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

THE MOST HOLY TRINITY
June 19th, 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

June 19, Sunday The Most Holy Trinity
8:30 Living and deceased Fathers
9:30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
10:00 Za żyjących i zmarłych Ojców
12:00 Living and deceased Fathers
June 20, Monday , Twelfth Week in Ordinary Time
7:00 †Edward Natonski (Marcy Pugno)
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
June 21, Tuesday , Saint Aloysius Gonzaga, religious
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Valentine Miarecki (Miarecki Family)
June 22, Wednesday , Saint Paulinus of Nola, bishop;
Saint John Fisher, bishop and martyr, and
Saint Thomas More, martyr
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 23, Thursday , Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
June 24, Friday, The Nativity of Saint John the Baptist
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
6:30 Polish Mass
8:00 Spanish Mass
June 25, Saturday , in Ordinary Time
11:00 Wedding: Dorota Mos & Zbigniew Czernecki
1:00 Wedding: Lucyna Katarzyna Wachala & Robert
Paul Szatko
3:00 Quinceañera: Marilyn Garcia
5:00 †Louise Balla (Family)
†Bernadine Jaramillo (Fran Slepicka)
†Jose Ines Jaramillo (Brother)
†Walter Lauth (Family)
Florence Motyka, for Health (Wud & Yunker
Family)
6:30 Polish Vigil

Iskierki Parafialne
June 26, Sunday The Most Holy Body and Blood of Christ
8:30 Mark & Denice Wedding Ann. (Yunker & Wod
Fam)
†Mike & Anne Vavrek (Family)
†Ted Szczesniak
9:30 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
10:00 O Boże błog. dla Józefa i Anny oraz opiekę Matki
Bożej w ich narzeczeństwie
Za Palinkę Majerczyk z ok.. 3 urodzin
O Boże błog. dla Joasi z ok.. 17 urodzin
O Boże błog. dla Kamila z ok.. 11 urodzin
O szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Elżbiety
11:00 Procession Corpus Christi
12:00 †Alfredo Gonzalez (Dominguez Family)
4:00 Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, June 25
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, June 26
8:30 John Kociolko
10:00 Krzysztof Zborowski, Jarek Szyszlak
12:00 Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00 Enrique Garcia, Mary Rodriguez
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, June 25
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, June 26
8:30 Georgia Czarnecki, John Kulaga
Ed Hennessy
10:00 Rafal Bielobradek
12:00 Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
lll. Dorota Mos & Zbigniew Czernecki
lll. Lucyna Katarzyna Wachala & Robert Paul
Szatko
ll. Ana Luevano Moreno & Juan Ramirez Valenzuela
ll. Anastacia Martinez & Abelino Gonzalez Sandoval
l. Beata Koscielniak & Daniel Walkosz

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 12th, 2011
06/11

We ask our parishioners again (as
we have in the past) to donate any of
the following items for our parish
Carnival and Summer Fest. Your
support has been tremendous in the
past! Can we count on your generosity again? Monetary donations are
also greatly appreciated.
Paper napkins
Styrofoam plates, bowls, and cups
Straws
Canned Soda
Bottled Water
Small bags of chips, etc.
Plastic ware
Condiments….ketchup, mustard, pickles, onions
These items can be dropped off at the rectory during office hours between 9AM and 5PM.
►
►
►
►
►
►
►
►

There are 9 weeks before we begin
our Parish Carnival and Summer
Fest that will begin on Thursday
August 18th 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.

A Neighborhood Watch Meeting will be held at St. Mary’s
School basement (Makuch Hall) on Tuesday, June 21st at
6:30 PM. Issues pertaining to our neighborhood area will
be discussed. All are invited.
We welcome in Baptism:
Mikayla Mae Villanueva Rivera

06/12

5:00 PM

$ 509.00

6:30 PM

$ 96.00

8:30AM

$ 1,100.00

10:00AM

$ 1,693.00

12:00PM

$ 1,292.00

4:00PM

$ 524.00

TOTAL

$ 5,214.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 06/05/2011: ……………………………..………$ 628.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$160,574
Donations,
$33,022
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

June 19, 2011

June 19, 2011
God sent his Son into the world to save the world.
Gospel Summary
For God so loved the world that he gave his one and
only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his
Son into the world to condemn the world, but to save
the world through him. Whoever believes in him is
not condemned, but whoever does not believe stands
condemned already because they have not believed
in the name of God’s one and only Son.

John 3:16-18
Why do we have to go to Mass?
Whether you’re eight years old or in your eighties, at some
point in your life, you’ve probably struggled with this question.
► You just may not feel like going at times.
► You may think Mass is boring.
► You may try to convince yourself that you can pray just
as well outdoors or in the comfort of your own home.
►
The Power of Negative Thinking
Even though you know that going to Mass is a
good thing, you can talk yourself out of going by focusing
on the negatives. At first, you may feel a little guilty, but
eventually, you can justify your decision by convincing
yourself that you are too busy, too tired, too bored, or too
frustrated. When that happens, you miss the great gift that
God gives to us in the Eucharist.
Thinking Positively
What if you changed your attitude about going to
Mass? What if you began to think of Mass as the time in
the day when you can connect with God and with other
people in a special way? What if you concentrated on the
things you like about your parish instead of what you don’t
like? What if you made Mass a priority?
The effects of these kinds of positive attitudes may
surprise you. Research shows that people who go to
church every week are:
► less likely to suffer from depression.
► less likely to abuse drugs or alcohol
► More likely to have a solid sense of right and wrong
► More likely to live a longer and happier life

The feast of Corpus Christi is one time
when our Lord in the Blessed Sacrament is exposed not just to faithful
Catholics but to all the world. This is a
time when Catholics can show their love
for Christ in the Real Presence by honoring Him in a very public way. It is also
a wonderful way in which we can show
our love for our neighbors by bringing Our Lord and Savior
closer to them.
Next Sunday, June 26th, the celebration of Corpus
Christi will be celebrated in our parish after the 10:00 a.m.
Mass. . After the Mass the Blessed Sacrament is placed in
the monstrance. The priest then carries Our Lord in the
Blessed Sacrament to four different altars representing the
four corners of the earth. While processing, the congregation follows and sings. At each altar there are readings,
prayers, and benediction
Everyone is invited to participate in the procession to
honor our Lord in the Blessed Sacrament. The procession
Interfaith Leadership Project
Cordially Invites You and Your Family to Our

Summer Festival and Fundraiser
Come join ILP for music, food, games, face-painting,
and an inflatable Bounce House!
Sunday, June 26, 2011
11:00 a.m. to 4:00 p.m.
Our Lady of Charity
3600 S. 57th Court
Cicero, Illinois

Your contribution to the Peter’s Pence
Collection allows the Holy Father to respond with timely and effective emergency assistance to our suffering brothers and sisters throughout the world.
Thus in solidarity with the Pope, we
Catholics participate in the works of
goodness that distinguish us as followers
of the gospel.
As we participate in this special appeal,
we join Catholics worldwide in a loving
expression of solidarity. This year the
PETER’S PENCE COLLECTION in our Diocese is scheduled
for the weekend of June 25th and 26th. An envelope for this
special collection can be found in your 2011 Sunday envelope
box. Your generosity toward this worthy cause is much appreciated!

Anuncios Parroquiales

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él. El que cree en él,
no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado,
porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de
Dios.
Juan 3:16-18
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.

La Santísima Trinidad
El misterio de la Santísima Trinidad consiste en que Dios es
uno solo y en Él hay
tres Personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
El misterio de la Santísima Trinidad nos ha sido revelado por la Persona,
palabras y acciones de Jesucristo. Después de haber
hablado por los Profetas, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, quien nos dio la Buena Nueva de la salvación.
Este es el mensaje de l Nuevo Testamento. Con sus
palabras y acciones, y especialmente en su sagrada
Persona, Jesús nos dio a conocer las más profundas
verdades acerca de Dios. La Trinidad es el misterio
más profundo.
Jesús nos ha revelado los secretos del Reino de los
Cielos. La suprema de sus enseñanzas es el secreto
de Dios mismo. Nos ha hablado de la vida de Dios.
Nos enseñó que Dios, siendo uno solo, hay en El tres
Personas iguales. Nos dijo sus nombres: Padre, Hijo
y Espíritu Santo.
Jesucristo se presentó a Sí mismo como el eterno y
divino Hijo de Dios. Afirmó que es el Hijo, el Unigénito del Padre, igual al Padre.

19 de Junio de 2011
Jesús nos reveló más plenamente al Padre. Siempre
hablaba de su Padre llamándole por este nombre. Nos
enseñó a amar a nuestro Padre celestial porque nos
ama. Él quiere ayudarnos en todas las necesidades de
alma y cuerpo. Quiere llevar a sus hijos a su hogar del
Cielo.
Jesús reveló la tercera Persona divina, el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, después de la Resurrección, lo
enviaron a la Iglesia. Jesús había prometido enviar la
tercera Persona, Dios igual que El mismo y el Padre.
Jesús, el Divino Maestro, habló a sus discípulos acerca del verdadero Dios y los llamó a ser hijos de Dios
por el don del Espíritu.
Honramos a la Santísima Trinidad siempre que tomamos conciencia de que Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo están presentes en nuestra alma. Le honramos
asimismo cuando tratamos de entender con la ayuda
de la fe que por el Bautismo estamos llamados a íntima unión de amor con las tres divinas Personas.
También la iconografía cristiana tradujo de mil maneras este mismo pensamiento. Hasta el siglo XII a Dios
Padre se le representó por una mano, que sale de las
nubes y bendice. En esa mano se significa la divina
omnipotencia. En los siglos XIII y XIV se ve ya la
cara y luego el busto del Padre, en el cual desde el
siglo XV es representado como un venerable anciano
vestido con ornamentos papales.
Hasta el siglo XII Dios Hijo fue primero representado
por una cruz, por un cordero o bien por un gallardo
joven semejante al Apolo de los gentiles. Desde el
siglo XII al XVI vemos ya representado a Cristo en la
plenitud de la edad y con barba. A partir del siglo XIII
lleva la cruz y también aparece en figura de cordero.
Al Espíritu Santo se le representó a lo primero por
una paloma, cuyas alas extendidas tocaban a veces la
boca del Padre y del Hijo, para demostrar cómo procede de entrambos. Ya desde el siglo XI aparece con
la figura de un niñito, por idéntico motivo. En el siglo
XIII es un adolescente y en el siglo XV un hombre
hecho y semejante al Padre y al Hijo, pero con una
paloma sobre sí o en la mano, para distinguirle así de
las otras dos divinas personas. Mas desde el siglo XVI
la paloma torna a asumir el derecho exclusivo de representar al Espíritu Santo.
Para representar a la Trinidad se adoptó la figura del
triángulo. También el trébol sirvió para figurar el misterio de la Trinidad y lo mismo tres círculos enlazados
con la palabra Unidad en el espacio central que queda
libre por la intersección de los círculos.

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
J 3,16-18
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św.
Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej, to okazja, aby uświadomić sobie i oddać chwałę
Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a
Duch Święty ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera
się z zaufaniem przed Bogiem, by przy- jąć Jego dar – życie wieczne.
Jezus objawia tutaj jasno zamiary Boga względem świata,
względem człowieka, każdego z nas. Bóg nie chce nikogo potępiać ani
karać, lecz chce nas zbawić! A więc nie musimy się Boga obawiać: nie
chce On nam wyrządzić żadnej krzywdy, nie chce nam niczego robić
na złość ani się mścić, ani karać, choć miałby ku temu powody. On
chce nas tylko zbawić.
Ale my też musimy chcieć, musimy Bogu pozwolić i współpracować z Nim w tym dziele. Właśnie tu jest miejsce na nasz wkład i
udział: na wiarę. Wiara jest warunkiem koniecznym zbawienia: „Kto
nie uwierzył, już został potępiony”.

Świętopietrze
W następną niedzielę 26 czerwca druga kolekta zbierana będzie na potrzeby Stolicy
Apostolskiej. Często nazywana jest ta kolekta
„Świętopietrzem”. Pamiętajmy, że Ojciec św. bardzo często
wspiera różne dzieła charytatywne i osoby będące w potrzebie
datkami materialnymi. Bóg zapłać za ofiarność i dobre serce

Dzień Ojca
W dniu dzisiejszym obchodzimy
Dzień Ojca. Wszystkim tatusiom
składamy dziś jak najserdeczniejsze
życzenia, obfitości łask Bożych,
radości, pokoju serca, zdrowia i sił
oraz nieustannej opieki św. Józefa opiekuna św. Rodziny. Zmarłych
naszych ojców polecamy miłosiernemu Bogu dziękując
za ich trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie. Zapraszamy wszystkich Ojców z rodzinami na poczęstunek
przygotowany przez parafian języka hiszpańskiego.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
W następną niedzielę 26 czerwca będziemy obchodzić
Uroczystość Najświętszego. Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało.
Po Mszy św. o godz. 10:00 AM odbędzie się ulicami naszego
miasta procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Jezus
obecny w Najświętszym Sakramencie chce „nawiedzić nasze
zagrody i zobaczyć jak się Jego dzieciom powodzi”. Serdecznie
zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej Uroczystości.

19 czerwca 2011 r.
Trójca Przenajświętsza
Trójca Przenajświętsza to podstawowy dogmat i największa z tajemnic wiary przeważającej części wyznań chrześcijańskich, głosząca, że jest jeden Bóg w trzech Osobach, które
stanowią: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Wg oficjalnych sformułowań Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (Katechizm Kościoła katolickiego, 1994) Trójca Święta jest
"Trójcą współistotną" (tzw. homouzja), co znaczy, że "Osoby
Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z
nich jest całym Bogiem", rzeczywiste zaś rozróżnienie między
nimi "polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z
nich w stosunku do innych":
Ojciec jest tym, który rodzi, Syn tym, który jest rodzony, a
Duch Święty tym, który pochodzi - relacje te są odwieczne (tzn.
nie opisują jakiegoś procesu zachodzącego w czasie) i jedynie
odnoszą do siebie Osoby Trójcy Świętej nie przeciwstawiając
ich sobie. Określenie Trójca Święta, jakkolwiek zakorzenione
w Piśmie Świętym, nie jest wyrażeniem biblijnym - pojawiło
się pod koniec II w. (Tertulian), a ostateczny kształt dogmatyczny otrzymało na soborach nicejskim I (325) i konstantynopolitańskim I (381).
Interpretacje tajemnicy Trójcy Świętej prowadziły często do
herezji, takich jak: modalizm (Trójca Święta to tylko aspekt
Boga "dla nas"), tryteizm (Osoby Boskie to trzej odrębni bogowie wyłonieni w podziale pierwotnej Bożej Jedni), subordynacjonizm (Syn Boży i Duch Święty to twory Boga Ojca Jemu
podporządkowane) czy arianizm. Rozbieżność w dookreśleniu
wyróżniającej Ducha Świętego relacji pochodzenia - od Ojca,
jak w kościołach Wschodu, czy od Ojca i Syna (Filioque dodane do symbolu wiary w IX w.), jak na Zachodzie - stała się w
1054 teologiczną przyczyną wielkiej schizmy wschodniej.
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 odbyło się dzisiaj 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
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w dzisiejszą niedzielę w naszej parafii po
Mszy św. o godz. 10:00 odbywa się kurs przygotowujący
rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w naszej parafii są
proszone o zgłoszenie się na ten kurs przed chrztem dziecka.

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.

