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

First Sunday of Lent
March 13th, 2011
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English)
6:30 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

Sunday
8:30 AM (English)
10:00 AM (Polish)
12:00 PM (Spanish)
4:00 PM (Spanish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org

Weekdays
7:00 AM (English)
8:00 AM (English)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)
Confessions:

Sindy Tellez - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)

Witold Socha - Music Director, Tel. 708-430-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org

Wednesday
7:00 – 7:40 PM (Spanish)

Bulletin Editor, Ext 31
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org

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)

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
Irene Dollumo Good Health (Frances & Clara Zima)
Frances Wojdula Birthday Wishes (Yunker & Wojdula
Family)
†Harry F Glosniak (Florence, Wife)
†Edward Wojdula (Yunker & Wojdula Family)
†Lorena Gomes (Familia Jaramillo)

March 13, First Sunday of Lent
8:30 †Mary K. Roszyk
†Leonarda Aguirre (Family Jaramillo)
†Edward Kandl
10:00 O szczęśliwe rozwiązanie
O pozytywne załatwienie trudnych spraw dla męża
†Edward Ptak ( żona i dzieci)
Władysław Stasik (4-a rocz. śm.)
†Stefania Magiera, Józef Magiera, Zofia Cholewa
11:00 Gorzkie Zale
12:00 Bendición para Mariela Luna en sus cumpleaños
†Catalina García (Familia)
†Trinidad Galván (1er Aniversario, Familia Martínez)
†Salvador Macias (Hija, Elena Macias)
†Casimiro Nuñez
†Isabel Pelalla
†Pablo Gómez (familia)
†Petrita Domínguez (hijos)
4:00
Cumpleaños Macario Vega (Familia Venegas)
†Jose Sánchez (7 años, Hija)
March 14, Monday, Lenten Weekday
7:00 †Zmarłych z Rodziny Pelicano
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM English Lenten Mission
March 15, Tuesday, Lenten Weekday
7:00 O zdrowie dla Rodziny Orszulak
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM English Lenten Mission
March 16, Wednesday, Lenten Weekday
7:00 †Edward Natonski (Son Lawry)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Adoration / Novena - Our Lady of Perpetual Help
7PM English Lenten Mission
March 17, Thursday, Lenten Weekday, Saint Patrick, bishop
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM Enlish Lenten Mission
March 18, Friday, Lenten Weekday, Saint Cyril of Jerusalem, bishop
and doctor of the Church
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 19, Saturday, Saint Joseph, husband of the Blessed Virgin
Mary
5:00 Jim Wojdula Good Health (Yunker & Wojdula Family)

6:30
8:00

Nowenna i Msza św. - Rekolekcje Wielkpostne
Spanish Mass

March 20, Second Sunday of Lent
8:30 Blessing for Stella Yunker (Yunker & Wojdula Family)
†Mike & Anne Vavrek (Family)
†Stella Kurcab (Family)
†Anthony Yunker ( Yunker & Wojdula Familiy)
†Edward Natonski (Marcy Pugno)
10:00 Rekolekcje Wielkopostne
Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o wytrwanie w
postanowieniach dla Roberta
†Edward Ptak (żona i dzieci)
11:00 Gorzkie Żale
12:00 †Catalina García (Familia)
†Eriberto Soto (Familia)
†Guadalupe Soto (Familia)
†Salvador Maciaias (hija Elena Macias)
4:00 †Emma Medina (hija)

Lector Schedule
Saturday, March 19
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, March 20
8:30 John Kociolko
10:00 Danuta Landt, Waldemar Lipka
12:00 Roberto Pasillas Linda Ramirez
Miriam Campagne
4:00 Los Niños
Eucharistic Minister
Saturday, March 19
5:00 Jean Ynker, Georgia Czarnecki
Sunday, March 20
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Ma. Cruz Rodríguez, Juana Salas
Javie Hernández
4:00 Martha Tamaro, Humberto Tellez

We welcome in Baptism:
Patryk Józef Pietraszek
Alondra Sordo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 6th, 2011
03/05

English Lenten Retreat
All parishioners are invited to participate in the retreat that 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.
Lenten Regulations
Good Friday is day of Fast and Abstinence in the
Catholic Church..
Abstinence from meat is to be observed by all
Catholics 14 years old and older on all the Fridays
of Lent. When we FAST we may take only one full meal. Two
smaller meals are permitted, if necessary, to maintain strength
according to one’s needs; however, eating solid foods between
meals is not permitted. Catholic who are 18 yrs. of age but not
yet 59 are bound by the Fasting regulations on Good Friday.

The Stations of the Cross
will be prayed in English
every Friday during Lent
after the 8 A.M. Mass. The
prayers that will be used
can be found in the missalette.
The Stations of the Cross
will be prayed in Polish
every Friday during Lent at 7PM and in Spanish
every Wednesday during Lent at 7 P.M..

03/06

5:00 PM

$473.00

6:30 PM

$118.00

8:30AM

$1,197.00

10:00AM

$1,985.00

12:00PM

$1,448.00

4:00PM

$667.00

TOTAL

$5,888.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 03/06/2011: ……………………………..………$ 654.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$162,913
Donations,
$30,683

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
First Sunday of Lent
Matthew 4:1-11

Jesus fasts for 40 days in the desert and is tempted by the
devil.
Background on the Gospel
In each of the three Synoptic Gospels (Mark, Matthew, and
Luke), after Jesus' baptism by John, Jesus is reported to
have gone to the desert to fast and pray for 40 days. In
each case, while in the desert, Jesus is tempted by the
devil.
Matthew and Luke give more detail than Mark does, but
each one tells how the devil tempts Jesus in the desert. In
Matthew, as in Luke, the devil presents three temptations
to Jesus. The devil tempts Jesus to use his power to appease his hunger; he tempts Jesus to put God's promise of
protection to the test; and he offers Jesus all of the kingdoms of the world if Jesus will worship the devil. In each
case, Jesus resists the temptation, rebuking the devil with
words from Scripture.
The account of Jesus' temptation in the desert is filled with
allusions and parallels to the Old Testament, including the
story of the people of Israel. The Israelites spent 40 days
wandering in the desert in Exodus, for example, and Jesus
spends 40 days in the desert. As the Israelites were tempted
during the Exodus, so too is Jesus tempted.
Each temptation offers insight into both God and the human condition. Jesus' rejection of the temptations shows
that he will not put God to the test. Grounding himself on
the word and authority of Scripture, Jesus rebukes the
devil, confident in God's protection and faithfulness.
As we start our journey through Lent, our Sunday readings
call us to adopt the same confidence that Jesus had in the
face of temptation: God's word alone will suffice; God's
promise of protection can be trusted; God alone is God.

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 13, 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.
A Lenten Prayer
Lord Jesus,
You call us to repent and to believe,
for the Kingdom of God is at hand.
You teach us to do God’s will.
You invite us to follow you
on the way to the cross.
Lord,
Renew in us the grace of our baptism.
Transform our thoughts, words and deeds
so that we might turn away from sin
and live the Gospel
Amen.
St. Joseph - March 19th
Pope John Paul II, in his Angelus Message on March 17, 2002, stressed that
Saint Joseph is a model of fatherhood in
the following excerpts:
Dear Brothers and Sisters,
The day after tomorrow, March 19, we
will celebrate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Virgin Mary and patron of the universal Church. The extreme discretion with which Joseph
carried out the role entrusted to him by God highlights
his faith even more, which consisted in always listening
to the Lord, seeking to understand his will and to obey it
with his whole heart and strength. This is why the Gospel
describes him as a "just" man (Mt 1,19). In fact, the just
man is the person who prays, lives by faith, and seeks to
do good in every concrete circumstance of life.
Saint Joseph and fathers
Faith nourished by prayer: this is the most precious
treasure that Saint Joseph transmits to us. Generations of
fathers have followed in his footsteps who, with the example of a simple and laborious life, imprinted on their
children's souls the inestimable value of faith, without
which every other good runs the risk of being in vain. So
even now, I am happy to assure all fathers of a special
prayer, on the day dedicated to them: I ask God that they
be men of a robust interior life, in order to fulfil their
mission in the family and society in an exemplary way.

Anuncios Parroquiales
Primer Domingo de Cuaresma
Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto,
para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado
cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose á él el tentador, dijo: Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él
respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan
vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de
la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa á la santa ciudad, y le pone sobre las almenas del templo, Y
le dice: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; que escrito está: A sus ángeles mandará por ti, Y te alzarán
en las manos, Para que nunca tropieces con tu pie
en piedra. Jesús le dijo: Escrito está además: No
tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo
á un monte muy alto, y le muestra todos los reinos
del mundo, y su gloria, Y dísele: Todo esto te daré,
si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice:
Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás y á él solo servirás. El diablo entonces le
dejó: y he aquí los ángeles llegaron y le servían.
.Mt 4:1-11

Invitamos a participar en la Misa el día sábado 19 de
Marzo a las 8:00PM en la Solemnidad de San José
El desierto, lugar simbólico de prueba y encuentro con
Dios. Jesús se retiró al desierto para orar y prepararse
para su misión. La experiencia del desierto nos muestra
la evidencia de la fragilidad de nuestra vida de fe. El desierto es carencia
y prueba, nos abre a la realidad de
nuestra pobreza. Pero también el
desierto es lugar privilegiado de encuentro con Dios. Tenemos miedo a
entrar en nuestro interior, sentimos
pavor ante el silencio. No queremos
arriesgarnos, pues puede surgir la
prueba o la tentación….Sin embargo
el exponerse a una prueba es lo que
hace progresar al deportista o al estudiante.
Las tentaciones de Jesús en el desierto son las nuestras.
- El hambre, que simboliza todas las reivindicaciones del
cuerpo.
- La necesidad de seguridad, aunque sea al precio de perjudicar al prójimo.
- La sed de poder, el terrible instinto de dominación
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.

13 de Marzo de 2011
Oración y ayuno
Junto a la oración está el ayuno, practicado por la Iglesia
como respuesta a las palabras
del mismo Jesús: “hay demonios que sólo pueden ser expulsados con la oración y el ayuno”. De aquí emanó el ejercicio
de la privación voluntaria de
alimento durante algún tiempo,
como acto de culto a Dios y
con un carácter marcadamente
penitencial. Precisamente, el
Papa Benedicto XVI ha retomado el ayuno como tema
central del mensaje para la cuaresma. Habla del verdadero ayuno partiendo de las palabras de Jesús, identificándolo con cumplir la voluntad del Padre celestial, que “ve
en lo secreto y te recompensará” (Mt 6,18). Habla también de la finalidad del ayuno, que no es otra cosa sino
conseguir, por medio de él, tomar el alimento verdadero,
que es hacer la voluntad del Padre (Cfr. Jn 4,34).

IMPORTANTE!!!
Les deseamos recordar
que durante los próximos dos miércoles (16
de marzo y 23 de marzo) NO se realizará el
Vía Crucis a las 7.00
P.M. ni tampoco la Novena a La Virgen del Perpetuo Socorro. Estas actividades litúrgicas fueron suspendidas por el motivo de los retiros cuaresmales en ingles y en polaco.
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

Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł
do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane
jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł
do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł
Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież
napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął
Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci
to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
Mt 4,1-11
Wyrusz na pustynię
Jezus ... czterdzieści dni przebywał w
Duchu na pustyni, gdzie był kuszony
przez diabła?.
Dlaczego pustynia? Pustynia to
wolność, ponieważ jest tak surowa .
Pustynia to cisza i spokój od wielu
niepotrzebnych rzeczy. Pustynia to
doświadczenie ubóstwa człowieka,
który znajduje się przed Bogiem.
Trzeba wiele odwagi aby wybrać
pustynię. Dzisiejszy człowiek boi się pustyni, ponieważ
boi się ciszy. Jeżeli dobrze się zastanowimy, to
dojdziemy do wniosku, że potrzeba hałasu jest
symptomem strachu, nie rozwiązanych problemów,
niechęcią do zamyślenia, refleksji. Dlatego też dzisiejsza
młodzież, i nie tylko, ucieka tak często do hałaśliwej i
niezrozumiałej muzyki. Nie umie znaleźć się w oazie
ciszy.
Chrystus Pan szuka pustyni: nikt, tak jak On nie mógł
odczuwać ciężaru życia ludzkiego, zubożonego brakiem
Boga. Jezus odczuwał dystans między człowiekiem i
Bogiem, który został sprowokowany przez grzech.
Dlatego też tak często Jezus szukał chwil ciszy i
skupienia.
Ghandi pewnego dnia powiedział: Im więcej upływa
czasu, tym bardziej przekonuję się, że nie umiem być
szczęśliwy bez ciszy, bez modlitwy".
Zróbmy dzisiaj rachunek sumienia: my i cisza; cisza w
czasie modlitwy; chwile ciszy we Mszy św.

13 marca 2011 r.
19 marca
Święty Józef
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
Odnośnie życia św. Józefa musimy polegać na
tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają
mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się
wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia PseudoMateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi
(w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia
Józefa Cieśli (w. IV). Interesują się one rodziną
św. Józefa, jego małżeństwem, rodzajem pracy i śmiercią. Zbyt
wiele w nich jednak legend, by można je było traktować poważnie. Niewiele mówią one także o latach dzieciństwa i wczesnej
młodości św. Józefa.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w
genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również
św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie,
że jest to genealogia Najśw. Maryi Panny. Św. Łukasz, który tak
wiele nam podał szczegółów z Jej życia, mógł nam i jej rodowód
również przekazać. Na mocy prawa lewitatu św. Józef mógł być
synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Heli, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima, który był
ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona
przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a
odnośnie Józefa jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przez wielu biblistów przyjęta.
Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św.
Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, św. Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły.
Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor
Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Św. Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to
jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia św. Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W
takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej
linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy. Pochodziła też
według św. Łukasza z rodu Dawida także Matka Boża. Pan Jezus
pochodził zatem z rodu Dawida i poprzez Matkę (materialnie), i
poprzez św. Józefa (prawnie).

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 misjonarz z Polski - O.
Witold Radowski, redemptorysta który pracuje w
Elblągu.

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.

