St. Mary of Częstochowa 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
Office Hours: Monday through Friday - 9:00 AM to 5:00 PM

Eighth Sunday in Ordinary Time
February 27th, 2011
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)
Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)
First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
7:00 – 7:40 PM (Spanish)
Sunday
9:30 – 10:00 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:
Every Wednesday
8:30AM Novena to Our Lady of Perpetual Help
8:30 AM - 7:00 PM The entire day of adoration
of the Blessed Sacrament
7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)
First Fridays
8:30-9:30 AM Holy Hour (English)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Dariusz G. Pabiś CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: dariusz@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior
of Redemptorist Community, Ext. 26
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Sindy Tellez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-432-7413
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org
Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

Social Center
5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

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
10:00
12:00
4:00

February 27, Eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health of Katarzyna Goryl
†Mike & Anne Vavrek (Family)
10:00 †Karol Weglarz (Family)
†Richard Ignowski (Helena Horodyski, neighbor)
12:00 Presentacion de 3 años de Yarely Rodriguez
†Catalina García (Familia)
†Petrita Dominguez (Familia)
†Cleotilde Garcia (hijos)
†Juanita Castrejon (familia)
4:00 Por los Feligreses
February 28, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Albert Warchol (Mary Warchol)
8:00 †Edward Kurcab (Family)
March 01, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
March 02, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 Parishioners
8:00 †Laura Kraska (Family)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Za Parafian
†Catalina García (Familia)
†Feliciano Salinas (24º aniversario)
†Cervando Palacios (6º aniversario, Hija)
Por los Feligreses
Lector Schedule

Saturday, March 05
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, March 06
8:30 Michelle Cison Carlson, Carmen Castaneda
10:00 Arek Topor, Andrzej Szudzinski
12:00 Miriam Campagne, Aldo Ibarra
Linda Ramirez
4:00 Griselda Avitia, Rene Aviña
Enrique Garcia, Martha Brito

Eucharistic Minister
Saturday, March 05
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, March 06
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

WEDDING BANNS

March 03, Thursday, Saint Katherine Drexel, virgin
7:00 †Edmund Roszyk
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance

There is a promise of marriage
between……………..

March 04, First Friday, Saint Casimir
7:00 †Kazimierz Zaczek (Eva Zaczek)
8:00 †Stephanie Skrzypczak (Daughter)
7PM Polish Mass

lI. Edyta K. Karas & Rafal Stec

March 05, Saturday, Weekday in Ordinary Time
8:00 English Mass
8:30 Adoratrion
3:00 Quinceñera: Marissa Calderon
5:00 †Genevieve Kovarik (sister)
†Mary R. Zima (Frances & Clara Zima)
6:30 Za Parafian
March 06, Ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the Parishioners

Eternal rest………………
Jose Maria Solis
May God Who called you, take you
home!
SECOND COLLECTION
► The Annual Catholic Appeal Collection is taking

place this weekend.
► On March 13, 2011 a second collection will be taking

place for the building fund of our Parish. Your
generosity is very much appreciated.

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 20th, 2011
Feb. 19

5:00 PM

$620.00

6:30 PM

$87.00

8:30AM

$1,079.00

10:00AM

$1,444.00

12:00PM

$1,663.00

Dear Sisters and Brothers in Christ,

4:00PM

$387.00

Since the Annual Appeal supports
the mission of the
Archdiocese, it also provides a moment to reflect on our own sense of
mission, of purpose in life. The
words of Jesus taken from the Gospel according to Saint Matthew
“…seek first the kingdom of
God…” are the theme of the 2011 Annual Catholic
Appeal. In this passage, the Lord calls us to reexamine our priorities, to trust God for our needs and to
take responsibility for our lives.
Your gift to the Annual Appeal helps to sustain
Catholic schools, parishes, religious education, ministerial formation, and initiatives for life, peace and
justice. Through its support of Catholic Relief Services, the Appeal serves people worldwide, without
regard for religious affiliation, whose lives are devastated by natural disasters, illnesses, wars and famines.
Any funds raised are carefully spent; it is money for
God’s work, and we use it accordingly. Your generosity will make a difference in the lives of many. I
would be grateful if you would consider making a
generous financial offering so that the
Church, the family of God, can continue to be a welcoming home, a serving community and a supportive
hand to those in need. Please join me in making a
pledge to the 2011 Annual Catholic Appeal. May
God bless you and those you love. You are in my
prayers; please keep me in yours. Thank you.

TOTAL

$5,280.00

Annual Catholic Appeal

Feb. 20

...seek first the kingdom of God...
mat thew 6 : 3 3

Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 02/13/2011: ……………………………..………$ 442.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$163,567
Donations,
$30,029

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
Helen Cison
Sam Cmunt
Constance Cwiok
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Alfredo Gonzalez
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck
Virgie Lauth

Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Bernice Nowicki
Stacia Pikul
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Elizabeth Wambold
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Stella Yunker

St. Mary’s Parish News

February 27, 2011

Eighth Sunday in Ordinary Time, Cycle A
Matthew 6:24–34

Enough, then, of worrying about tomorrow. Let tomorrow take care of itself.
Background on the Gospel
Today’s Gospel reading is from part three of the
Sermon on the Mount’s three-part instruction by
Jesus on the way of life in the Kingdom of Heaven.
Part three deals with trusting God and performing
deeds of loving service to our neighbor.
The Aramaic word mammon does not have a negative connotation. It means “property” or “money.”
What Matthew is pointing out is that since human
beings are not self-sufficient, we are dependent on
something outside ourselves. It should be God, not
the material goods we own. This is not to say that
we don’t need material goods. But the reading goes
on to remind us not to be anxious. Look at the
beauty of nature. The birds do not sow or reap. The
flowers do not work or spin cloth. Yet they are provided for by God. Human beings are worth much
more than these. How could God not provide for us
as well? If what we place first in our lives is God’s
kingdom and his justice, we will have what we
need.
Matthew concludes by reminding us to address each
day’s problems as they come, confident that we are
in God’s loving care. He is a loving father who
holds the whole world in his hands. He will certainly care for us.

The next Religious Education (CCD) class will be held on March 5th ,
2011.This session will begin with the 8:00 A.M.
Mass. Students are to go directly to church.
Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement
of your yearly donations to the parish,
please call the rectory office (708) 6520948, Ext. 20 between the hours of 9am
and 5pm—Monday through Friday. The
receptionist will prepare the statement so
that when you come to pick it up it will be
ready.

Called to Service
Tuesday, March 1
Are you a Single Young Adult Catholic
wondering how your life can respond to
God's call to be transformative love in
our world? You are invited to an evening of input, prayer & discussion on being Called to
Service, Tuesday, March 1, 7:30-9:30 p.m. at the Cenacle Retreat Center, 513 West Fullerton Ave., Chicago, IL 60614.
Please register online at
www.VocationsCAVA.org
or
e-mail
cava@archchicago.org. Contact Sr. Elyse at 312-5345240 for more details and future dates.
English Lenten Retreat
We will look forward to welcome Fr.
Luyen Dau, C.Ss.R, a Redemptorist
priest, from the Baltimore Province who
will conduct our parish Lenten Retreat.
He was born in Vietnam. He and his
family immigrated to Canada in 1994.
He joined the Redemptorist in 1998 in
New York and was ordained to the
priesthood in 2008 in Washington DC.
He was assigned to the Visitation Parish in Philadelphia, ministering to the Vietnamese and English
Speaking communities there.
All parishioners are invited to participate in the retreat that
will begin at the 5PM Mass on Saturday, March 12th and at
the 8:30 AM Mass on Sunday, March 13th.
Everyone is invited to make a special effort to participate in
the Lenten Retreat so that you may nourish your faith and to
come to a better understanding of your relationship with the
Lord, Jesus.

Anuncios Parroquiales
VIII Domingo del Tiempo Ordinario
Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a
uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero.
Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo
más que el vestido?
Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?
Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que
se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida?
Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los
lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan.
Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se
vistió como uno de ellos.
Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se
echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más
con vosotros, hombres de poca fe?
No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a
comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos?
Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues
ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de
todo eso.
Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas
cosas se os darán por añadidura.
Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se
preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su
propio mal.
.Mt 6:24-34
Los integrantes del coro “Mensajeros
de Jesús” tendrán una venta de desayunos estilo Americano y mexicano para
recaudar fondos para comprar el equipo
que ellos necesitan para poder participar durante las misas dominicales y
otras actividades parroquianas. Este desayuno será el día 6
de Marzo después de cada misa a partir de las 9:00 A.M.
Esperamos y podamos contar con su apoyo.
Las personas registradas en nuestra parroquia pueden pedir la información cuanto
han aportado en el año 2010 para disminuir
sus impuestos. Por favor póngase en contacto con la rectoría. (708) 652 0948 ext 20

Las próximas clases de la Religión (CCD) se
levaran a cabo el 05 de marzo de 2011. Esta
sesión empezara con la misa de 8:00 A.M.

27 de Febrero de 2011
Campaña Católica Anual

...busquen primero el reino de Dios...
mateo 6,33
Queridos hermanos y hermanas en
Cristo,
El apoyo que provee la Campaña
Anual a la misión de la Arquidiócesis
viene acompañado de un momento
para reflexionar sobre nuestro propio
sentido de misión, de propósito en la
vida. Las palabras de Jesús, tomadas
del Evangelio según San Mateo “...
buscad primeramente el reino de
Dios ...” son el tema de la Campaña Católica Annual 2011.
En este pasaje, el Señor nos llama a reexaminar nuestras
prioridades, a confiar en Dios para cubrir nuestras
necesidades y a asumir la responsabilidad de nuestras vidas.
Su donativo a la Campaña Anual ayuda a sostener las escuelas católicas, las parroquias, la educación religiosa, la formación ministerial y las iniciativas por la vida, la paz y la justicia. A través de su apoyo a Catholic Relief Services, la Campaña ayuda a personas en todo el mundo, sin importar su afiliación religiosa, cuyas vidas se han visto devastadas por las
enfermedades, las guerras y las hambrunas.
Todos los fondos recaudados se gastan con sumo cuidado, es
dinero para la obra de Dios y la usamos con ese objetivo. Su
generosidad hace una diferencia en las vidas de muchos. Le
agradecería que considerara hacer una generosa ofrenda económica para
que la Iglesia, la familia de Dios, pueda seguir siendo un
hogar acogedor, una comunidad que sirve y una mano de
apoyo a los necesitados.
Por favor, acompáñeme para hacer un donativo a la Campaña
Católica Anual 2011.
Que Dios los bendiga, a ustedes y a sus seres queridos. Están
ustedes en mis plegarias;
por favor ténganme presente en las suyas. Gracias.
Sinceramente suyo en Cristo:

Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago

Radio María Chicago es una estación católica de radio en español en el área de Chicago
que transmite las 24 horas en FM por medio
de una sub. Compañía. Para poder escuchar
gratis usted necesita adquirir un recibidor o
p o r me d i o d e l a I n t e r n e t e n
www.radiomariahispana.org. Por favor, llame Radio María
Chicago al 773-486-5500 para obtener un nuevo recibidor
para usted, o para dar de regalo, o para distribuir en su parroquia.

Ogłoszenia Parafialne
VIII Niedziela Zwykłą
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje
życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie
sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski
je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy
całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku
swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A
powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie
był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które
dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się
więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o
Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o
siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
Mt 6,24-34
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową o godz. 7:00 wieczorem. Jak zwykle przed Mszą św. jest
możliwość spowiedzi.
Święty Kazimierz, królewicz - 4 marca
Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką
była Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II.
Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego
roku życia. W 1467 r. król powołał na pierwszego
wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza
Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do
XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski.
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla
czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko królowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia.
Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami
publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał
w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik
rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym
życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w
drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Św. Kazimierz jest jednym z
najbardziej popularnych polskich świętych.

27 lutego 2011 r.
Styczeń 2011
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
Do dnia dzisiejszego, zebrano ponad 15,000,000 podczas Dorocznej
Kwesty Katolickiej 2010. Wierni
Archidiecezji chicagowskiej pod
przewodnictwem swoich księży
proboszczów oraz Komitetów
Kwesty Katolickiej działających
przy swoich parafiach nadal troszczą się i zapewniają fundusze na krytyczne potrzeby wielu agencji oraz programy
duszpasterskie w Kościele chicagowskim. Również cieszę się, że mogę podzielić się wspaniałą wiadomością, iż
wiele parafii przekroczyło w tym roku wyznaczone cele,
co w rezultacie przyczyniło się do zwrotu części zebranych funduszy do parafii w postaci rabatów o łącznej wysokości $1,900,000! Jestem ogromnie wdzięczny Wam
wszystkim oraz każdemu osobiście za pokierowanie tą
akcją oraz za Wasze wsparcie.
Mimo że Kwesta Katolicka gromadzi fundusze na
ważne cele Archidiecezji chicagowskiej, to również jest
okazją do refleksji nad własnym życiem. Słowa Jezusa
zaczerpnięte z Ewangelii Św. Mateusza „... starajcie się
najpierw o królestwo Boga...”, które są myślą przewodnią
obecnej Kwesty 2011 nawołują do ponownego przeanalizowania naszych celów, do zaufania Bogu, oraz do powzięcia całkowitej odpowiedzialności za nasze życie.
Doroczna Kwesta Katolicka wspiera szkoły katolickie, parafie, edukację religijną, formację duszpasterską
oraz inicjatywy mające na celu obronę życia, utrzymanie
pokoju oraz sprawiedliwości. Poprzez wspieranie Katolickiej Organizacji Pomocy Humanitarnej (Catholic Relief
Services) nasza Kwesta spełnia misję pomocy wszystkim
potrzebującym na całym świecie bez względu na ich religijne przekonania, osobom, których życie zostało zdewastowane poprzez choroby, wojny i głód, kataklizmy i klęski żywiołowe.
Wierzę, że podzielacie moją ufność, że wspólnoty
parafialne ponownie są gotowe wesprzeć wszystkie cele
obecnej Kwesty. Zatem zwracam się z gorącą prośbą,
byście podobnie jak w ubiegłym roku, z takim samym
zapałem i dokładnością kontynuowali działania na rzecz
Kwesty 2011, aby powtórnie obudzić w dawnych ofiarodawcach zapał do złożenia szczodrej ofiary, a nawet
zwiększyć jej kwotę oraz by włączyć jeszcze większą
ilość swoich parafian do wsparcia tej inicjatywy.
Wy i Wasi bliscy jesteście w moich modlitwach i
proszę o modlitwę w mojej intencji.
Szczerze oddany w Chrystusie Panu
Kardynał Francis George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
Przypominamy, że w każdą
wychodząc z kościoła można nabyć nowy nutrzecią niedzielę miesiąca w
mer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajnaszej parafii po Mszy św. o
dziemy tam bardzo ciekawe artykuły na temat
godz. 10:00. odbywa się kurs
życia kościoła w Polsce także naszej Archidieprzygotowujący rodziców i
cezji. Czytając ten tygodnik a także inne puchrzestnych do chrztu dziecka.
blikacje np.: „Różaniec”, „Anioł stróż”, „W NaOsoby zamierzające ochrzcić
szej Rodzinie”, „Sygnały Troski” pogłębiamy naszą wiarę
oraz miłość do Boga i Kościoła.
dziecko w naszej parafii są proJest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawaszone o zgłoszenie się na ten
na przez naszą Archidiecezję Chicago.
kurs prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
Osoby zapisane do naszej parafii
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
mogą uzyskać informację o ofiarach
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć
złożonych w roku 2010 na naszą
w kursie przygotowującym)
parafię, w ten sposób będzie można
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
odpisać tę kwotę od podatku.
dziecka.

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.

