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 BODY AND BLOOD OF CHRIST
June 26th, 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
8:30
11:00
1:00
3:00
5:00

June 26, Sunday, The Most Holy Body and Blood of Christ
8:30
Mark & Denice Wedding Ann. (Yunker & Wodjula Family)
†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
O szczęśliwą operację dla Stanisława Maturski (Rodzina)
†Jan i Katarzyna Maniecki
†Jan Rudek
†Wojciech Antol w XII rocz. śmierci
11:00
Procession Corpus Christi
12:00
†Alfredo Gonzalez (Dominguez Family)
†Casimiro Nuñez y Isabel Pelayo (Familia)
†Piedad Castañeda (Familia)
4:00
†Jose Jesus Muñoz, Hilarion Muñoz y Salvador Gomez
(Hilarion Muñoz, Nieto)
June 27, Monday, Thirteenth Week in Ordinary Time, Saint Cyril of
Alexandria, bishop and doctor of the Church
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
For Redemptorists
June 28, Tuesday, Saint Irenaeus, bishop and martyr
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
June 29, Wednesday, Saint Peter and Saint Paul, apostles
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Frank & Louise Balla (Family)
8:30
Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
6:30
Polish Mass
7 PM El Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
8:00
Spanish Mass
June 30, Thursday, The First Holy Martyrs of the Holy Roman Church
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Joseph Stolarski (Family)
July 01,
7:00
8:00
2:00
4:00
7:00

Friday , The Most Sacred Heart of Jesus
Parishioners
†Holy Souls in the Book of Remembrance
Quinceañera: Karina Rodriquez
Quinceañera: Jennifer Perez
Polish Mass

July 02, Saturday, The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary
8:00
†Dolores Duda (Friend)

Adoration
Wedding: Ana Luevano Moreno & Juan Ramirez
Valenzuela
Wedding: Anastacia Martinez & Abelino Gonzalez Sandoval
Quinceañera: Melissa Torres
For the health ofFlorence Motyka (Wodjula & Yunker Family)
†Cecelia Dutkiewicz (In Memory)
†Agnes Young (Sister)
†John Zima (Frances & Clara Zima)
†Jose Ines Jaramillo (Brother)
†Walter Lauth (Family)

July 03, Sunday Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30
†Balbine Mars (Jewel Friends)
†Michael, Helen, Norbert Budzynski (Family)
10:00
12:00
4:00

†Deceased Members of the Rosary Confraternity
†Za zmarłych z Bractwa Różańca

Presentacion de Alondra Dominquez 3 años
†Alfredo Gonzalez (Familia)
Por los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, July 02
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, July 03
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castaneda
10:00 Alicja Krzak, Waldemar Lipka
12:00 Miriam Campagne, Aldo Ibarra
Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, July 02
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, July 03
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hernnessy,
John Kulaga
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……………..
Ill. Ana Luevano Moreno & Juan Ramirez
Valenzuela
lll. Anastacia Martinez & Abelino Gonzalez Sandoval
ll. Beata Koscielniak & Daniel Walkosz
l. Beata Nowak & Norbert Nowak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 12th, 2011
06/18

We would like to thank to the following for the
donations given in memory of Cecelia Dutkiewicz:
M/M Thomas B Schafer…….$1,000.00
Ms. Dorothea Dutkiewicz…..$ 1,000.00

06/19

We would like to congratulated the
winner of our First Early Bird Drawing.
M/M Francisco Rada
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 8 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 second Early Bird Raffle drawing for a $100 cash prize will be
held on Sunday, July 17th at the 10:00 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 welcome in Baptism:
Pablo Cesar Covarrubias
Naobi Bella Gonzalez
Julian Gutierrez
Alexandra Paloma Martinez
Daisy Morales

5:00 PM

$ 584.00

6:30 PM

$ 120.00

8:30AM

$ 2,054.00

10:00AM

$ 1,482.00

12:00PM

$ 1,373.00

4:00PM

$ 303.00

TOTAL

$ 5,916.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 06/19/2011: ……………………………..………$ 248.00
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
Sunday, June 26
The Body and Blood of Christ
John 6:51-58
Have you ever had the experience of recalling a past event, or a person whom you
once knew, and having that memory be so
vivid that it’s as if you were reliving the event
or encountering that person all over again?
This is how powerful our capacity for memory can be, and it
gives us a glimpse into what can happen whenever we celebrate the Eucharist.
Jesus promised that anyone who eats his flesh and drinks
his blood abides in him, just as he abides in them. But this
“abiding” isn’t automatic. It comes as we remember at Mass,
bringing to the forefront of our minds who Jesus is and all he
did for us on the cross. But to remember in this way is not just
an activity of the mind, it is an act of the will and of the heart.
So what are we to remember? First and foremost, we are to
recall the great love Jesus has for us. It’s a personal love, a
love in which he sees all our strengths and weaknesses-all
our goodness and failures-and treasures us as his very own.
We remember that this is the same Jesus who was with the
Father from the beginning, the exact representation of the
Father’s being who sustains all things by his word. We remember that he was sent by the Father to rescue us and to
bring us the precious gift of salvation. We remember that in
his death he has destroyed the power of sin forever.
We remember, too, that in Christ there is no condemnation,
because through him we have been set free from the law of
sin and death. And we remember that as we eat his body and
drink his blood, we are healed, transformed, strengthened,
comforted, and united with the entire body of Christ, throughout the world and even in heaven itself. Truly, our God has
given us a precious gift in his own body and blood!
“Lord Jesus, let me never forget you! May my celebration of
your death and resurrection bring your power into my life in a
new way this day.”
Taken from the Word Among Us, May 2008

June 26, 2011
June 26, 2011
Dear Brothers and Sisters in Christ,
During the sacrifice of the Mass,
we are invited to offer one another
the sign of peace. In
doing so, we connect to each other
and remind ourselves that peace in
the world begins with each
one of us.
In his homily on January 1, 2011, Pope Benedict
XVI stated that, “I urge everyone to
pray so that the efforts made by various parties to
promote and build peace in the world may be
successful. For this difficult task words do not suffice…it is necessary above all that every
person be motivated by the authentic spirit of peace,
to be implored ever anew in prayer and to
be lived in daily relations in every environment.”
Appropriately, this year’s Peter’s Pence
Collection calls the faithful worldwide to Cast the
Peace of Christ upon the World.
Our support of this annual collection will assist Pope
Benedict XVI in providing
emergency assistance to victims of natural disasters,
war and oppression. Your generosity will
enable the Holy Father to continue to cast the peace
of Christ upon the world.
May Our Lord continue to bless you and your loved
ones as you share the peace of Christ
in your parish, the Archdiocese of Chicago and
throughout the Universal Church. You and those
you love are in my prayers; please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,

Feast of Corpus Christi
June 26, 2011
"Do not forget the Lord, your God...who brought
forth water for you from the flinty rock and fed you in
the desert with manna." - Deuteronomy 8:14-16
It takes great trust to follow the Lord in a life of stewardship. Yet, just as He provided for the Israelites,
God will provide us with all that we need. We in turn
must be willing to hold our many gifts – not with
a clenched fist – but rather with an open hand, ready
and willing to share.

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament
of Confirmation? Adult Confirmations will be held
during the spring months throughout the. Archdiocese.
Preparation groups are forming now. To register or for
information please telephone (312) 534-8047 or go to
www.catechesis-chicago.org.

Anuncios Parroquiales
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
(Corpus Christi)
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del
mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el
último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y
yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el
de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come
este pan vivirá para siempre.
J 6, 51-58
Solemnidad, Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja en 1246, siendo extendida
a toda la Iglesia occidental por el Papa Urbano IV en 1264, teniendo
como finalidad proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la
Eucaristía. Presencia permanente y substancial más allá de la celebración de la Misa y que es digna de ser adorada en la exposición
solemne y en las procesiones con el Santísimo Sacramento que entonces comenzaron a celebrarse y que han llegado a ser verdaderos
monumentos de la piedad católica. Ocurre, como en la solemnidad de
la Trinidad, que lo que se celebra todos los días tiene una ocasión
exclusiva para profundizar en lo que se hace con otros motivos. Este
es el día de la eucaristía en sí misma, ocasión para creer y adorar,
pero también para conocer mejor la riqueza de este misterio a partir
de las oraciones y de los textos bíblicos asignados en los tres ciclos
de las lecturas.
El Espíritu Santo después del dogma de la Trinidad nos recuerda el
de la Encarnación, haciéndonos festejar con la Iglesia al Sacramento
por excelencia, que, sintetizando la vida toda del Salvador, tributa a
Dios gloria infinita, y aplica a las almas, en todos los tiempos, los
frutos extraordinarios de la Redención. Si Jesucristo en la cruz nos
salvó, al instituir la Eucaristía la víspera de su muerte, quiso en ella
dejarnos un vivo recuerdo de la Pasión. El altar viene siendo como la
prolongación del Calvario, y la misa anuncia la muerte del Señor.
Porque en efecto, allí está Jesús como una víctima, pues las palabras
de la doble consagración nos dicen que primero se convierte el pan
en Cuerpo de Cristo, y luego el vino en Su Sangre, de manera que,
ofrece a su Padre, en unión con sus sacerdotes, la sangre vertida y el
cuerpo clavado en la Cruz.
Procesión del Corpus Christi. Las procesiones son a modo de públicas manifestaciones de fe; y por eso la Iglesia las fomenta y favorece
hasta con indulgencias. Pero la más solemne de todas las procesiones es la de Corpus Christi. En ella se cantan himnos sagrados y
eucarísticos de Santo Tomás de Aquino, el Doctor Angélico y de la
Eucaristía. Algunos de los himnos utilizados tradicionalmente son:
Pange lengua; Sacris solemniis; Verbum supérnum; Te Deum, al
terminar la procesión; y, Tantum ergo, al volver de la procesión, en
torno del altar para finalizar.

26 de Junio de 2011
26 de junio de 2011
Queridos hermanos y hermanas en
Cristo,
Durante el sacrificio de la Misa, se
nos invita a ofrecer, unos a otros,
el signo de la paz.
Al hacerlo, nos conectamos el uno
con el otro y recordamos que la paz en el mundo comienza
con cada uno de nosotros.
En su homilía el 1º de enero de 2011, el Papa Benedicto XVI nos dijo, “Exhorto a todos a
rezar a fin de que lleguen a buen fin los esfuerzos
emprendidos desde diversas partes para
promover y construir la paz en el mundo. Para esta
difícil tarea no bastan las palabras... es
necesario que todas las personas actúen animadas por
el auténtico espíritu de paz, que siempre
hay que implorar de nuevo en la oración y vivir en
las relaciones cotidianas, en cada ambiente.”
Con un tema muy apropiado para este año, el Óbolo
de San Pedro llama a los fieles del mundo
entero a Proyectar la Paz de Cristo al Mundo.
Nuestro apoyo a esta colecta anual ayudará al Papa
Benedicto XVI a prestar ayuda de
emergencia a las víctimas de desastres naturales, la
guerra y la opresión. Su generosidad
permitirá que el Santo Padre continúe proyectando la
paz de Cristo al mundo.
Que Nuestro Señor continúe bendiciéndolos, a ustedes y a sus seres queridos, ahora que
comparten la paz de Cristo en sus parroquias, en la
Arquidiócesis de Chicago y en la Iglesia
universal. Ustedes y sus seres queridos están presentes en mis plegarias; por favor ténganme
presente en las suyas.
Sinceramente suyo en Cristo,

Cardenal Francis George, O.M.I.
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne

26 czerwca 2011 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On
może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja
jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a
Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak
ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki.
(J 6,51-58)
Dwa wielkie dary
Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam jedną z największych tajemnic Kościoła – tajemnicę miłości Boga, zawartą w
konsekrowanym chlebie, tajemnicę Eucharystii. Jest to tajemnica obejmująca całą historię zbawienia. To o niej jest mowa w
opisie Raju, kiedy to Bóg wskazuje na drzewo życia. Owoce
tego drzewa gwarantują człowiekowi nieśmiertelność. I tak aż
po Chrystusową wizję uczty wiecznej w domu Ojca, na którą
sam Bóg zaprasza ludzi poprzez pokolenia, w trosce by sala
biesiadna była pełna.

Uroczystość św. Apostołów Piotra
i Pawła
W środę 29 czerwca przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Św.
Piotr wybrany został przez Chrystusa na
swego zastępcę - pierwszego papieża, a św. Paweł był
pierwszym Apostołem narodów. Msza św. w języku polskim w środę o 6:00 wieczorem. Serdecznie zapraszamy.

Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa
W piątek 1 lipca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jest to również pierwszy piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych
w tym dniu jak zawsze od godz.
9:00 rano. Również bardzo serdecznie zapraszamy na Mszę św. w języku polskim na
godz. 7:00 wieczorem.
Jak zawsze od godz. 6:30 możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Oddajmy w ten sposób
cześć i uwielbienie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i wołajmy do Niego „Jezu cichy i Serca pokornego,
uczyń serca nasze według Serca Twego”.

Office of the Archbishop
Chicago, Illinois
26 czerwca 2011 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W czasie Ofiary Mszy św. zapraszani jesteśmy
do przekazywania sobie znaku pokoju. Czyniąc
to nawiązujemy wewnętrzną łączność ze sobą i przypominamy
sobie, że pokój na świecie zaczyna się od każdego z nas.
W swoim kazaniu z 1 stycznia 2011 r. Papież Benedykt XVI
powiedział: „Zachęcam wszystkich do modlitwy, aby doprowadzono do końca podjęte wysiłki z wielu stron na rzecz promocji
i budowania pokoju na świecie. Dla tego trudnego zadania nie
wystarczą tylko same słowa, (...) lecz nade wszystko konieczne
jest, aby każdy człowiek ożywiany był prawdziwym duchem
pokoju, który wybłagać można wciąż na nowo na modlitwie i
którym można żyć w codziennych relacjach w każdym środowisku”. Zgodnie z tym przesłaniem tegoroczne Świętopietrze –
kolekta na rzecz Ojca Świętego - wzywa wiernych na całym
świecie do szerzenia pokoju Chrystusa w świecie. Nasze wsparcie dla tej dorocznej kolekty umożliwi Papieżowi Benedyktowi
XVI zapewnienie doraźnej pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i opresji. Dzięki waszej szczodrości Ojciec Święty
będzie mógł nadal szerzyć w świecie Chrystusowy pokój.
Niech Bóg nadal błogosławi Wam i waszym bliskim, gdy szerzycie Chrystusowy pokój w swoich parafiach, Archidiecezji i
w całym Kościele Powszechnym. Proszę, pamiętajcie o mnie
w Waszych modlitwach; zapewniam, że ja również modlę się
za Was i tych, których kochacie.
Wasz oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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 19 czerwca na Mszy św. o godzinie
8:30AM - nagrodę $100.00 wygrali M/M Francisco Rada.
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.

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.

2.
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 DoylestownAmerykańska Częstochowa.
Centralne uroczystości będą transmitowane przez
TV TRWAM. Więcej informacji i zapisy w Centrali
Radia Maryja w Chicago. tel. 1. 773 385 8472 lub
w Biurze Św. Krzysztofa tel. 1.708.373.1333

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), Jaskinie w Luray (Virginia), Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown-Pensylwania.

Prasa Katolicka
Jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj wychodząc z kościoła można nabyć nowy nr Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Znajdziemy tam bardzo ciekawe artykuły o życiu kościoła
w Polsce Czytając ten tygodnik a także inne publikacje np.:
„Różaniec”, „Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Sygnały Troski”
pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.

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.

