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

Ninth Sunday in Ordinary Time
March 6th, 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 and Associate Pastor
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
6:30

March 06, Ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Deceased Members of the Rosary Confraternity
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
bł. dla Weroniki Masłowskiej i Krystyny Sulka
†Marianna Staniszewska (córka z rodziną)
†Anna i Jan Bar (syn z rodziną)
†Filomena Staniszewska (1-a rocz. śm., córka z rodziną)
†Dionizy Maciejewski
†Jan i Honorata Chłopek (syn z rodziną)
†Za zmarłych z Bractwa Różańca
†Richard Ignowski (Helena Horodyski, neighbor)
12:00 †Catalina García (Familia)
†Feliciano Salinas (24º aniversario)
†Cervando Palacios (6º aniversario, Hija)
†Casimiro Nuñez (familia)
†Isabel Pelayo(familia)
†Salvador Macias (Hija, Elena Macias)
4:00 Por los Feligreses
March 07, Monday, Saint Perpetua and Saint Felicity, martyrs
7:00 †Mary Chocola (Bernice Mazur)
8:00 †Genevieve Krolak (Family)
March 08, Tuesday, Saint John of God, religious
7:00 †Thomas Roszyk
8:00 †Louise Gawle (Bernice Mazur)
March 09, Wednesday, Ash Wednesday
7:00 Parishioners
8:00 †Edwin Regalado (Familia)
11:00 Bilingual English/Spanish Service
4:00 Bilinugal English/Spanish Service
6:00 Polish Mass
8:00 Spanish Mass
March 10, Thursday, after Ash Wednesday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Elba Tinor (Theresa & Tom Hageman)
March 11, Friday, after Ash Wednesday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Way of the Cross—English
7PM Droga Krzyżowa i Msza św
March 12, Saturday, after Ash Wednesday
5:00 English Lent Mission Beginning
†Lorena Gomes (Isabel Jaramillo)
†Harry S. Glosniak (27th Anniversary, Wife Florence)
†Stanley Borowiak (Family)

†Leonarda Aguirre (Hijo)
Za Parafian

March 13, First Sunday of Lent
8:30 †Mary K. Roszyk
†Leonarda Aguirre (Family Jaramillo)
†Edward Kandl
10:00 Za Parafian
11:00 Gorzkie Zale
12:00 †Catalina García (Familia)
†Trinidad Galván (1er Aniversario, Familia Martínez)
†Salvador Macias (Hija, Elena Macias)
4:00 Cumpleaños Macario Vega (Familia Venegas)
†Jose Sanchez (7 años, Hija)

Lector Schedule
Saturday, March 12
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, March 13
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00 Alicja Krzak, Franek Banachowski
12:00 Marisol Ortiz, Juan Rodríguez
Juana Salas
4:00 Humberto Téllez, Trinidad Torres
Linda Ramírez, Martha Brito
Eucharistic Minister
Saturday, March 12
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, March 13
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Rafael Ayala
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Ma. Trinidad Torres
4:00 Ma. Clara Nava, Enrique Garcia

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage
between……………..
llI. Edyta K. Karas & Rafal Stec

Eternal rest………………
Mariana Guzman
May God Who called you, take you
home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 27th, 2011
Feb. 26

We would like to welcome again Fr.
Zbigniew Pienkos to St. Mary of
Czestochowa, as many of you know he
is the Superior for the Redemptory's
Community and also part of the team of
Radio Maryja. He has recently been
granted permission to serve as an Associate Pastor at St. Mary of Czestochowa.
Fr. Zbigniew will be starting on March 10, 2011.

We would also like to welcome Fr.
Adam Kosla to our parish, he is visiting us from Bolivia. He will be staying with us for a period of about 3 to
4 months while he is studying at Dominican University English as a Second Language.
English Lenten Retreat
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, and at 7:00 P.M. from March
14 until March 17.
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.

We welcome in Baptism:
Elena Sophia Barriuso
Elijah Steven Torres

Feb. 27

5:00 PM

$565.00

6:30 PM

$302.00

8:30AM

$1,173.00

10:00AM

$1,382.00

12:00PM

$1,301.00

4:00PM

$611.00

TOTAL

$5,334.00

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
Ninth Sunday in Ordinary Time, Cycle A
Matthew 7:21–27

Anyone who hears my words and puts them into practice is
like the wise man who built his house on rock.
Background on the Gospel
All along the Sermon on the Mount has been about how to
be a true follower of Jesus. It now comes to an end with a
reflection on what our words and deeds really mean. Just
because we say we are followers of Jesus and cry out “Lord,
Lord” does not mean we are true followers. We may even
be able to do powerful deeds in Jesus' name. But in the end
Jesus will be the real judge of who is a true follower.
It will not just be a question of hearing Jesus' words but of
acting on them as well. Both people building a house in the
final parable have heard Jesus' words in the Sermon just
completed. But only the one who acts on them builds on
rock. The situation is typical of Palestine where during the
dry season not a drop of rain falls and the ground is dry and
hard everywhere. But when the rains come rivers appear.
Floods gush down the dry wadis and houses built on the
sandy soil are washed away. Only those built on solid rock
remain.
For centuries Christians have been debating just how we are
to understand the Sermon on the Mount. Is it really meant to
be taken seriously? What does it mean to be poor in spirit?
Are we really supposed to turn the other cheek? give our
coat to someone who asks for our shirt? Yes. But in the end
each of us needs to work out the details. It is more than saying “Lord, Lord.” It is more than performing great deeds in
Jesus' name. It is building our life on the rock that is Jesus
himself. In him the Law and the prophets are fulfilled, and
the will of God is fully revealed.

Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be
held during the spring months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are forming now. To
register or for information please telephone (312)
534-8047 or go to www.catechesis-chicago.org
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) 652-0948, 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.

March 06, 2011
The next Religious Education (CCD) class will be held on March 19th , 2011.

On March 19th all students in the Confirmation class
must return the INFORMATION FORMS with a
copy of your baptismal certificate and sponsor’s
name.
Finding God in Ash Wednesday
The black ash is wet and cold. A practiced thumb stamps us with two intersecting lines of burnt palms from last year.
Those gathered at Mass walk back up the
aisle to their places as we await the dismissal. Looking around, I see so many
faces: young, old, teens, mothers, fathers,
and single people. Some faces I recognize from Sunday
Mass; some faces I don’t recognize. We join in singing the
recessional hymn as Father progresses slowly toward the
doors of the church.
Then we go out into the morning air to start our day,
marked with the sign of Christ. School and work will begin
now that this liturgy is over, and the black marks on our
foreheads will be a cause for discussion, for double takes,
and for witness.
So Lent begins.
Every year in the middle of a week in late winter we go to
Church and have the ashes smudged upon our clean foreheads. Every year the churches are filled to overflowing
with the regulars and the not-so-regulars. Why do we still
undergo this ritual of ashes that is centuries old, as old as
the prophets who pleaded with God’s people to turn back
from sin and toward God? We go because we need to go,
because at least once a year we need to be reminded that
our deepest hunger is the hunger for God.
Lent is a gift that the Church in her wisdom celebrates
every year. It is a gift of time, a gift of contemplation, and a
gift of quiet so that we may listen to the Word,who whispers to us to come back to the God who created us. It encourages us to turn away from the noise and over-indulged
appetites so that we may understand the hunger that can be
filled—with the grace of God—only by prayer, fasting, and
giving to the poor.
So we go to our parish churches once a year to have crosses
signed upon our faces. It is in this same manner that, when
the Gospel is proclaimed, we take our right thumbs, trace
three crosses, and pray: may the word of God be in my
mind, on my lips, and in my heart. The prayer of the whole
Church, the Body of Christ, is that each year the sign of the
cross penetrates a little deeper and moves us toward fuller
conversion toward the light of Christ.

Anuncios Parroquiales
IX Domingo del Tiempo Ordinario
No todo el que me diga: "Señor, Señor", entrará en el
Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de
mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel Día:
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?"
Y entonces les declararé:
"¡Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de iniquidad!"
Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las
ponga en práctica, será como el hombre prudente que
edificó su casa sobre roca:
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella
no cayó, porque estaba cimentada sobre roca.
Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga
en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena:
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue
grande su ruina.
.Mt 7:21-27

Le queremos dar la bienvenida a P.
Zbigniew Pienkos el cual esta de
vuelta a nuestra parroquia. Padre
Zbigniew es el Superior de la Comunidad Redentorista, y recientemente ha sido nombrado Vicario y
estará sirviendo en nuestra parroquia empezando el día 10 de marzo
También queremos aprovechar para darle la
mas cordial bienvenida a nuestra parroquia
al P. Adam Kosla, es estará visitándonos
por un periodo de 3 a 4 meses mientras estudia Ingles como Segunda Lengua en la
Universidad Dominicana. El estará celebrando misas y sacramentos en nuestra parroquia durante su estadía.
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 19 de marzo de 2011. Este mismo día todos los estudiantes a recibir el sacramento de Confirmación este año tienen que entregar las formas con la
información del padrino y el certificado de bautizo.

6 de Marzo de 2011
Miércoles de Ceniza: el inicio de la Cuaresma
La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra
es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo.
La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y es un tiempo de
oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del corazón.
Las palabras que se usan para la imposición de cenizas,
son:
“Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado
a la gracia y de la muerte a la vida”
“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás"
“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.
Origen de la costumbre
Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas también
usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de
su mala vida a una vida con Dios.
En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves
Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante
la comunidad vestidos con un "hábito penitencial". Esto
representaba su voluntad de convertirse.
En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la
Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar
los 40 días de penitencia y conversión.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos de año anterior. Esto
nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada.
También, fue usado el período de Cuaresma para preparar
a los que iban a recibir el Bautismo la noche de Pascua,
imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno.
La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se
va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material
que tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el bien que
tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida, sólo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos
los hombres.
Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener
una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con
Dios. La ceniza se le impone a los niños y a los adultos.
El horario para el Miércoles de Ceniza (9 de Marzo) es el
siguiente: Misa de 7:00 & 8:00 AM en Ingles. Servicio 11
AM y 4 PM en Ingles y Español. Misa de 6:30 PM en Polaco.
Misa de 8:00 PM en Español

Ogłoszenia Parafialne
IX Niedziela Zwykłą
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

Witamy na nowo!!!
O. Zbigniew Pieńkos przełożony
wspólnoty redemptorystów w Cicero
od dnia 10 marca na nowo rozpoczyna posługę w naszej parafii, jako wikariusz. O. Zbigniewie na nowo witamy i dziękujemy za twą posługę.
Niech Bóg daje Ci siły i wszelkie Łaski potrzebne do tej posługi. Szczęść Boże.
Witamy!!!
W naszej wspólnocie redemptorystowskiej i parafii od dnia 25 lutego
jest obecny O. Adam Kośla redemptorysta, który pracuje w Boliwii a obecnie będzie się uczył języka angielskiego przez cztery miesiące. Ojcze Adamie witamy Ciebie bardzo serdecznie i życzymy Tobie miłego i owocnego pobytu w naszej parafii.
Szczęść Boże.

Rekolekcje Wielkopostne
Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian
do uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczniemy w Drugą Niedzielę Wielkiego Postu (19/20 marca). Potrwają one do czwartku 24 marca. Spotkania
rekolekcyjne będą się odbywać o godzinie
12.00 P.M i 7.00 P.M
Rekolekcje będzie głosić wytrawny misjonarz z Polski - o. Witold Radowski, redemptorysta który pracuje w Elblągu.

6 marca 2011 r.
Wielki Post
W całym Kościele w Wielkim Poście odbywały się nauki, które dawał kandydatom do
przyjęcia Chrztu świętego sam miejscowy
biskup. On także przeprowadzał końcowy
egzamin i uroczyście udzielał tego sakramentu w noc wielkanocną przed świtem pamiątki
Zmartwychwstania Pańskiego wobec całej
wspólnoty kościelnej. Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną i był poprzedzony tzw. skrutyniami, odbywającymi się na przestrzeni
Wielkiego Postu.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy
drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę.
Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej
znika uroczysty hymn "Chwała na wysokości Bogu" (śpiewany
jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego 25 marca) oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja "Chwała Tobie, Królu wieków"
albo "Chwała Tobie, Słowo Boże"). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych
dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka
także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest
udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe
rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu.
W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża,
przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty.

WIELKI POST
Środa Popielcowa wypada w tym
roku 9-go marca. Msza Święta w tym
dniu w języku polskim będzie o godz.
6:00 wieczorem.
Msze Święte w
języku angielskim będą o godz. 7:00 i
8:00 z rana oraz w języku hiszpańskim o 8:00
wieczorem. Będą także dwa nabożeństwa
posypania głów popiołem o godzinie 11:00AM i
4:00PM w języku angielskim i hiszpańskim.
Podczas wszystkich Mszy Świętych będziemy
posypywać głowy popiołem na znak rozpoczęcia
czterdziestodniowej pokuty.
W Środę Popielcową obowiązuje post Ścisły dla
osób w przedziale wiekowym od 18 do 59 lat. Jest
to również dzień wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych dla tych, którzy ukończyli 14 lat. Post i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
obowiązuje we wszystkie piątki Wielkiego Postu.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwa Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w
nabożeństwach wielkopostnych.
Droga Krzyżowa i Msza Święta w języku
polskim będzie w każdy piątek Wielkiego
Postu o godz. 7-ej wieczorem.
Droga Krzyżowa w języku angielskim
będzie w każdy piątek Wielkiego Postu po
Mszy Św. o godz. 8-ej rano. Droga Krzyżowa
w języku hiszpańskim będzie w każdą środę
Wielkiego Postu o godz. 7:00 wieczorem a po
niej Msza św..
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą
niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o
godz. 10:00.

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”, „W Naszej Rodzinie”, „Sygnały Troski” pogłębiamy naszą wiarę
oraz miłość do Boga i Kościoła.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.

Osoby zapisane do naszej parafii
mogą uzyskać informację o ofiarach
złożonych w roku 2010 na naszą
parafię, w ten sposób będzie można
odpisać tę kwotę od podatku.

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.

