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

Easter Sunday: The Resurrection of the Lord
April 12, 2009
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. 708-432-7413
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

April 12, Easter Sunday: The Resurrection of the Lord
5:30 Za Parafian
7:30 Parishioners
9:00 Parishioners
10:30 Za Parafian
12:30 Por los Feligreses
5:00 Por los Feligreses
No evening Mass at 7:00 PM
April 13, Easter Monday
7:00 †Aniela & Kazimierz Gut
8:00 †Frank Kurcab
April 14, Easter Tuesday
7:00 Parishioners
8:00 † Holy Souls in the Book of Remembrance
April 15, Easter Wednesday
7:00 †Mary Supol (Delores Mares)
8:00 Parishioners
April 16, Easter Thursday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Parishioners
April 17, Easter Friday
7:00 Parishioners
8:00 Holy Souls in the Book of Remembrance
April 18, Easter Saturday
8:00 Parishioners
11:00 Wedding Mass: Bogumiła Najda & Łukasz Szuba
1:00 Wedding Mass: Helen Nowobilski & Frank Solomon
3:00 Wedding Mass: Mariana García & Gilberto Cortez
González
5:00 Communal Anointing of the Sick
Presentation Mass for Confirmation
Blessing for wedding anniversary of Doroty & Mathieu
Maitre
Blessing for Barbara & Jan Majchrowicz, especially for
Barbara’s Health.
†Stanley Zima (Frances & Clara Zima)
†Matt & Mary Stolarski ( Martha & family)
†Helen Natonski (Lawry)
†Stella Berktold ( Dolores Walter)
6:00 Confessions for Confirmation Sponsors

Iskierki Parafialne
April 19, Second Sunday of Easter: Divine Mercy Sunday
7:30 †Helen & Edward Natonski (Marcy Pugno)
†Ben Pugno (Marcy Pugno)
†Stefania Martin Wolak
†Casey Trznadel (Family, 30 days of passing)
9:00 Shut-ins (St. Mary’s Choir)
St. Mary’s Women’s Club
†Richard Pusateri (Friend)
10:30 †Halina & Stanley Czykier
†Edward Ptak (od żony i dzieci)
12:30 Presentación de 3 años de David Benites
†Seledonia Martinez (familia)
†Leonel Martinez (familia)
†Antonio Duarte (24 años de fallecimiento, familia
Jaramillo Duarte)
3:00 Chaplet to Divine Mercy
3:30 Procession
4:00 Trilingual Mass
No evening Masses

Lector Schedule
April 18, 2009
5:00 Martha Stolarski, Sr. Magadalene
April 19, 2009
7:30 John Kociolko
9:00 Helen Cison, Marissa Martinez
10:30 Danuta Landt, F. Banachowski
12:30 Roberto Pasillas, Linda Ramirez,
Juan Rodriguez, Miriam Campagne
5PM No habrá Misa

Eucharistic Ministers
April 18, 2009
5:00 Larry Napoletano, Jean Yunker
April 19, 2009
7:30 Ed Hennessy
9:00 Myra Rodriguez, John Kulaga,
Rafael Ayala, Christine Zaragoza
10:30 Waldemar J. Lipka
12:30 Alejandra Baez, Juana Salas, Javier Hernandez
5:00 No habrá Misa

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between….
III. Bogumiła Najda & Łukasz Szuba
III. Helen Nowobilski & Frank Solomon
III. Mariana Garcia & Gilberto Cortez Gonzalez
II. Wioleta Lugowski & Paweł Tylka

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection:
5:00PM
7:30AM
9:00AM

Easter, 2009

10:30AM
12:30PM

Dear Brothers and Sisters in
Christ,
Do you remember the angel’s words to the terrified
women on that first Easter
day? “Why do you search for the Living One
among the dead? He is not here; He has been
raised up.” With the holy women who first heard
the good news, with the frightened apostles in the
upper room, let us greet the Risen Lord Jesus
with Joyful Praise because this good news was
not just for them! It is, and must be, good news
for all of us, all of us who are living, who have
ever lived or who will ever live!
Jesus is alive, and so our search for Him must be
in the present, in our daily living. Through our active participation in the life of the Church, in the
Easter sacraments, especially the Holy Eucharist,
we come into living, vibrant contact with Christ.
Through hearing His word proclaimed in the
Church, we hear Him speak to us again His
words of life. Through prayer we come to know
Him as an intimate friend, Who is alive to us today.
Our prayer is that, together with your parish
priests, you will seek Christ living in His Church,
that we might all share life with Him forever. May
the Risen Lord Jesus bless you with His strengthening peace! We will remember each of you in
our Easter Masses and throughout the Easter
Season!
May God bless you and your loved ones on this
holy Easter Day and always!
Rev. Zbigniew Pienkos CSsR
Rev. Radek Jaszczuk CSsR
Rev. Waldemar Wieladek CSsR
Rev. Darek Pabis CSsR

5:00PM
7:00 PM
TOTAL
The collections for April 5th will be reported in the April 19th
bulletin due to the demands of the printing schedule.

As you know the process of getting Sunday envelopes
to our parishioners has changed. We would like to
make sure everyone who wants Sunday envelopes gets
them. We have a company that mails the envelopes to
you, every two months an updated list must be sent to
them in order to mail your Sunday envelopes. With that
being said, we have been updating our list every month
to make sure it is possible. Unfortunately, there are 400
people who have not donated since January 1, 2009.
We are not sure if your envelopes were received. We
would like to ask you for a favor. If you have not received your envelopes, please let us know. If there
were any changes such as address or phone number,
please let us know as soon as possible.
Thank You

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
Julia Adamczyk
Maria de Jesus Bolanos
Loretta Bolociuch
Theresa Brazda
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Annette Havel
Justine Hranicka
Sr. Magdalene Kabat

Nilene Kolbuck
Virgie Lauth
Bernice Nowicki
Lucille Patula
Benigno Rodriguez
Hermilinda Ruiz
Elizabeth Schickel
Elanore Sitar
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Dorothy Tetlak
Loretta Wachowicz
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula

St. Mary’s Parish News
Easter Sunday:
The Resurrection of the Lord
On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it
was still dark, and saw the stone removed from
the tomb.
So she ran and went to Simon Peter and to the
other disciple whom Jesus loved, and told them,
"They have taken the Lord from the tomb, and we
don't know where they put him."
So Peter and the other disciple went out and
came to the tomb.
They both ran, but the other disciple ran faster
than Peter and arrived at the tomb first; he bent
down and saw the burial cloths there, but did not
go in.
When Simon Peter arrived after him, he went into
the tomb and saw the burial cloths there, and the
cloth that had covered his head, not with the burial
cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, the one who
had arrived at the tomb first, and he saw and believed.
For they did not yet understand the Scripture
that he had to rise from the dead.
Jn 20:1-9

Communal Anointing of the Sick
Next Saturday, April 18th a communal anointing of the sick will take
place at the 5PM Mass.

What is the Anointing of the sick?

The letter of St. James tells us: “Is anyone among you
sick? He should summon the presbyters of the church, and
they should pray over him and anoint (him) with oil in the
name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick
person, and the Lord will raise him up,. If he has committed any sins, he will be forgiven.” (James 5:14-15)
In the days between the Council of Trent in the 16th century and Vatican II, the nature of the sacrament was a last
anointing to prepare a person for death.
But Vatican II changed that. Vatican II actually reverted to
the more ancient practice of anointing the sick—not just
the terminally ill or dying person-which may restore a person to health, aid in their healing and recuperation or calm
their mind and spirit if they are indeed preparing for death.
So the sacrament today is broader than just a last anointing.

April 12, 2009
Regina Coeli

This prayer, which dates from the twelfth century, is substituted for the Angelus during Easter Season:
Queen of Heaven rejoice, alleluia: For He whom you
merited to bear, alleluia, Has risen as He said, alleluia.
Pray for us to God, alleluia.
V. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia.
R. Because the Lord is truly risen, alleluia.
Let us pray: O God, who by the Resurrection of Thy Son,
our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world:
grant we beseech Thee, that through the intercession of
the Virgin Mary, His Mother, we may lay hold of the joys
of eternal life. Through the same Christ our Lord.
R. Amen.

2009 EASTER SCHEDULE
Easter Sunday, April 12th
5:30AM Mass (Polish)
7:30AM & 9:00AM Mass (English)
10:30AM Mass (Polish)
12:30PM Mass (Spanish)
5:00PM Mass (Spanish)
Easter Monday, April 13th
7:00AM & 8:00AM Mass (English)

The Rectory office will be closed on Monday,
April 13th.
The dates for the next two
Religious Education (CCD)
classes are April 18, 2009 and
April 25, 2009. Classes begin at
8:00 AM and end at 10:00 AM
Those students preparing to
receive the Sacrament of
Confirmation and also students
preparing to receive Their First Holy Communion MUST
attend these classes. Tuition must also be paid by April
25, 2009.

School Walkathon
On April 29, our students will
participate in our annual
walkathon. The money raised
will help needy families and also
certain school expenses. We need the help of the
community to raise these funds, we are looking for
donators for prizes (motivational prizes that get the
kids to collect more money for the cause) and money
donators direct to the walkathon. If you can help
with this project, please contact Mr. Theis at 708656-5010 ext. 56.

Anuncios Parroquiales
Domingo de Pascua
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a
donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
quería Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron
Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró
en el sepulcro; vio las vendas en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo
con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta
entonces no habían entendido la Escritura: que Él
había de resucitar de entre los muertos.
J 20, 1-9

Próximas clase de religión (CCD) vamos a tener el día 18 y 25 de Abril de
2009. Las clases empezarán de costumbre a las 8:00AM y terminaran a
las 10:00AM. Los estudiantes que en
este año van a recibir el sacramento
de Primera Comunión o Confirmación deben estar
presentes obligatoriamente en las clases. También el
pago por las clases deben hacer hasta 25 de Abril.
La Oficina Parroquial será cerrada 13 de Abril de 2009
La Celebración comunitaria
de la Unción de los Enfermos.
El sábado 18 de Abril en las vísperas de
Domingo de la Divina Misericordia, en
nuestra parroquia habrá la celebración
comunitaria de la Unción de los Enfermos durante la Masa a horas 5PM. Con
este sacramento de la Unción de los Enfermos, el enfermo
recibirá fuerza de Dios en su lucha contra enfermedad. Por
favor informe a sus enfermos familiares o sus amigos para
que puedan participar en esta celebración. También le
pedimos para que faciliten la llegada de los enfermos a
nuestra iglesia parroquial.

Invitamos a participar en la Fiesta de la
Divina Misericordia el día 19 de Abril. La
central celebración empezará a horas 3
de la tarde con la Coronilla a la Divina
Misericordia, después vamos a tener la
procesión alrededor de nuestra cuadra y
vamos a celebrar la Misa. Por favor vengan en los trajes típicos.

12 de Abril de 2009

Pascua, 2009
Estimados Hermanos y Hermanas
en Cristo,
¿Se acuerdan de las palabras del
ángel a las mujeres aterrorizadas
en el primer Día de Pascua? “¿Porque buscan entre los
muertos al que está vivo? No está aquí, a resucitado.”(Lucas 24:5-6). Junto con las mujeres santas que
escucharon la Buena Noticia, con los apóstoles asustados, saludemos al Señor Jesús Resucitado con alegres
alabanzas, porque esta buena noticia no solo es para
ellos, sino para todos nosotros de ahora, del pasado y del
futuro.
Jesús vive, y nuestra búsqueda de Él tiene que ser en el
presente, en nuestra vida diaria. Mediante nuestra activa
participación en la vida de la iglesia, en los sacramentos
de la Pascua, en especial la sagrada comunión, entramos
en vida, contacto vibrante con Cristo. Al escuchar sus
palabras proclamadas en la iglesia, sentimos que nos
habla a nosotros con sus palabras de vida. En oración,
nosotros descubrimos a Él como un amigo íntimo, quien
vive hoy.
Estamos orando todos juntos con los sacerdotes de
nuestra parroquia, para que Ustedes encuentren a Cristo
que vive en su Iglesia, para poder compartir la vida con
Él. Que el Señor Jesús Resucitado los bendiga con su
paz. Recordaremos a cada uno de Ustedes en las Misas
en Domingo de Pascua y durante el tiempo de Pascua.
Que Dios los bendiga a Usted y a sus seres queridos este Día de Pascua y siempre.
P. Zbigniew Pienkos CSsR
P. Radek Jaszczuk CSsR
P. Waldemar Wieladek CSsR
P. Darek Pabis CSsR
FIESTAS DE PASCUA 2009
Domingo de Pascua, 12 de Abril
5:30AM Misa (Polaco)
7:30AM & 9:00AM Misa (Ingles)
10:30AM Misa (Polaco)
12:30PM Misa (Español)
5:00PM Misa (Español)
Lunes de Pascua, 13 de Abril
7:00AM & 8:00AM Misa (Ingles)

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Wielkanocna
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła
więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia,
którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc
Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych.
J 20, 1-9
Wielkanoc 2009
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie
Pamiętacie słowa anioła skierowane do przerażonych kobiet w pierwszy dzień Wielkanocy?
„Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie
ma go tu. Powstał z martwych.” Wraz z owymi
świątobliwymi kobietami, które jako pierwsze
usłyszały dobrą nowinę, jak i ze sparaliżowanymi przez strach
apostołami, pozdrówmy Zmartwychwstałego Pana pełnym radości uwielbieniem. Ewangelia nie jest przecież tylko dla nich. To
jest Dobra Nowina dla nas, którzy żyjemy, dla tych, którzy odeszli
przed nami jak i dla tych wszystkich, którzy przyjdą po nas.
Tak jak Jezus już więcej nie żyje w przeszłości tak i nasze poszukiwanie jego obecności musi być zakorzenione w teraźniejszości.
Poprzez nasze aktywne uczestnictwo z życiu Kościoła, w wielkanocnych sakramentach, szczególnie w Eucharystii, wchodzimy w
żywy i pełen emocji kontakt z Chrystusem. Dzięki słuchaniu Słowa Bożego przepowiadanego w Kościele, odnajdujemy Go na
nowo głoszącego Słowa życia wiecznego. Poprzez modlitwę
poznajemy Go jako przyjaciela „od serca”.
Jako wspólnota Redemptorystów pracująca dla tej parafii, pragniemy życzyć Ci, aby Zmartwychwstały Jezus obdarzył Cię swoim pokojem. Jednocześnie pragniemy zapewnić Cię, ze będziemy o Tobie jak i Twojej Rodzinie pamiętać w czasie sprawowania
Mszy świętej w Poranek Wielkanocny jaki i przez cały okres Wielkiej Nocy.
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana życzą:
O. Zbigniew Pieńkos C.Ss.R
O. Radosław Jaszczuk C.Ss.R
O. Waldemar Wielądek C.Ss.R
O. Dariusz Pabiś C.Ss.R

12 kwietnia 2009
Chrystus
przemieni nasze ciało poniżone
"Chrystus umarł i powrócił do
życia, aby stać się Panem żywych
i umarłych." Ale "Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych".
Zmarli przeto, nad którymi rozciąga swą władzę Zmartwychwstały,
nie są już dłużej zmarłymi, ale żyjącymi. Po to bowiem panuje
nad nimi Życie, aby nie lękając się dłużej śmierci, żyli podobnie jak "Chrystus, który powstawszy z martwych już więcej nie
umiera".
Tak więc wskrzeszeni i wybawieni od zepsucia nie doznają już
więcej śmierci, ale staną się uczestnikami zmartwychwstania
Chrystusa, jak i On sam był uczestnikiem ich śmierci.
Zstąpił bowiem na ziemię, w okowach pozostającą od wieków,
nie dla czego innego, ale po to, "aby bramy spiżowe wyłamać i
skruszyć żelazne pęta", aby życie nasze wyprowadzić ze stanu
skażenia ku sobie, zamiast niewoli obdarowując wolnością.
Jeżeli wszakże w tym dziele zbawczym nie widać jeszcze wykończenia - ludzie bowiem nadal umierają i w proch rozsypują
się ich ciała - niechaj nie stanie się to przenigdy powodem wiarołomstwa. Zadatek bowiem wszystkich obiecanych dóbr
otrzymaliśmy już w Tym, który jest Pierworodnym pośród nas.
Przez Niego zostaliśmy wyniesieni ku niebu i zasiadamy z
Tym, który nas zabrał ze sobą na wysokości, jak to święty Paweł na jednym miejscu powiada: "Wskrzesił nas wraz z Nim i
posadził na niebiosach w Chrystusie Jezusie".
Dopełnienia zaś dostąpimy, gdy nadejdzie wyznaczony przez
Ojca czas, kiedy pozbędziemy się naszej niedojrzałości i dojdziemy do stanu "człowieka doskonałego".
Zechciał bowiem Ojciec wieków, aby ofiarowany przezeń dar
był trwały, a nie został zarzucony nawrotem niedojrzałości.
Że zaś Ciało Pana powstało z martwych jako duchowe, nie
potrzebujemy wam mówić, skoro i Paweł powiada w tej sprawie: "Sieje się ciało zmysłowe, wyrasta duchowe", to jest przemienione na wzór chwalebnego przemienienia Chrystusa, który jako Wódz i Przewodnik podąża na przedzie. Apostoł powiada zatem - wiedział o tym dobrze - iż tak stanie się z całym
rodzajem ludzkim, dzięki Chrystusowi, który "przemieni nasze
ciało poniżone na podobne do swego uwielbionego ciała". Jeśli
przeto przemienienie jest przyjęciem ciała duchowego, to zaś
podobne jest do uwielbionego Ciała Chrystusa, a Chrystus
zmartwychwstał w ciele duchowym, zatem owo duchowe nie
jest innym, jak tylko "zasianym w skazitelności", które jednak
zostało przemienione na ciało chwały.
A jak Chrystus doprowadził do Ojca pierwociny naszej natury,
tak też doprowadzi kiedyś całą ludzkość zgodnie ze słowami
obietnicy: "Gdy będę wywyższony, wszystkich pociągnę do
siebie".
Kazanie św. Anastazego Antiocheńskiego, biskupa

W sobotę 18 kwietnia o godzinie 5:00 PM w wigilię
Niedzieli Bożego Miłosierdzia zostanie udzielony
Sakrament Namaszczenia Chorych wszystkim chorym którzy przybędą na tę Mszę św. Dlatego prosimy o poinformowanie chorych z waszych rodzin
lub znajomych o tej celebracji i umożliwienie im
dotarcia do naszego kościoła parafialnego.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Boże Miłosierdzie
Przypominamy, że w każdą
Zapraszamy na Uroczystości Bożetrzecią niedzielę miesiąca w
go Miłosierdzia w naszej parafii,
naszej parafii po Mszy św. o
które się odbędą dnia 19 kwietnia.
godz. 10.30 odbywa się kurs
Centralna uroczystość rozpocznie
przygotowujący rodziców i
się o godzinie 3:00 PM Koronką do
chrzestnych do chrztu dziecka.
Bożego Miłosierdzia, po której odOsoby zamierzające ochrzcić
będzie się procesja wokół naszego
dziecko w naszej parafii są probloku a potem będzie oprawiona
szone o zgłoszenie się na ten
Msza św. Prosimy o przybycie na tę
kurs prze chrztem dziecka. Dlauroczystość w strojach regionaltego należy pamiętać, aby:
nych.
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
W każdą niedzielę o godzinie 10:00AM
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć
ma miejsce lektura Listów św. Pawła
w kursie przygotowującym)
Apostoła w naszym kościele.
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.
Biuro parafialne będzie zamknięte dnia 13 kwietnia

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.

