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

ASCENSION OF THE LORD
June 5th, 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

June 05, 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
†Edward Ptak z ok. urodzin (żona, dzieci, wnuki)
12:00 †Alfredo Gonzalez Dominguez (Familia)
†Edwin Regalado (familia)
4:00 †Por los Feligreses
June 06, Monday , Saint Norbert, bishop
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
June 07, Tuesday , Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
June 08, Wednesday , Easter Weekday
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 For the Parishioners
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 09, Thursday , Saint Ephrem, deacon and doctor of
the Church
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
June 10, Friday, Easter Weekday
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
June 11, Saturday, Saint Barnabas, apostle
1:00 Weeding: Tomasz Biskup & Katarzyna Rzeszuto
3:00 Quinceañera: Paloma Flores
5:00 †Virginia Lauth (Florenc Glosniak)
†Leonarda Aguirre (son)
6:30 Za parafian

Iskierki Parafialne
June 12, Pentecost Sundey
8:30 Blessings for Michael & Rosina Yunker (1st Anniversary)
†Walter & Stella Andelbat (Grace Piatek)
†Michael, Helen, Norbert Budzyncki (Family)
9:30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
10:00 O szczęśliwą podróż do Polski dla Katarzyny
i dzieci
†Mary & Frank Golinski
†Barbara Majchrowicz w I rocz. śm. (Mąż i córka)
12:00 †Alfredo Gonzalez Dominguez (Familia)
4:00 Bendiciones en su cumpleaños a Viviana Vega
(familia)
Bendiciones en su cumpleaños a Yahaira Olvera
(familia)

Lector Schedule
Saturday, June 11
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, June 12
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00 Waldemar Lipka, Ryszard Kujawski
12:00 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, June 11
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, June 12
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Myra Rodriguez
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Myriam Campagne, Francisco Uribe
Linda Ramirez, Alejandra Baez
4:00 Lucy Gamiño, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
lll. Katarzyna Rzeszuto & Tomasz Biskup
ll. Gabriela Gonzalez & Andres Lopez
l. Dorota Mos & Zbigniew Czernecki
l. Lucyna Katarzyna Wachala & Robert Paul Szatko

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection May 29th, 2011
05/28

There are 11 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) 6522277.

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.
We welcome in Baptism:
Elise Yesenia Ovando
Andrzej Daniel Galica

05/29

5:00 PM

$618.00

6:30 PM

$240.00

8:30AM

$1,049.00

10:00AM

$1,614.00

12:00PM

$1,188.00

4:00PM

$503.00

TOTAL

$5,212.00

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

Jun, 05, 2011
Matthew 28:16-20
Ascension of the Lord
Gospel Summary
There is no account of the actual ascension of
the Lord in Matthew's gospel but the equivalent passage, describing the leave-taking of Jesus from his
disciples, is rich in spiritual meaning.
Jesus meets with his eleven remaining disciples at an unidentified mountain in Galilee. His disciples seem to have sensed that they will not see him
again because they are filled at the same time with
awe and hesitation--awe at his resurrection glory and
hesitation because they cannot imagine a future without him. Jesus reassures them with the words: "All
power in heaven and on earth has been given to me."
Then follows the final commissioning: "Go
and make disciples of all nations, baptizing them in
the name of the Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, teaching them to observe all that I have
commanded you." The supreme power of Jesus is
thus shared with the disciples (and with us) for the
purpose of making his salvation available to the
whole world.
This is a daunting task, far beyond ordinary
human ability, but Jesus then adds the precious and
comforting words, "I will be with you always, until
the end of the age." This refers to the gift of the Holy
Spirit, who will accompany all the followers of Jesus
so that they may spread his gospel with courage and
enthusiasm.
Demetrius R. Dumm, O.S.B.
Thoughts on Giving
June 5, 2011
Ascension
"But you will receive power when the Holy Spirit
comes upon you" - Act 1:8
Through the Holy Spirit, God's gives each of us the
power to live as His stewards. The Holy Spirit gives
us the grace to recognize the gifts that God has entrusted to our care. If we simply ask, the Spirit also
will show us

June 05, 2011
June 2011
Dear Friends in Christ,
On the weekend of June 11–12, 2011, we
will take up a special collection for the
Retired Priests of the Archdiocese.
The retired priests celebrate Mass and sacraments in hundreds of parishes throughout the Archdiocese of Chicago. Without their dedicated service, many parishes would need to reduce the
number of Masses celebrated each weekend. Some retired priests are called upon to be temporary administrators of parishes and others fill in to allow pastors
some needed time off. Our senior priests do this willingly as a continuation of the many years that they
have faithfully served our Church. Please join me in
offering our retired priests words of appreciation and
gratitude for their many years of priestly ministry.
The Priests’ Retirement and Mutual Aid Association
(PRMAA) cares for our retired priests. This year, as is
the case in every family, we have seen the cost of
health care, prescription drugs, and nursing-home care
increase. In addition, the priests’ pension fund remains
seriously impacted by the economic downturn. This
special collection will help us continue to support our
retired priests. You may be aware that the December
collection for retired men and women Religious is designated to provide only for those in Religious Orders.
Archdiocesan priests do not receive any funds from
this collection.
I would like to take this opportunity to thank all of our
retired priests for their lives and their exemplary ministry. We are blessed to have more than one hundred
retired priests ministering in our parishes. May their
spirit continue to enliven our Church!
I am thankful to all of you for your remarkable generosity in this collection last year. I ask you to repeat
your kindness this year. Your donations and your
prayers are a great affirmation of our retired priests.
Please pray for an increase in vocations to the priesthood. You and those you love are in my prayers;
please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,

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

Anuncios Parroquiales

05 de Junio de 2011

La Ascensión del Señor
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo.
Mt 28, 16-20
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 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.

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.
Las clases de la catequesis (CCD) para el año
2010/2011 han terminado. Los pendientes pagos pueden hacer en la rectoría. También hay disponibles las
registraciones para catequesis en el año escolar
2011/2012 de lunes a viernes de 9am a 5pm.

Junio de 2011
Queridos hermanos en Cristo,
En el fin de semana de 11-12 de junio
de 2011 realizaremos una colecta especial a beneficio de los Sacerdotes
Retirados de la Arquidiócesis.
Los sacerdotes retirados celebran la
Misa y los Sacramentos en cientos de
parroquias en toda la Arquidiócesis de Chicago. Sin su
dedicado servicio, numerosas parroquias necesitarían
disminuir el número de Misas celebradas cada fin de semana. Algunos sacerdotes retirados son llamados para
fungir como administradores temporales de parroquias y
otros como sustitutos para proporcionar a pastores un
necesario descanso. Nuestros sacerdotes retirados hacen
esto de buena gana como continuación de los muchos
años que fielmente sirvieron a nuestra Iglesia. Por favor,
únanse a mí para ofrecer a nuestros sacerdotes retirados
palabras de agradecimiento y gratitud por sus muchos
años de labor sacerdotal.
La “Priests’ Retirement and Mutual Aid Association” (PRMAA) cuida a nuestros sacerdotes retirados.
Este año, nosotros, como en el caso de toda familia,
hemos visto un incremento en el costo del cuidado de la
salud, medicamentos de receta y cuidado en asilos para
ancianos. Además, el fondo para pensiones de los sacerdotes sigue seriamente afectado por la crisis económica.
Esta colecta especial nos ayudará a continuar la manutención de nuestros sacerdotes retirados. Quizás usted sepa
que la colecta de diciembre para religiosos y religiosas
retirados es sólo para la manutención de quienes están en
Órdenes Religiosas. Los sacerdotes de la Arquidiócesis
no reciben ningún fondo de esta colecta.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos nuestros sacerdotes retirados por sus vidas de
servicio y ejemplar labor sacerdotal. Somos bendecidos
por tener más de cien sacerdotes retirados atendiendo en
nuestras parroquias. ¡Que su espíritu de dedicación continúe estimulando a nuestra Iglesia!
Les agradezco a todos ustedes su gran generosidad en la
colecta del año pasado. Les suplico mostrar una vez más
su amabilidad este año. Sus donativos y oraciones constituyen una gran afirmación de nuestros sacerdotes retirados. Por favor, recen por un aumento en el número de
llamados a la vocación del sacerdocio. Ustedes y sus seres queridos están en mis oraciones; les suplico acordarse
de mí en las de ustedes.
Atentamente en Cristo,
Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne

05 czerwca 2011 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi
słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Mt 28,16-20
W drodze do wolności
Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej
uroczystości, kościoły byłyby pełne. Ich pustka to
znak małej wiary odnośnie tajemnic naszej wiary.
Niewielu dziś przychodzi do świątyni, aby podziękować Bogu za otwartą drogę do świata prawdziwej wolności. Dzisiejsza uroczystość mówi nam o tej wartości, której wszyscy szukają,
a znaleźć nie mogą, mówi o prawdziwej wolności.
Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie doczesne, okazuje się, że
jesteśmy bardzo ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi siłami,
talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, układami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego wpływu.
Ograniczeni dziurą ozonową, zatrutym powietrzem, wodą. Ograniczeni ilością przeżytych lat. Już nie wspomnę o chorobach
i kalectwach. A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota do
pełnej wolności. I oto dzisiejsza uroczystość mówi nam o świecie
pełnej wolności. Pomimo naszych słabości, Chrystus wychodzi i
przechodzi w świat wolności.

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 do Serca Pana Jezusa.

pują aktywnych duszpasterzy, po to by umożliwić im tak potrzebną przerwę w wykonywaniu obowiązków. Nasi księżaseniorzy podejmują się tych działań ochoczo, traktując je jako
kontynuację wieloletniej wiernej służby Kościołowi. Proszę
Was, byście wspólnie ze mną głosili słowa pochwały i wdzięczności za wiele lat ich kapłańskiej służby.
Stowarzyszenie Priests’ Retirement and Mutual Aid Association (PRMAA) otacza troską naszych emerytowanych księży.
W tym roku zaobserwowaliśmy wzrost cen leków na receptę
oraz wzrost kosztów opieki medycznej i domowej. Fundusz
emerytalny księży został dodatkowo poważnie uszczuplony w
wyniku spadkowych tendencji na rynkach. Specjalna zbiórka
umożliwi nam kontynuowanie wspierania naszych emerytowanych księży. Jak zapewne wiecie, celem grudniowej zbiórki na
rzecz emerytowanych osób duchownych jest pomoc wyłącznie
konsekrowanym kobietom i mężczyznom, którzy złożyli śluby
zakonne. Księża archidiecezjalni nie otrzymują z tej zbiórki
żadnych środków.
Pragnę podziękować wszystkim naszym emerytowanym księżom za ich przykładną służbę. Jest dla nas prawdziwym Bożym
błogosławieństwem, że nasza archidiecezja liczy sobie więcej
niż stu księży w wieku ponad 80 lat. Oznacza to, że każdy z
nich służył ponad 55 lat. Niechaj ich duch nadal ożywia nasz
Kościół!
Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Wam, bracia i siostry,
za niezwykłą hojność okazaną podczas zeszłorocznej zbiórki.
Proszę Was jednocześnie o powtórne okazanie hojności. Wasze
ofiary i modlitwy stanowią wspaniały wyraz uznania dla naszych emerytowanych księży. Proszę Was również o modlitwy
o wzrost powołań do kapłaństwa. Pamiętam w modlitwie o Was
i Waszych bliskich. Polecam się tym samym Waszym modlitwom.
Wasz w Chrystusie,

Kardynał Francis George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago

Wspomnienie św. Barnaby Apostoła
Wysyłając uczniów na misje, Jezus wyposaża ich
w to, czym sam dysponuje: w orędzie o królestwie niebieskim, w moc uzdrawiania i władzę nad złymi duchami. Dzięki Bożej miłości „chleb eucharystyczny przemienia nas w
ludzi «nowych» – apostołów jedności i pokoju” (Jan Paweł II). Takim
apostołem był św. Barnaba, „człowiek dobry”, jak określa go Pismo
Święte.

Czerwiec 2011
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W dniach 11-12 czerwca 2011 przeprowadzona zostanie specjalna zbiórka na rzecz emerytowanych księży naszej Archidiecezji.
Już od wielu lat możemy polegać na naszych emerytowanych
księżach, którzy odprawiają msze i udzielają sakramentów w
setkach parafii na terenie Archidiecezji Chicago. Gdyby nie ich
pełna oddana służba, w wielu parafiach konieczne byłoby
zmniejszenie ilości mszy odprawianych w każdą Sobotę i Niedzielę. Niektórzy emerytowani księża są tymczasowo powoływani na stanowiska administratorów parafii. Inni z kolei zastę-

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 z 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 z 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 z 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.

