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

SIXTH SUNDAY OF EASTER
May 29th, 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)

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
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

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)
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)

Mary Warchol - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

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

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

May 29, Sixth Sunday of Easter
8:30 †Donald Skrabacz (Marie)
†Michael, Helen, Norbert Budzyuski (family)
†Harry Glosniak (wife, Florence Glosniak)
9:30 Litania do Matki Bożej
10:00 O Boże bł. Dla O. Waldemara z okazji rocznicy
Święceń Kapłańskich
†Józef i Antonina Strączek (11-a rocz. śm.)
†Aniela i Alojzy Janik
†Krzysztof Tryka (XIII rocz. śm., rodzice)
†Stanisław Kulak (IX rocz. śm.)
†Stanisław Adamczyk
†Vivian Dąbrowski
†Maria Czaplicki
†Bocna Czaplicki
†Jadki Czaplicki
12:00 Presentación de Paola Salgado
Presentación de 3 años de Diana Juárez (sus Padres)
†Alfredo González Domínguez (Familia)
†Pablo Gómez (familia)
4:00 †Por los Feligreses
May 30 Monday , Easter Weekday
9:00 †Stephanie Skrzypczak (son)
May 31, Tuesday , The Visitation of the Blessed Virgin Mary
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 Anniversary of Ordination of Fr. Waldemar Wieladek
June 01, Wednesday , St. Justin, martyr
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Charles Sartain (Theresa & Tom Hageman)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
June 02, Thursday , The Ascension of the Lord
7:00 †Albert Warchol (Mary Warchol)
8:00 †Charles Sartain (Julianne Nebren)
June 03, First Friday, St. Charles Lwanga and his companions, martyrs
7:00 Parishioners

Iskierki Parafialne
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Adoration
7PM Polish Mass
June 04, First Saturday, Easter Weekday
8:00 Parishioners
8:30 Adoration
5:00 †John Heck (John S. Kociolko, Godson)
†Leonarda Aguirre (son)
6:30 W intencji próśb i podziękowań do MBNP
June 05, Seventh Sunday of Easter / Ascension of the Lord
8:30 †Deceased Members of the Rosary Confraternity
†Walter, Stella, George, Eileen Andelbrat (Grace
Piatek)
†Balbine Mars (Jewel Friends)
9:30 Litania do Najświetszego Serca Pana Jezusa
10:00 †Za zmarłych z Bractwa Różańca
†Kazimiera Smolak
12:00 †Alfredo Gonzalez Dominguez (Familia)
†Edwin Regalado (familia)
4:00 †Por los Feligreses
Lector Schedule
Saturday, June 04
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, June 05
8:30 Michele Cison-Carlson, Carmen Casteneda
10:00 Arek Topor—Danuta Landt
12:00 Miriam Campagne, Aldo Ibarra
Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, June 04
5:00 Jean Yunker, Gorgia Czarnecki
Sunday, June 05
8:30 Ed Hennessy, Myra Rodriguez
Christine Zaragoza
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz,
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Maria Clara Ibarra
Martha Tamayo
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
ll. Katarzyna Rzeszuto & Tomasz Biskup
l. Gabriela Gonzalez & Andres Lopez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection May 22nd, 2011
05/21
Dear Parishioners and Friends of St. Mary of
Czestochowa Parish,
At this time, we wish to express our heartfelt
THANK YOU to all of our parishioners who have helped to make
the Easter season very special. Thank you for your kind remembrance and generosity to the priests. Your thoughtfulness is very
much appreciated.
We are also very grateful for your support of your parish of St.
Mary of Czestochowa during the special time of Easter. Here is a
report of your generous offerings:
Good Friday:
Easter Sunday:

$ 2,029.00
$12,480.00

Please be reminded that you are encouraged to offer
donations for our parking lots in memory of your loved ones or in
honor of living persons. This gift to your parish will last a lifetime
and will be a lasting memory of your generosity
May God reward you! You are very generous Stewards
of Treasure for our parish!
Gratefully,
Fr. Radek Jaszczuk, C.Ss.R., Pastor
Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.
Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

Fathers’ Day will be celebrated on
June 19th. A very beautiful way to
give thanks and appreciate all that
your father, grandfather, Godfather,
etc. means to you is to remember
them in prayer. Please take home
a “Fathers’ Day” Mass envelope and list the names of those you
wish to remember. The envelopes can be found at all entrances
of the church. All Masses on the weekend of June 19th will be
for the intention of all Fathers.

In observance of Memorial Day the rectory will be closed on Monday, May
30th, we will be back on Tuesday, May
31st.
We welcome in Baptism:
Elizabeth Cruz
Antonio Daniel Fabelo-Gonzalez
Damian Soto-Zaragoza
Israel Rodriguez

05/22

5:00 PM

$789,00

6:30 PM

$84,00

8:30AM

$1.033,00

10:00AM

$1.351,00

12:00PM

$1.386,00

4:00PM

$479,00

TOTAL

$5.122,00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 05/08/2011: ……………………………..………$ 254.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$161,070
Donations,
$32,526

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
Dalia Fallad
Emilio Garcia
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Tom Hageman
Justine Hranicka
Nilene Kolbuck
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak

Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels
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
Theresa Woznicki
Stella Yunker
Clara Zima

St. Mary’s Parish News
Sixth Sunday of Easter, Cycle A
John 14:15-21

Jesus promises his disciples that he will send them
another advocate, the Spirit of truth.
Background on the Gospel
Today's Gospel is a continuation of last week's Gospel: Jesus is speaking to his disciples at the Last Supper. In today's reading Jesus offers encouragement to
his disciples, who will soon see him crucified. He
reassures them that even though he will leave them,
he will not abandon them. Instead he will send them
the Advocate, the Holy Spirit, through whom the disciples will continue to live in union with Jesus.
Jesus uses the term Advocate to describe the Holy
Spirit, whom the disciples will receive. Another
word used to describe the Holy Spirit is Paraclete, a
legal term meaning “one who offers defense for another.” Note that Jesus says that he will send
“another Advocate.” Jesus himself is the first advocate, interceding for his disciples with the Father.
In today's reading Jesus contrasts his impending departure with the permanence of the gift of the Holy
Spirit. Jesus will leave to return to the Father, but the
Holy Spirit will remain with the disciples.
Through the gift of the Holy Spirit, the disciples will
come to know and appreciate the unity of the Son
and the Father. They will also understand that they
too participate in the communion between the Father
and the Son: “On that day you will realize that I am
in my Father and you are in me and I in you” (John
14:20).
Today's reading is one example of the contrast that
John's Gospel presents between the community of
disciples, to whom God will reveal himself, and the
unbelieving world, which will remain in darkness.
The unbelieving world cannot accept the “Spirit of
truth,” whom the disciples will receive. Only through
the Spirit will God's revelation and love be known.

On May 31st, Fr. Waldemar Wieladek
will be celebrating his Anniversary of
Ordination.
May God bless you as you celebrate your
anniversary and grant you good health and
many more years in your holy priesthood!
Thank you for all you do for St. Mary of Czestochowa
Parish! Sto lat!

May 29, 2011
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.catechesischicago.org.

There are 12 weeks before we begin our
Parish Carnival and Summer Fest that will
begin on Thursday August 19th so there is
certainly enough time for everyone to put
forth their best effort to sell their raffle book
for the benefit of our parish. Each ticket sells
for just $5.00 and the cost of the entire raffle book is $100.
The first Early Bird Raffle drawing for a $100 cash prize will be
held on Sunday, June 19th at the 8:30 A.M. Mass. The entire
raffle book must be sold by this date in order to participate in the
Early Bird Raffle. The cover of the raffle book is used for all Early
Bird drawings so you must remember to turn in the cover together with your raffle tickets.
We Believe, We Achieve, We Succeed
Registration is now open for the Cicero Catholic Schools
2011-2012 school year. Our Lady of Charity and St. Frances
of Rome schools offer comprehensive academic programs,
enriching after-school activities, and faith-filled environments. In the Cicero Catholic Schools, we educate students
to be saints and scholars: disciples of Christ and leaders in
the community. We invite your family to learn more about
the benefits of a Catholic education by contacting Our Lady
of Charity at (708) 652-0262 and St. Frances of Rome at
(708) 652-2277.
On MEMORIAL DAY, which will be celebrated by
our nation on Monday, May 30th, there will be
only one Mass celebrated in our church. This
Mass will be celebrated at 9 a.m. Please come to
pray for our veterans and for the men and
women presently serving in the Military and for all
of our men and women who have given their
lives for their country.
A Prayer of Blessing for those
Deployed to Serve in the Military
Lord and Holy Protector, You called Abraham and Sarah to leave
their homeland and to journey away from their own people. Yet you
kept them safe wherever they went. Protect our children, our husbands and wives, our mothers and fathers, our friends and loved
ones who now are fighting this war in the Middle East. Be their companion and guide their thoughts. Encircle them with your light, and
keep them from harm. And when their service is ended, lead them
safely home again. For you, O God, are our shelter in every storm
and our refuge in times of danger. We ask this through Christ our
Lord. Amen

Anuncios Parroquiales

VI Domingo de Pascua
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me
amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al
Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros,
en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y
está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros
me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros
conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama
lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él.
J 14, 15-21
El ejemplo de Jesús
Jesucristo es el maestro supremo de la corresponsabilidad cristiana, como él lo es de
todos los aspectos de la vida cristiana; y en
las enseñanzas y en la vida de Jesús, la entrega total es fundamental. Puede parecer
que la entrega tiene muy poco que ver con la
corres-ponsabilidad cristiana, pero en el caso
de Jesús esto no es así. Su entrega no es
una autonegación estéril por su propia causa;
más bien, al poner su persona a un lado, se
llena de la voluntad del Padre, y su satisfacción es esta: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su
obra" (Jn 4:34). La misión de Jesús es restaurar el orden de la creación de Dios que fue
interrumpida por el pecado. No sólo realizó
esa tarea perfectamente, paro al llamar a sus
discípulos, les da el poder para colaborar con él en la tarea
de la redención de ellos mismos y también de los demás.
Al describir su camino de vida, Jesús no pierde tiempo proponiendo ideales elevados pero irreales; él les dijo a sus
seguidores cómo debían vivir. Las Bienaventuranzas y el
resto del Sermón de la Montaña prescriben el estilo de vida
de un discípulo cristiano (cf. Mt 5:3-7:27). Aunque no es
atractiva para los gustos mundanos, "la sabiduría de este
mundo es necedad ante Dios" (1 Cor 3:19), es bueno vivir
de este modo. "El que escucha mis pala-bras y las practica
es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la
roca. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en
práctica, es como el que no piensa, y construye su casa
sobre la arena" (Mt 7:24,26).

29 de Mayo de 2011
Invitamos a participar en la Adoración del
Santísimo Sacramento. Cada Miércoles
tenemos la Adoración todo el día. Por eso
les invitamos a encontrar el tiempo para
Cristo e inscribirse para una o dos horas
de adoración. Pueden inscribirse en la pizarra en la entrada de la iglesia.
El día 31 de mayo tiene su aniversario de
Ordenación Sacerdotal P. Waldemar
Wielądek.
Felicidades y que Dios te bendiga todos
los días de su vida.

El Día del Padre — 19 de Junio
Recordamos que pronto tendrás la oportunidad de obtener a las puertas de nuestra
iglesia los sobres para pedir la misa tu Papa. La santa Misa es el mejor regalo que
puedes ofrecer al tu Papa, vivo o difunto.

Las clases de la catequesis (CCD) para el año
2010/2011 han terminado. Los pendientes pagos pueden hacer en la rectoría. También hay disponibles los
formularios para catequesis en el año escolar
2011/2012 son disponibles en la rectoría.
Memorial Day
Este 30 de Mayo celebramos a todos
los soldados que han dado su vida en
Los Estados Unidos de América. En
nuestra iglesia vamos a celebrar la Misa a horas 9:00 AM. Todos son invitados .

Rifa Parroquial
Les avisamos que esta en la venta la
Rifa que se va a rifar el día 21 de
Agosto para todos los que no son registrados en nuestra parroquia. El premio principal es de $3000. El costo de
un ticket es de $5. Por favor colaboren y compren la
rifa para ayudar a nuestra parroquia. El ticket se puede adquirir en la oficina parroquial. Primer sorteo
adelantado de esta rifa con un premio de $100 vamos
a tener el día19 de Junio en la Misa a las 8:30 AM de
las personas cuales han comprado los 20 ticket y junto con el dinero han regresado a la rectoría antes de
17 de Junio.

Ogłoszenia Parafialne
VI Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca,
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go
nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do
was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale
wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym
dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w
was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
J 14,15-21

Pamiętajmy w modlitwie
31 maja O. Waldemar Wielądek obchodzi rocznicę swoich Świeceń Kapłańskich. Polecajmy w naszych modlitwach
jego służbę kapłańską
Nabożeństwo Czerwcowe
Czerwiec w naszej polskiej tradycji jest
to miesiąc szczególnej czci dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypominamy, że w każdą niedzielę o godz. 9.30
śpiewamy Litanię.

Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych jak zwykle od godz. 9-tej
rano. Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową
o godz. 7:00 wieczorem. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi.
Memorial Day
30 maja czyli w ostatni poniedziałek maja
przypada Dzień wdzięczności i pamięci o
tych, którzy w jakichkolwiek wojnach oddali życie za wolność Ojczyzny. Dlatego
też w tym dniu o godz. 9.00 AM będzie
odprawiona Msza św. w intencji wszystkich którzy oddali
życie za naszą wolność. Zapraszamy na wspólne świętowanie.
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - 31 maja
Obchodzi się je obecnie w Kościele 31 maja,
tzn. między uroczystościami: Zwiastowania
Pańskiego (25 III) i Narodzenia św. Jana
Chrzciciela (24 VI). Święto Nawiedzenia NMP
powstało w zakonie franciszkańskim z inspiracji św. Bonawentury w roku 1263 i wyznaczono wówczas termin 2 lipca, czyli w dzień po zakończeniu oktawy
Narodzenia św. Jana i tak było do roku 1969. Papież Bonifacy IX polecił nowe święto obchodzić w całym Kościele katolickim od roku 1389,
a Sobór w Bazylei to potwierdził w 1441 r.

29 maja 2011 r.
Święto powstało z rozważań pięknej tajemnicy życia Maryi, mianowicie
Jej spotkania ze św. Elżbietą przed narodzeniem św. Jana Chrzciciela.
Teksty liturgiczne przybliżają nam to zbawcze wydarzenie. W kolekcie
mszalnej wspomina się, że za natchnieniem Ducha Świętego Maryja w
swoim łonie nosiła Bożego Syna i nawiedziła św. Elżbietę. Prosimy,
abyśmy posłuszni Duchowi Świętemu zawsze wraz z Maryją mogli
wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Tekst modlitwy nad darami
wyraża prośbę, aby nasza ofiara została przyjęta przez Pana i dała
nam zbawienie, jak miła była Bogu posługa miłości Maryi wobec św.
Elżbiety. Modlitwa po Komunii jest wyrazem uwielbienia Boga wypowiadanego przez Kościół. Prosimy, abyśmy odczuwali zawsze obecność Pana Jezusa w Eucharystii, jak niegdyś dane to było św. Janowi,
gdy do jego Matki przyszła Maryja, niosąc pod swoim sercem Zbawiciela. Specjalna prefacja o Nawiedzeniu przypomina, że sam Bóg
przez prorocze słowa św. Elżbiety, wypowiedziane pod natchnieniem
Ducha Świętego, ukazuje nam wielkość Maryi, ponieważ Ona uwierzyła w obiecane zbawienie. Matka św. Jana nazwała Maryję błogosławioną i Matką Pana, Matką Bożą, która przybyła do domu Zachariasza, aby pełnić posługę miłości. Pierwsze czytanie mszalne jest fragmentem proroctwa Sofoniasza (3, 14-18) i wzywa do radości oraz
nadziei, ponieważ Pan naprawdę jest pośród swojego ludu, pośród
nas. Św. Łukasz (1, 39-56) w Ewangelii opisuje scenę spotkania Maryi
z Elżbietą, następnie podaje hymn Uwielbiaj duszo moja Pana, w którym Maryja wysławia Boga za wielkie Jego miłosierdzie i za wybranie
Jej do wielkich rzeczy w dziele zbawienia. Ewangelista przy końcu
swojej relacji informuje, że Maryja około trzech miesięcy pozostała u
św. Elżbiety, pomagając jej, jak można przypuszczać, w domowych
zajęciach. Piękne są także teksty brewiarzowe na święto Nawiedzenia
NMP. Cenny jest fragment homilii św. Bedy Czcigodnego, kapłana,
benedyktyna (+735) poświęcony rozważaniu treści Magnificat. Autor
zachęca nas do częstego wypowiadania tego świętego tekstu: "(...)
piękny zaprawdę i wielce użyteczny powstał w Kościele zwyczaj śpiewania przez wszystkich hymnu Maryi każdego dnia w wieczornej modlitwie chwały, by częstym wspominaniem Wcielenia Pańskiego umysły do pobożności zapalić oraz utwierdzić je w cnotach wielokrotnym
rozważaniem przykładu życia Bożej Rodzicielki.
Loteria Parafialna
Książeczki z losami są do nabycia w biurze parafialnym (708-652-0948 ext.20). Kupony można nabyć
osobiście lub wyślemy Ci je pocztą.
Cena każdego losu $5. Koszt książeczki wynosi $100.
Wypełnij lewy odcinek każdego kuponu. Zatrzymaj dla
siebie prawy odcinek kuponu. Włóż kupon z Twoim
imieniem wraz z czekiem lub gotówką do koperty. Czeki powinny być
wystawione na St. Mary of Czestochowa Parish. Tak przygotowane
koperty możesz wysłać pocztą albo wrzucić do koszyka na tacę lub
też dostarczyć osobiście do biura parafialnego. Ponadto odbędą się
trzy losowania specjalne dla osób, które sprzedadzą całą książeczkę z
20 kuponami i odeślą ją wraz z okładką przed datą losowania. W losowaniu biorą tylko udział odesłane okładki z imionami i nazwiskami.
Pierwsze losowanie odbędzie się w niedzielę 19 czerwca na Mszy św.
o godzinie 8:30AM - nagroda $100.00.
Drugie losowanie- odbędzie się w niedzielę 17 lipca na Mszy Św. o
godz. 10:00 am- nagroda $100.00: Trzecie losowanie- odbędzie się w
niedzielę 7 sierpnia na Mszy Św. o godz. 12:00pm – nagroda $100.00:
Losowanie głównych nagród będzie miało miejsce na Placu Karnawału (34th Pl and Laramie) w dniu 21 sierpnia 2010 około godziny
8:00pm.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Zaproszenie !!!
Zapraszamy na XIII Polonijną Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do “Amerykańskiej Częstochowy” w Doylestown, Pensylwania w Niedzielę 3 lipca 2011 r. W cenę
wliczono: transport luksusowym autobusem, noclegi w
hotelach, śniadania, opieka przewodnika.
1. Wyjazd 1 lipca (piątek) godz. 11:00 w nocy, powrót 5
lipca (wtorek) ok. godz. 10:00 przed południem. Cena
od osoby $420. Nawiedzamy: Sanktuarium Matki
Bożej Lourdes (Ohio), Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Lewiston (NY, Niagara), wodospad Niagara, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w
Doylestown-Amerykańska Częstochowa.
2. Wyjazd 1 lipca (piątek) godz. 11:00 w nocy, powrót 5
lipca (wtorek) ok. godz. 10:00 przed południem. Cena
od osoby $420. Nawiedzamy: Sanktuarium Matki
Bożej Lourdes (Ohio), Jaskinie w Luray (Virginia),
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doyle-

stown-Amerykańska Częstochowa.
3. Wyjazd 1 lipca (piątek) godz. 11:00 w nocy, powrót 4
lipca (poniedziałek) ok. godz. 10:00 przed południem.
Cena od osoby $310. Nawiedzamy: Sanktuarium
Matki Bożej Lourdes (Ohio), Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown-Amerykańska
Częstochowa.
Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 3-go lipca
Więcej informacji i zapisy w Centrali Radia Maryja 6965
W. Belmont Ave. tel. 1. 773 385 8472 lub w Biurze Św.
Krzysztofa tel. 1.708.373.1333

Dzień Ojca
Przypominamy, ze 19 czerwca będziemy
obchodzić dzień Ojca. Przy wejściach do
kościoła znajdują się koperty, na których
będzie można wpisać imię Taty, żyjącego
lub zmarłego.

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.

