa
con un premio de $100 vamos a tener el día15 de Junio
en la Misa a las 9:00AM. En este sorteo van a participar
las personas cuales han comprado los 10 ticket y junto
con el dinero han regresado a la rectoría antes de 15 de
Junio.

Ogłoszenia Parafialne
IX Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy,
który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w
owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy
mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu
cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę
im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie
wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym, który
dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten
dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha,
a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na
piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek
jego był wielki
Mt 7,21-27

Pamiętajmy w modlitwie
Dnia 6 czerwca O. Dariusz Pabiś obchodzi rocznicę swoich Świeceń Kapłańskich. Polecajmy w naszych modlitwach służbę kapłańską Ojca Dariusza. Szczęść Boże Ojcze Dariuszu.
Loteria Parafialna
W związku z Karnawałem i patronalnym
świętem Naszej Parafii, zachęcamy do
nabywania losów Loterii Parafialnej. Każdy, kto nabywa takie Losy, ma możliwość
wygrania, ale przede wszystkim wspiera
naszą Parafię. Losy Loterii można nabywać u Pana Andrzeja, wychodząc z Kościoła. Cały bloczek - 10 Losów kosztuje $100.-; 1 Los - $10.-. Do
osób, które są zapisane w naszej parafii te losy zostały
już wysłane wraz z listem. Dnia 15 czerwca na Mszy
św. o godzinie 9:00AM odbędzie się pierwsze wcześniejsze losowanie z nagrodą $100 dla jednej z osób
które kupiły cały bloczek (10 losów) i odesłały wraz z
pieniędzmi do biura parafialnego przed 15 czerwca.
Dzień Ojca — 15 czerwca
Przy wyjściu z kościoła znajdują się koperty
na Dzień Ojca, można zamawiać intencje na
Dzień Ojca za wszystkich ojców zarówno żyjących jak i zmarłych.

1 czerwca 2008
Dnia 25 maja miała miejsce
Uroczystość Bożego Ciała.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom które
przyczyniły się do przygotowania Uroczystości Bożego
Ciała. Szczególne podziękowania jak zwykle Pani Stefanii Piejko za przygotowanie ołtarza, Panu Witoldowi Socha wraz z
chórem, wszystkim góralom którzy brali czynny
udział w procesji. Bóg
Zapłać Wszystkim.

W zeszłym tygodniu
zostały zasadzone
kwiaty. Wyrażamy nasze podziękowanie naszym parafianom którzy tego dokonali, a
byli to: Alicja Krzak,
Edward Brodziński i
Wojciech Bobak.
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera będą z nami w przyszłą
niedzielę. Będą one w przedsionku kościoła z miesięcznikiem
"Echo z Afryki", by Was zaprosić do zapisania go sobie. Miesięcznik ten poinformuje Was o postępie naszej św. Wiary w
krajach misyjnych i o potrzebach misjonarzy poświęcających
się na niwie misyjnej. Przez Waszą pomoc będziecie mieć
udział w modlitwach Sióstr i w ich pracach dla Kościoła Misyjnego.

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 naszych bliskich czy przyjaciół,
prosimy o zgłoszenie tej osoby w biurze parafialnym.
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz.
7:00 wieczorem.
Ogłoszenie
Zarząd Koła #46 Stare Bystre przy Z. P. w Ameryce Północnej zaprasza wszystkie dzieci z Kółka
Różańcowego przy Kole #46 Stare Bystre, jak też
wszystkich członków Koła ze swoimi rodzinami na
Farmę Państwa Rebidasów (14623 High Rd. w
Lockport, IL) dnia 1 czerwca br w „Dzień Dziecka” na godzinę 2PM. Msza Św. rozpocznie się o
godzinie 2:15PM, którą odprawią Ojcowie Redemptoryści posługujący w
Parafii M.B. Częstochowskiej w Cicero. Po Mszy Św. będzie poczęstunek.
Różaniec odmawiamy przez dzieci będzie na wozach, podczas jazdy furmankowej prowadzony przez siostry zakonne z Parafii Św. Błażeja. Zapraszamy
tym bardziej, gdyż ma to być wszystko nagrywane do Telewizji Trwam.
Uwaga ! w razie deszczu wszystko zostanie odwołane do następnego ogłoszenia.
Zarząd Koła #46 St. Bystre
Stanisław Obrochta, Prezes
P.S. W sprawie więcej informacji, proszę dzwonić na nr 708-932-1102

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Informacje o pielgrzymce!
Zapraszamy na X Polonijną Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do “Amerykańskiej Częstochowy” w Doylestown, Pensylwania w dniach od 4-go lipca (piątek) do 7-go lipca (poniedziałek) 2008 r.
Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 6-go lipca 2008 r.

Do wyboru są następujące trasy:

1) Chicago – Doylestown – Chicago ($280.-); Wyjazd - sobota 5 lipca godz. 5:30 rano, Centrala Radia Maryja 6965 W. Belmont
2) Chicago – Niagara – Doylestown - Chicago ($350.-); Wyjazd piątek 4 lipca godz. 5:30 rano, Centrala Radia Maryja 6965
W. Belmont
3) Chicago – NY Muzeum Emigrantów - Doylestown – Chicago ($330.-), Wyjazd piątek 4 lipca godz. 5:30 rano, Centrala
Radia Maryja 6965 W. Belmont.
Atrakcje turystyczne, czyli zwiedzanie Wodospadu Niagara, nawiedzenie Sanktuarium MB Fatimskiej, NY - Muzeum Emigrantów, przewidziane są na sobotę 5-go lipca. W koszty pielgrzymki wliczone są opłaty za hotel i autokary. Wyżywienie we
własnym zakresie, będzie możliwość kupienia posiłku na trasie i w stołówce w Amerykańskiej Częstochowie.
Powrót dla wszystkich autokarów po uroczystościach w Amerykańskiej Częstochowie, czyli nocą z niedzieli na poniedziałek.
Przewidywany przyjazd do Chicago – poniedziałek 7 lipca przed południem.

Więcej informacji i zapisy w Centrali Radia Maryja
6965 W. Belmont Ave. tel. 773 385 84 72

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.

