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

Easter Sunday - The Resurrection of the Lord
April 24th, 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:

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Superior & Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Associate Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
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
12:00

April 24, Easter Sunday: The Resurrection of the Lord
5:30 Polish Mass and Procession
8:30 Parishioners
10:00 Za parafian
12:00 Por los feligreses
4:00 Por los feligreses
April 25, Monday in the Octave of Easter
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7:00 Polish Mass
April 26, Tuesday in the Octave of Easter
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
April 27, Wednesday in the Octave of Easter
7:00 †Michael, Helen, Norbert Budzyuski (family)
8:00 Birthday blessing for Anna Byrnas (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
April 28, Thursday in the Octave of Easter
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
April 29, Friday in the Octave of Easter
7:00 Parishioners
8:00 †Antoinette Andelbrat (family)
April 30, Saturday in the Octave of Easter
12:00 Wedding: Grzegorz Makswiej & Aleksandra R. Andreasik
5:00 Blessings for the Gratuating class of 1961.
6:30 Nowenna, Msza św. oraz Adoracja Najświetszego
Sakramentu, dziekując za życie Jana Pawła II
May 01, Second Sunday of Easter/Divine Mercy Sunday
8:30 Blessing for the Heath of Michael & Rosina Yunker
(Yunker & Wojdula Family)
Blessing for Mark and Denise Yunker (Yunker & Wojdula Family)
Homebound (St. Mary’s Choir)
†Floyd Nowaczyk (Jean & Philip Nowaczyk)
9:30 Litany to the Virgin Mary
10:00 Dziękczynna za Beatyfikacje Sługi Bożego Jana Pawła
II

3PM
3:30
4PM

†Beata Krasycka z domu Komperda (21-a rocz. śm.)
†Jozef Komperda
†Alfredo Gonzalez Dominguez
†Edwin Regalado (familia)
†Cristobal Arcos (1er Aniversario, Hijo Mario Arcos)
Chaplet to Divine Mercy
Procession
Trilingual Mass

Easter Prayer
God our Father,
by raising Christ your Son
you conquered the power of death
and opened for us the way to eternal life.
Let our celebration today raise us up
and renew our lives by the Spirit that is within us.
Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
Lector Schedule
Saturday, April 30
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, May 01
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:00 Arek Topor, Danuta Landt
12:00 Miriam Campagne, Aldo Ibarra
Linda Ramírez
4:00 María Rodríguez, Rene Avina
Enrique García
Eucharistic Minister
Saturday, April 30
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, May 01
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernández, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Ma. Clara Ibarra
Martha Tamayo

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
III. Aleksandra R. Andreasik & Grzegorz Makswiej

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection April 10th, 2011
04/09

Dear Parishioners
Friends,

and

04/10

JESUS IS RISEN! JESUS IS ALIVE! ALLELUIA!
Everything we experience as Catholic Christians this Easter Day proclaims to us the joy of
our faith in the Risen Lord! On Easter morning,
Jesus, Our Lord, conquered death on the cross
by rising from the dead. Let us join our voices to
the great choir of Christians everywhere announcing that Jesus is alive! He is risen!
The signs of new life are all around us; spring
flowers, green grass, the remaining daffodils,
lilies and palm branches. Within the walls of our
beautiful St. Mary of Czestochowa Church we
also observe signs of new life which include the
waters of Baptism, the cross of victory, the
bread and the wine and especially our parishioners and friends who are a risen people called to
demonstrate new life as they participate in the
Paschal Triduum services during Holy Week.
May each of you experience all of God’s goodness and love as you walk in faithfulness with
our resurrected Lord and may the blessing of
God be yours throughout this Easter Season!
Your parish priests will remember each of you
during the Masses celebrated on Easter Sunday.
Sincerely yours in Christ,
Rev. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R., Superior
Rev. Radoslaw Jaszczuk, C.Ss.R., Pastor
Rev. Waldemar Wieladek, C.Ss.R., Associate
Pastor

5:00 PM

$564.00

6:30 PM

$151.00

8:30AM

$1,209.00

10:00AM

$1,808.00

12:00PM

$1,792.00

4:00PM

$463.00

TOTAL

$5,987.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 04/03/2011: ……………………………..………$ 348.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$162,162
Donations,
$31,434

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
Reynaldo Davalos
Mary Dlugokienski
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
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
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Easter Sunday: The Resurrection of The Lord
John 20:1-9

Mary of Magdala finds that the stone has been removed
from Jesus' tomb.
Background on the Gospel
Today we begin the Easter Season, our 50-day meditation on the mystery of Christ's Resurrection. Our Gospel today tells us about the disciples' discovery of the
empty tomb. It concludes by telling us that they did not
yet understand that Jesus had risen from the dead. Thus,
the details provided are not necessarily meant to offer
proof of the Resurrection. The details invite us to reflect
upon a most amazing gift, that is faith in Jesus and his
Resurrection.
Each of the four Gospels tells us that Jesus' empty tomb
was first discovered by women. This is notable because
in first-century Jewish society women could not serve
as legal witnesses. In the case of John's Gospel, the only
woman attending the tomb is Mary of Magdala. Unlike
the Synoptic accounts, John's Gospel does not describe
an appearance of angels at the tomb. Instead, Mary is
simply said to have observed that the stone that had
sealed the tomb had been moved, and she runs to alert
Simon Peter and the beloved disciple. Her statement to
them is telling. She assumes that Jesus' body has been
removed, perhaps stolen. She does not consider that
Jesus has been raised from the dead.
Simon Peter and the beloved disciple race to the tomb,
presumably to verify Mary's report. The beloved disciple arrives first but does not enter the tomb until after
Simon Peter. This detail paints a vivid picture, as does
the detail provided about the burial cloths. Some scholars believe that the presence of the burial cloths in the
tomb offers evidence to the listener that Jesus' body had
not been stolen (it is understood that grave robbers
would have taken the burial cloths together with the
body).
The Gospel passage concludes, however, that even having seen the empty tomb and the burial cloths, the disciples do not yet understand about the Resurrection. In
the passage that follows, Mary of Magdala meets Jesus
but mistakes him for the gardener. In the weeks ahead,
the Gospel readings from our liturgy will show us how
the disciples came to believe in Jesus' Resurrection
through his appearances to them. Our Easter faith is
based on their witness to both the empty tomb and their
continuing relationship with Jesus—in his appearances
and in his gift of the Holy Spirit.

April 24, 2011
Sunday Collection

The collections for April 17th will
be reported in the May 1 bulletin
due to the demands of the printing schedule.

The next Religious Education (CCD) class will be held
on April 30 , 2011. All students in the First Communion class and Confirmation
class MUST be present for this session.
On Saturday, April 30, 2011, all students in the First
Communion class will attend the 5:00 p.m. Mass to
present their banners and receive a special blessing.
On Sunday, May 1, 2011, all students in the Confirmation class will attend the 8:30 a.m. Mass with their
sponsors. Immediately following the Mass there will a
rehearsal for Confirmation.
Thoughts on Giving
Easter Sunday
April 24, 2011
"If then you were raised with Christ, seek what is above,
where Christ is seated at the right hand of God. Think of what
is above, not of what is on earth." - Colossians 3:1-2
Easter is a good time to recommit ourselves to a simpler lifestyle – concentrating more of our efforts on what God wants
from us and less of our efforts on what we want for ourselves.
Jesus sacrificed everything for us. What can we sacrifice, not
just at Lent, but every day, so that we can better serve Our
Lord?

Volunteer, Donate to Misericordia Candy Days
April 29 and 30
Do you have a couple of hours to help one of Chicago’s
favorite charities? Lend a hand for Misericordia’s 26th annual Candy Days fundraiser! By giving just a few hours of
your time on Friday and Saturday, April 29th and 30th, you
can support Misericordia’s programs for children and adults
with developmental disabilities. To volunteer, call 773-2732768, or sign up on-line at: www.misericordia.org, or
candydays@misericordia.org.
If you are not able to volunteer but would like to donate,
please visit our website: www.misericordia.com. Click on
the donate button to make a candy day donation.
You can also donate $5 by texting MIS to 25383. Donate
up to 6x per month!

Anuncios Parroquiales
Domingo de Pascua
El primer día después del sábado, María Magdalena
fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba
oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del
sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús
amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió
más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se
inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró.
Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también
los lienzos tumbados. El sudario con que le habían
cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero, vio y creyó. Pues no habían entendido todavía la Escritura: ¡él "debía" resucitar de entre los muertos!
J 20, 1-9
Las próximas clases de la Religión
(CCD) se levaran a cabo el 30 de abril
de 2011. Todos los estudiantes de la
clase de Primera Comunión y de Confirmación deben estar presentes para esta
sesión.
Sábado, Abril 30, 2011, todos los estudiantes a recibir Primera Comunión este año deben atender a la misa de las
5:00 P.M. y presentar sus banderas y recibir una bendición
especial.
Domingo, 1 de Mayo, todos los estudiantes a recibir Conformación este año deben atender a la misa de 8:30 a.m en
compañía de su padrino. Inmediatamente al concluir la misa
habrá un ensayo de Confirmación.

La oficina parroquial estará cerrada Lunes
de Pascua, Abril 25. Estaremos de vuelta
el día Martes, Abril 26.

Domingo de Pascua, 24 de Abril
5:30AM Misa (Polaco)
8:30AM Misa (Ingles)
12:00PM Misa (Español)
4:00PM Mass (Español)
Lunes de Pascua, 25 de Abril
7:00AM & 8:00AM Mass (Ingles)
7:00PM Misa (Polaco)

24 de Abril de 2011
Queridos Feligreses y Amigos,
¡JESÚS HA RESUCITADO!
¡JESÚS ESTA VIVO!
¡ALELUYA!
¡Todo lo que experimentamos
como Cristianos Católicos este
día de Proclamación Pascual es la
alegría de nuestra Fe en la Resucitación del Señor! En
la mañana de Pascua, Jesús, nuestro Señor, derroto a
la muerte en la cruz por medio de su resucitación.
Unamos nuestras voces al gran coro de Cristianos en
todo el mundo anunciando que ¡Jesús esta vivo! ¡El
ha resucitado!
Los signos de nueva vida alrededor de nosotros; las
flores de primavera, el pasto verde, los narcisos restantes, los lirios y las ramas de las palmas. Dentro de
las paredes de nuestra hermosa Iglesia Sta. María de
Czestochowa también observamos los signos de vida
nueva los cuales incluyen las aguas del Bautismo, la
cruz de la victoria, el pan y el vino y especialmente a
nuestros feligreses y amigos que han aumentado para
demostrar la nueva vida a medida que participan en
los servicios de Triduo Pascual durante la Semana
Santa.
Que cada uno de ustedes experimente la gran bondad
y amor de Dios mientras caminan con fidelidad con
nuestro resucitado Señor y ¡que las bendiciones de
Dios estén con ustedes durante toda esta temporada de
Pascua! Sus sacerdotes los recordaran cada uno de
ustedes durante las Misas celebradas en el Domingo
de Pascual.
Sinceramente en Cristo,
Rev. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R., Superior
Rev. Radoslaw Jaszczuk, C.Ss.R., Párroco
Rev. Waldemar Wieladek, C.Ss.R., Vicario
Invitamos a participar en la Fiesta de
la Divina Misericordia el día 1 de Mayo. 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.

Ogłoszenia Parafialne

24 kwietnia 2011 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
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

"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

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:

Wielkanoc 2011
Drodzy Parafianie i Przyjaciele
Chrystus Zmartwychwstał!
Wszystko czego doświadczamy
jako chrześcijanie - katolicy w ten
czas Wielkiej Nocy, obwieszcza
nam radość z naszej wiary w
zmartwychwstałego Pana! W ten
paschalny poranek Jezusa, nasz
Pan, pokonał śmierć przez powstanie z martwych. Połączmy
zatem nasze głosy w wielkim chórze chrześcijan i głośmy wszędzie, że Jezus żyje! On prawdziwie zmartwychwstał!
Znaki życia są wokół nas: wiosenne kwiaty, zielona trawa i gałązki palmowe. W murach naszej pięknej świątyni dedykowanej
Matce Bożej Częstochowskiej też możemy obserwować oznaki
tego nowego życia. Są to wody chrztu, krzyż zwycięstwa, chleb i
wino, a zwłaszcza Wy, nasi Parafianie i Przyjaciele, którzy jesteście powołani do wyrażenia tego nowego życia, jakie mamy w
Jezusie, poprzez udział w Liturgii Paschalnej Wielkiego Tygodnia.
Niech każdy z Was w tym Wielkanocnym czasie doświadczy
dobroci i miłości Boga. Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana towarzyszy Wam zawsze. My, duszpasterze ze
swej strony, będziemy o Was pamiętać sprawując Mszę świętą
w Niedzielę Wielkanocną.
Oddani w Chrystusie Panu
O. Zbigniew Pieńkos, C.Ss.R., Superior i Wikariusz
O. Radosław Jaszczuk, C.Ss.R., Proboszcz
O. Waldemar Wielądek, C.Ss.R., Wikariusz

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
WIELKANOC 2011
Wielkanoc 24 kwietnia
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
8:30AM Msza św. (Po Angielsku)
10:00AM Msza św. (Po Polsku)
12:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
Poniedziałek Wielkanocny 25 kwietnia
7:00A.M., 8:00AM Msza św. (Po Angielsku)
7:00PM Msza św. (Po Polsku)

Boże Miłosierdzie
Zapraszamy na Uroczystości
Bożego Miłosierdzia w naszej
parafii, które się odbędą dnia
1 maja. Centralna uroczystość
rozpocznie się o godzinie 3:00
PM Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której odbędzie
się procesja wokół naszego
bloku a potem będzie oprawiona Msza św. Po mszy św.
zapraszamy do Makuch Hall
aby się podzielić tym co przyniesiemy i radować się z Beatyfikacji Jana Pawła II. Prosimy o przybycie na
tę uroczystość w strojach regionalnych.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Sygnały Troski”.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik” wydawana przez
naszą Archidiecezję Chicago.

Biuro parafialne będzie zamknięte 25 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.

