St. Mary of Czestochowa Parish
Iskierki Parafialne
Thirty– first Sunday in Ordinary Time
October 31, 2009

Eternal Rest Grant Unto Them, O Lord
In a very special way, we remember the souls of the faithful
departed parishioners of St. Mary of Czestochowa who have
entered eternal life in 2009-2010. We also remember their
families in our prayers.

Brian Athern
Elaine Bojarski
Tadeusz Erdmanski
Marie Golinski
Annette Havel
Eleanore Ida
Frank A. Kazmirzak
Teresa Kulasik
Janina Lazarska
Marie Maciejewski
Sophie Mateja
Rita Mejka
Valeria Piotrowski

Wladyslawa Plonka
Otilia Robles
Frank Rubis
Dorothy Sabel
Stanley Sitar
Stanley Stachnik
Filomena Staniszewska
Ludwik Szczybura
Olga Warner
Stanley Wdowiak
Rose Wojcik
Mary Wozniak
Leonard Wygladalski

“IT IS A HOLY AND WHOLESOME THOUGHT TO PRAY FOR THE DEAD.”
Book of Macabees

Sunday

Iskierki Parafialne
5:00
6:30

October 31, Thirty-First Sunday In Ordinary Time
8:30 Eva Zaczek (For Health)
†Jesse Aguilera (Susan Aguilera)
†Julian Byczynski (Robert Krolak)
9:30 Rosary
10:00 O Boże bł. w 1-ą rocz. ślubu dla Anety i Krzysztofa Dąbroś
O Boże bł. i dalsze pożycie małżeńskie dla Basi i Pawłą
†Filemona i Zygmunt Staniszewscy
†Stanley Wdowiak (Wife Helen)
†Dionizy Maciejewski (1-a rocz. śm.)
†Agnieszka i Antoni Czapiewscy
†Feliksa Nowakowskiego (5-a rocz śm., od żony Jadwigi, syna Zbigniewa z żoną Iwoną, córki Lidii z
mężem Piotrem i wnuczką Klaudią i synem
Waldemarem)
12:00 †Juana Castro y Adriana Gomez (Familia Gomez)
3:00 Rosario—de La Virgen del Rosario
4:00 †Gavino Hernandez (aniversario de 2 meses, Familia)
November 1, Monday, All Saints
7:00 No Individual Intentions
8:00 No Individual Intentions
6:30 Polish Mass - No Individual Intentions
8:00 Spanish Mass - No Individual Intentions
November 2, Tuesday, The Commemoration of all the Faithful
Departed (All Souls)
7:00 No Individual Intentions
8:00 No Individual Intentions
6:30 Polish Mass - No Individual Intentions
8:00 Spanish Mass - No Individual Intentions
November 3, Wednesday, Weekday Saint Martin de Porres, religious
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Kazimierz Zaczek ( Maria Zaczek)
November 4, Thursday, Saint Charles Borromeo, bishop
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Kazimierz Zaczek (Maria Zaczek)
November 5, First Friday, Weekday, World Community Day
7:00 †Chester Zator ( Bruno Zaucha)
8:00 †Pablo Rodriguez (Dolores Guerrero)
November 6, First Saturday, Weekday, BVM
8:00 Adoration
1:00 Quinceañera: Gabriela Avila
3:00 Wedding: Fatima Concepcion & Francisco Alvarez

†Holy Souls in the Book of Remembrance
†Holy Souls in the Book of Remembrance

November 7, Thirty-Second Sunday In Ordinary Time
8:30 †Deceased Members of Rosary Society
†Jerome Lipinski (Maryann Lipinski and Family)
9:30 Wypominki
10:00 O Boże bł. za przyjmującego dziś Chrzest św. Dawida
Stanisława Dąbroś
O opiekę M. B. w czasie misjii w Haiti dla Olivii Wodziński-Luehrs
†Filemona i Zygmunt Staniszewscy
†Walter Chruściel (2 rocz. śm.)
†Zarłych z rodzin Chruścielów i Janików
†Jan Chlebek (8-a rocz. śm.)
†Halina i Jerzy Jarzębowicz
†Annie De Peres
†Jan Chowaniec (1 rocz. śm., od siostry I siostrzeńców)
†Ignacy Chowaniec (5-a rocz. śm., od córki)
12:00 Por Los Feligreses
4:00 Presentación de 3 años de Ariel Hernandez

Lector Schedule
Saturday, November 6
5 PM Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, November 7
8:30 Michelle Cison, Carmen Casteneda
10:00 Krzysztof Zborowski, Jarek Szyszlak
12:00 Miriam Campagne, Javier Sánchez, Aldo Ibarra,
Linda Ramírez
4:00 Griselda Avitia, Rene Avina, Enrique Garcia, Martha
brito
Eucharistic Minister
Saturday, November 6
5PM Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, November 7
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy,
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Alejandra Baez, Ma. Trinidad Torres,
Margarita Morales
4:00 Jose Gutierrez, Guadalupe Gutierrez
Eternal Rest

Brian Athern
May God Who Called You, Take You Home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection October 24, 2010
Oct. 23
Oct. 24

The next Religious Education (CCD) class will
be held on Saturday morning, November 6,
2010. This session will begin with the 8:00 A.M.
Mass, and students are to meet in church.
PLEASE BE ON TIME.

If you wish to remember the deceased members of your family and
your friends on ALL SOULS DAY
place their names in the envelopes
found at all entrances of the church
and return in the Sunday collection
baskets.
ANNUAL CATHOLIC APPEAL REPORT
The goal assigned for St. Mary of Czestochowa Parish for the 2010 Annual Catholic
Appeal was $19,092. The most recent report indicated that we have paid $22,473—
$3,381 over the goal!
The total amount pledged by our parishioners amounted to
$30,883—if our parish reaches this goal, $8,410 will be
returned to our parish! We encourage all parishioners who
have made a pledge to the 2010 Annual Catholic Appeal to
continue to make their payments so that our parish will be
able to benefit by receiving $8,410! We are very grateful to
our parishioners for their generosity in helping our parish
reach the $19,092 goal. May God reward and bless you!

It’s almost time to change your
clocks…...Set your clocks back one hour
before you go to bed on Saturday, November 6th! Our local time will change to
Standard Time at 2:00 a.m. on Sunday,
November 7th. All Masses will be celebrated according to the new time on Sunday, November
7th.

We welcome in Baptism:
Claudia Zubek
Thomas Alexander Roik

5:00PM

$457.00

6:30PM

$162.00

8:30AM

$1,285.00

10:00AM

$1,436.00

12:00PM

$1,274.00

4:00PM

$540.00

TOTAL

$5,154.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots
is $193,596.
Donations 10/17/2010: $1,164.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$170,796
Donations,
$22,800

PRAY FOR OUR PARISHIONERS WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Justine Hranicka
Bernadine Jaramillo
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth

Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Bernice Nowicki
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Loretta Wachowicz
John Walkowiak
Elizabeth Wambold
Eugene Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News
THE FEAST OF ALL SAINTS This feast that we know as All
Saint's Day originated as a feast of All Martyrs, sometime in
the 4th century. At first it was celebrated on the first Sunday
after Pentecost. It came to be observed on May 13 when
Pope St. Boniface IV (608-615) restored and rebuilt for use as
a Christian church an ancient Roman temple which pagan
Rome had dedicated to "all gods", the Pantheon. The pope
re-buried the bones of many martyrs there, and dedicated this
Church to the Mother of God and all the Holy Martyrs on May
13, 610.
About a hundred years later, Pope Gregory III (731-741)
consecrated a new chapel in the basilica of St. Peter to all
saints (not just to the martyrs) on November 1, and he fixed
the anniversary of this dedication as the date of the feast.
A century after that, Pope Gregory IV (827-844) extended
the celebration of All Saints to November 1 for the entire
Church.
Ever since then -- for more than a millennium -- the entire
Church has celebrated the feast of All Saints on November
1st.
ALL SOULS DAY This will be the final weekend that the
Mass envelopes for All Souls Day will be
available. They can be found at all entrances of the church. On the insert in
the envelope, you can list the names of
all of your deceased family members
and friends that you would like to be remembered in prayer on All Souls Day,
November 2nd , during the month of November and
throughout the year.
“Beloved: remain faithful to what you
have learned and believe” (Today’s
second reading) Worldwide Marriage
Encounter can help remain faithful in
your Marriage. The next Worldwide
Marriage Encounter Weekends for the
Chicago/ Northwest Indiana area are
November 5-7, 2010, January 28-30, 2011 and March 46, 2011. Early registration is highly recommended. For
reservations/ information, call Jim & Kris at 1-800-4423554 or contact us at www.wwmechicago-gary.org. For
a Weekend on Español (other dates), contact Oscar &
Luz at 847-675-2119 or Aurelio & Leticia at 773-2845308.
Looking for Class of 1961 graduates of St. Mary of
Czestochowa Grammar School, Cicero, Illinois, for a 50th
reunion in early May 2011. If interested, please call the
rectory at 708-652-0948, between the hours of 9:00A.M
and 1:00 P.M., Monday through Friday, as soon as possible or by November 1, 2010. Please leave the following
information: 1)Name 2)Address 3)Phone Number

October 31, 2010
Gospel
Luke 19:1-10
Jesus stays at the house of Zacchaeus, the tax collector.
In Jesus' day, tax collectors were not popular people. They were collaborators with the Romans and
were despised by many Jewish people. The tax system allowed them to charge more than what was
required so that they could make a profit for themselves. Thus, they were considered sinners by their
countrymen. Observers in the crowd that day grumble because Jesus dines with a sinner. Throughout
Scripture, Jesus' choice of dinner companions set
him apart from other observant Jews of his time. In
first century Jewish culture, to dine together was to
show a bond of fellowship and peace among those
at the table. Observant Jews did not generally dine
with foreigners and sinners. Yet, Jesus chooses to
honor the tax collector, Zacchaeus, by staying at his
house.
Even before Jesus comes to his home, Zacchaeus
shows himself to be someone in search of salvation.
Zacchaeus, described as short in stature, climbs a
tree in order to see Jesus. We know from Luke's description that Zacchaeus was no ordinary tax collector; he was, in fact, the chief tax collector and a person of some wealth. In his search for salvation, he
humbled himself by making a spectacle of himself by
climbing a tree.
Jesus recognizes the faith of this tax collector exhibited in his search for salvation and calls him down
from the tree. In the hospitality he extends to Jesus
and in his conversion of heart, Zacchaeus is raised
up by Jesus as a model of salvation.

ST. MARY OF CZESTOCHOWA PARISH I
NVITES YOU TO
WIGILIA 2010
SUNDAY, DECEMBER 5, 2010
St. Mary of Czestochowa Social Center 31 st Street
and 50th Avenue. Handicap accessible
11:00 A.M. - MASS FOLLOWED BY
Dinner Entertainment Dancing
Tickets: Adults $25.00
Children 12 years of age and under $10.00
Tickets can be purchased after Masses in the vestibule of the church.
Tickets are also available at the rectory during office
hours Monday through Friday 9:00 A. M. to 5:00 P.
M.
Contact Mrs. Theresa Zaworski (708-656-0425) or
Mary Warchol (708-652-4548) for more information
and tickets.

Anuncios Parroquiales
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Jesús entró en Jericó, e iba atravesando la ciudad. Vivía en
ella un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús, pero
no conseguía verle, porque había mucha gente y Zaqueo
era de baja estatura. Así que, corriendo, se adelantó y, para
alcanzar a verle, se subió a un árbol junto al cual tenía que
pasar Jesús. Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
Zaqueo, baja en seguida, porque hoy he de alojarme en tu
casa.
Zaqueo bajó en aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al ver
esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que
había ido a alojarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo,
levantándose entonces, dijo al Señor: Mira, Señor, voy a
dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si he robado algo
a alguien, le devolveré cuatro veces más.
Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham.
Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
se había perdido.
Lc 19,1-10
Clases de Religión (Catecismo)
(CCD) 2010-2011
Recordamos que las próximas Clases
de Religión (CCD) vamos atener el 6
de Noviembre (sábado) por la mañana
(de 8.00 a 10.00 a.m.). Esta clase empezara con la misa de 8:00 A.M., asi que los estudiantes tendran que reunirse en la Iglesia. POR FAVOR LLEGEN A TIEMPO.
El grupo de familia AL-ANON te invita a participar a las juntas de información sobre los problemas del alcoholismo y de drogadicción. Nos reunimos cada miércoles en el Makuch Hall de la Iglesia. Para más información sobre horarios por favor
de contactar a la Sra. Maru Zanetti al (708)6560024

Baile de Otoño
El Comité Guadalupano les invita a Baile de
Otoño, Sábado 13 de Noviembre en el Centro Social, 5000 W 31st. Cicero, IL de 7:00
pm. a 12:00 am. Puertas abren a las 6:45 pm.
Amenizando, Tenango Band, Simbolo Norteño, Grupo
Shonga y Sonido Kano
Adultos - $15 y los niños de 10 a 15 - $7.
No niños menores de 9 a 3 años. Habrá cuidado de niños,
$2.00 por un niño.
Fondos recaudados para las Festividades Guadalupanas

No te olvides de cambiar la hora en tu reloj en
la noche de 6 a 7 de Noviembre a las 2:00AM.
Hay que mover las agujas para atrás una hora.

31 de Octubre de 2010
1 de Noviembre Solemnidad de Todos Los Santos
La búsqueda de la santidad.
La llamada a la santidad es
una llamada universal. No se
dirige sólo a los sacerdotes o
religiosos o religiosas. No. Es
una llamada universal que toca
a todo cristiano. Toca a todo
hombre que, en Cristo, ha sido
llamado a formar parte de la Iglesia. La santidad no es el
dedicarse a grandes rezos o sacrificios. La santidad es la
comunión con Dios. La santidad es la obediencia filial y amorosa al Padre de las misericordias. Y a los santos los encontramos por todas partes. Están ciertamente los santos canonizados solemnemente por el Papa, pero se encuentra también ese ejército innumerable de santos que viven en sus
hogares, en su trabajo, en sus familias, haciendo siempre y
con amor la voluntad de Dios. Personas que por su humildad
transmiten a Dios, llevan a Dios en el corazón, en su palabra
y en su testimonio de vida. Sin ellos darse cuenta, difunden a
Cristo, predican a Cristo, hablan de Cristo. Pensemos ahora
en el caso, no infrecuente -especialmente en Italia-, de madres que prefieren llevar su embarazo adelante, a pesar de
que eso pone en riesgo su vida. Pensemos en el caso de
médicos que atienden gratis a miles de pacientes que no
tienen con qué pagar en zonas rurales o de misión. Pensemos en el caso de maestros y maestras de escuelas primarias que han dado su vida entera a la enseñanza de sus
alumnos sacrificando horas de esparcimiento y descanso
personal. Todos conocemos casos de esta índole. Es fácil
encontrarlos en cualquier latitud, pueblo y nación. Por eso,
surge siempre la inquietud: ¿por qué no ser yo también santo? ¿Por qué no dejar paso abierto a Dios en mi vida? ¿Por
qué no darle a Él, que es amor, el primer lugar en mi corazón?
1 y 2 de Noviembre las Misas en Español a las 8:00PM
El día de los Muertos se acerca y con
estas festividades los recuerdos de
nuestros seres queridos. Les damos la
sugerencia que al final de esta Misa
tomen un sobre los cuales están localizados en la parte posterior de la Iglesia. En este sobre ustedes podrán poner los nombres de las personas que
usted quieran oficiar en la misa de muertos. En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de $10.00 por intención) y estos sobres se pondrán en un libro el cual se quedara en el altar por todo el mes Noviembre. Los sobres con los
nombres y la ofrenda pueden poner junto a la canasta de la
colecta dominical. Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2 de Noviembre, como también durante de todo
el año. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la rectoría
de Lunes a Viernes entre el horario de 9– 5 de la tarde.

Ogłoszenia Parafialne
XXXI Niedziela Zwykła
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale
nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w
twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął
Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali:
Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego
majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł
do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co
zginęło.
Łk 19,1-10
1 listopada Uroczystość
Wszystkich Świętych
Dzisiejsza uroczystość - jak każda
uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich
tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście
przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina
nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa
się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która
należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i
jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w
liturgii Wielkiego Piątku).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele
nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu
narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV
wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto
pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach,

31 października 2010 r.
mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża
Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i
Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia
świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników
dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia
obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a
sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok.
800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone
było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża
Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął
święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto
Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
1 listopada po południu, po Nieszporach, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień
Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust
zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
Dnia 1 i 2 listopada Msze św w języku polskim będą
odprawione o godzinie 6:30 PM
W miesiącu Listopadzie w każdą niedzielę przed
Mszą św. o godzinie 9:30AM jest odmawiany Różaniec święty z Wypominkami za naszych zmarłych.

Koperty na Wypominki już dostępne!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach naszego kościoła znajdują się już
kopert, na których można wpisywać imiona bliskich zmarłych, za
których będziemy modlić się w miesiącu listopadzie. Prosimy wpisywanie imion zmarłych dużymi literami i wyraźnie.
Kopert wraz z ofiara prosimy o składanie wraz z niedzielna składka.

Zapraszamy również wszystkie dzieci lubiące śpiewać na próby naszego chórku dziecięcego, które
odbywają się w każdy wtorek o godzinie 6:30 wieczorem . Próby prowadzi nasz dyrektor muzyczny doświadczony w pracy z dziećmi Pan Witold Socha.
Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy.

Nocą z 6 na 7 listopada zmieniamy czas na
naszych zegarkach. Cofamy wskazówki o jedną godzinę do tyłu, czyli śpimy godzinę dłużej

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Odbiór TV TRWAM i Radia Maryja z Satelity Americom- 4 (AMC-4).
Od listopada 2003 roku można odbierać programy Radia Maryja i Telewizji TRWAM na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Aby odbierać programy Radia Maryja i TV TRWAM należy zaopatrzyć się
w zestaw satelitarny (receiver i dish) umożliwiający odbiór telewizji niekodowanej (free TV), np. Fortec Star. Te zestawy są do nabycia w Centrali Radia
Maryja. Następnie zainstalować zestaw i ustawić receiver na parametry
odbioru telewizji TRWAM.
Parametry odbioru są następujące:
Satelita AMC-4 (101º W)
Frequency-12120
Symbol Rate (SR)-30000
Polarization-Vertical
FEC-3/4
Po ustawieniu dish w kierunku satelity AMC-4 (101 ) i osiągnięciu najsilniejszego sygnału (bliskiego 100 %) na receiver, wg. załączonej instrukcji
obsługi, dokonać „channel search” – wyszukiwania kanałów.
Po wyszukaniu kanałów na kanałach telewizyjnych znajdziemy TV
TRWAM, a na kanałach radiowych-RADIO MARYJA.
Życzymy dobrego odbioru. Więcej informacji w Centrali Radia Maryja pod
numerem telefonu 1-773-385-8472.

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.

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.

