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

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
July 31st, 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)
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)

Fr. Radek Jaszczuk CSsR - Pastor, Ext. 28
E-mail: radek@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Fr. Waldemar Wieladek CSsR Superior & 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
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
11:00
1:00
3:00
5:00
6:30
July 31, Eighteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the blessing of Michele & James Kanke
†Jacqueline Knapp (Friend)
10:00 †Zdzisław Maćkowiak (5-a rocz. śm.)
†Kunegunda i Franciszek Ptak (od synowej)
†Anna i Jakub Krzak (od córki)
†Edward Ptak (6-a rocz. śm.)
†Renata Domalik (3-a rocz. śm.)
12:00 †Maria Esther Chavez (1er aniversario, familia
Godinez)
†Petrita Dominguez (Hijos)
†Maria Esther Chavez (Sandy Godinez)
†Teresa Zaragoza (Familia Delgado)
4:00 Por Los Feligreses
August 01, Monday, Saint Alphonsus Liguori, bishop and
doctor of the Church
7:00 †Leonard Gabriel (Marie)
8:00 Intentions for Redemptorists
August 02, Tuesday, Saint Eusebius of Vercelli, bishop;
Saint Peter Julian Eymard, priest
7:00 †Zbigniew Nowicki
8:00 For the blessing of Michelle & James Kanke
August 03, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
7:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00 †Teresa Kulasik (Stanley Kulasik, Grandson)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help/Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
August 04, Thursday, Saint John Mary Vianney, priest
7:00 †Mieczyslawa Szponeka
8:00 †Holy Sould in the Book of Remembrance
August 05, First Friday; The Dedication of the Basilica of
Saint Mary Major in Rome
7:00 Parishioners
8:00 †Holy Sould in the Book of Remembrance
7:00 Polish Mass
August 06, First Saturday; The Transfiguration of the Lord
8:00 For the parishioners

Iskierki Parafialne
Wedding: Anna Augustynek & Dariusz Sot
Quinceañera: Naomi Aspera
Quinceañera: Cristina Carmona
†Walter & Helene Zima (Frances & Clara Zima)
W intencjach próśb i podziekowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
†Tadeusz Malinowski (1-a rocz. śm., rodzina))

August 07, Sunday Nineteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound (St. Mary’s Choir)
†Deceased Members of the Rosary Confraternity
10:00 †Mieczysław Szponer (8-a rocz. śm.)
†Za zmarłych z Bractwa Różańca
12:00 Presentación de 3 años Axel Estrada
4:00 Por Los Feligreses

Lector Schedule
Saturday, August 06
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, August 07
8:30 Michelle Cison-Carlson, Carmen Castenada
10:00 Arek Topor, Alicja Krzak
12:00 Miriam Campagen, Aldo Ibarra
Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia
Eucharistic Minister
Saturday, August 06
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, August 07
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy,
Myra Rodriguez
10:00 Waldemar Lipka
12:00 Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Maria Clara Ibarra
Martha Tamyo
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
Ill. Anna Augustynek & Dariusz Sot
Il. Stephanie Kurczab & Robert Biziarek
ll. Marlena Ostafin & Adam Gruszka
II. Marbella Hernandez & Armando Rangel
Il. Norma Alfaro & Miguel Angel Sotelo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 24th, 2011
07/23

We would like to congratulated
the winner of our Second Early
Bird Drawing.
Mr. Rudolph Ludvik
There are 3 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.

07/24

5:00 PM

$ 438.00

6:30 PM

$ 236.00

8:30AM

$ 1,097.00

10:00AM

$ 1,160.00

12:00PM

$ 1,110.00

4:00PM

$ 538.00

TOTAL

$ 4,579.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 07/17/2011: ……………………………..………$ 376.00

Registration for Religious
Education classes will be
held in the school office on Tuesday, ugust 9, 2011 beginning at
10:00 A.M. to 4 P.M. & 6:00 to 8:00 P.M. from 9AM to 1PM for
students entering 2nd through 8th grade. Registration will take
place in the school hall—49th Avenue and 30th Street.
Classes will begin on September 17, 2011. Classes meet on alternate Saturday mornings from 8AM to 10AM. New and former students of the CCD Program must register anew for the 2011-2012
school year.
You may also register at the rectory on Monday through Friday,
9:00 A.M. to 5:00 P.M.
TUITION FOR ONE SCHOOL YEAR:
One Child—$200.00
Two Children from the same family—$300.00
Three or more children from the same family—$400.00
$100.00 is due at the time of registration.
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.

We welcome in Baptism:
Alan Miguel Miron Romero
Alejandro Miron Romero
Angel Miron Romero
Aliyah Marie Padilla
Adrian Tylka
Christopher Stanley Zborowski

Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$159,624
Donations,
$33,972

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
Domingo Corral

St. Mary’s Parish News
Sunday, July 31
Matthew 14:13-21
Jesus Feeds the Five Thousand
When Jesus heard what had happened, he
withdrew by boat privately to a solitary place.
Hearing of this, the crowds followed him on foot
from the towns. When Jesus landed and saw a
large crowd, he had compassion on them and
healed their sick.
As evening approached, the disciples came to him and said,
“This is a remote place, and it’s already getting late. Send the
crowds away, so they can go to the villages and buy themselves
some food.”
Jesus replied, “They do not need to go away. You give them
something to eat.”
“We have here only five loaves of bread and two fish,” they
answered.
“Bring them here to me,” he said. And he directed the people
to sit down on the grass. Taking the five loaves and the two fish
and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves.
Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them
to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples
picked up twelve basketfuls of broken pieces that were left over.
The number of those who ate was about five thousand men,
besides women and children.
St. Alphonsus Liguori CSsR, bishop and doctor of
the Church (1696-1787) was a moral theologian and
founder of the Congregation of the Most Holy Redeemer. He was born of noble parents, near Naples,
in 1696. His spiritual training was entrusted to the
Fathers of the Oratory in Naples. From his boyhood
Alphonsus was known as a most devout brother of
the Little Oratory. At the early age of sixteen he was made doctor in
law, and he threw himself into this career with ardor and success. A
mistake, by which he lost an important cause, showed him the vanity
of human fame, and determined him to labor only for the glory of
God. He entered the priesthood devoting himself to the most neglected souls; and to carry on this work he founded later the missionary Congregation of the Most Holy Redeemer. At the age of sixty-six
he became Bishop of St. Agatha, and undertook the reform of his
diocese with the zeal of a Saint. He made a vow never to lose time.
Because of his numerous books, filled with such science, unction,
and wisdom he was declared to be one of the Doctors of the Church.
St. Alphonsus wrote his first book at the age of forty-nine, and in his
eighty-third year had published about sixty volumes, when his director forbade him to write more. Very many of these books were written
in the half-hours snatched from his labors as missionary, religious
superior, and Bishop, or in the midst of continual bodily and mental
sufferings. With his left hand he would hold a piece of marble against
his aching head while his right hand wrote. Yet he did not count time
wasted which was spent in charity. He did not refuse to hold a long
correspondence with a simple soldier who asked his advice, or to
play the harpsichord while he taught his novices to sing spiritual canticles. Because of his constant sickness for his last seven years he
was prevented to say Mass; however he received Holy Communion
daily. He died in 1787at the age of nine-one.

July 31, 2011
We Believe, We Achieve, We Succeed
Registration are still 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.
We ask our parishioners again (as we have in
the past) to donate any of the following items for
our parish event –your support has been tremendous in the past—can we count on your generosity again?
► 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.

Anuncios Parroquiales

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
"Comieron todos hasta quedar satisfechos"
Al conocer la noticia de la muerte de Juan, Jesús se
alejó discretamente de allí en una barca y fue a un
lugar despoblado. Pero la gente lo supo y en seguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al
desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos.Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le
acercaron, diciendo: “Estamos en un lugar despoblado y ya es muy tarde; despide a esta gente para
que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer”.Pero Jesús les dijo: “No tienen por qué irse;
denles ustedes de comer”. Ellos respondieron:
“Aquí sólo tenemos cinco panes y dos pescados”.
Jesús les dijo: “Tráiganmelos para acá.”
Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los
ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos
los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron:
¡doce canastos llenos! Los que habían comido eran
unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños
Mt 14,13-21

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la
Kermés, por favor llenen este formulario y pongan lo en la colecta dominical. Gracias
______18de Agosto
______19 de Agosto
______20 de Agosto
______21 de Agosto
Nombre _____________________________
Domicilio
____________________________________
Teléfono _____________________________

31 de Julio de 2011
1 de Agosto
San Alfonso de Liguori
San Alfonso nace en Marianella, cerca
de Nápoles, el 27 de septiembre de
1696. Primogénito de una familia más
bien grande, perteneciente a la nobleza napolitana,
recibe una sólida formación, estudia lenguas clásicas
y modernas, pintura y música. Terminados sus estudios universitarios obtiene el doctorado en ambos derechos y comienza a ejercer en el campo del derecho.
En 1723, tras un largo camino de discernimiento,
abandona la carrera del derecho y, a pesar de la fuerte
oposición del padre, se hace seminarista. Se ordena
sacerdote el 21 de diciembre de 1726 cuando contaba
30 años. En 1729, Alfonso deja su casa natal y se establece en el Colegio de los Chinos, de Nápoles. Allí
se inicia su experiencia misionera en el interior del
Reino de Nápoles donde encuentra gente aún mucho
más pobre y abandonada que todos aquellos niños que
deambulaban sin rumbo fijo por las calles de Nápoles.
El 9 de noviembre de 1732, Alfonso funda la Congregación del Santísimo Redentor, popularmente conocida como "Los Redentoristas", a fin de seguir el ejemplo de Jesucristo y anunciar la Buena Nueva a los pobres y a los más abandonados. A partir de entonces se
dedicaría enteramente a esta nueva misión. Alfonso es
amante de la belleza: músico, pintor, poeta y escritor.
Pone toda su creatividad artística y literaria al servicio
de la misión, cosa que exige a cuantos se incorporan a
la Congregación. Escribe 111 obras sobre espiritualidad y teología. Las 21.500 ediciones y traducciones
de sus obras a 72 lenguas distintas demuestran ampliamente que san Alfonso está entre los autores más
leídos. La mayor contribución que Alfonso presta a la
Iglesia se hace, sin embargo, en el campo de la teología moral con su obra ”Teología Moral.”En 1762, a la
edad de 66 años, Alfonso fue consagrado obispo de
Santa Ágata dei Goti a pesar de oponerse vivamente a
su nombramiento por sentirse demasiado viejo y enfermo como para dedicarse adecuadamente a su diócesis. En 1775 se le acepta la renuncia y se retira a la
comunidad redentorista de Pagani donde muere el 1
de agosto de 1787. Es canonizado en 1831, proclamado Doctor de la Iglesia en 1871 y declarado Patrón de
Confesores y Moralistas en 1950.
Los Misioneros Redentoristas están trabajando en
nuestra parroquia desde el 1 de Julio de 2003. Por favor visite la pagina de web: www.cssr.com para obtener mas información.

Ogłoszenia Parafialne
XVIII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno.
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za
Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał
wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli:
Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie
żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli
Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch
ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom
usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i
dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie
zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z
tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Mt 14,13-21
Jezus czeka na Ciebie w naszym kościele w każdą
środę od 8.30AM do 7.00PM
Adoracja Pana Jezusa poza Mszą Świętą jest wspaniałą formą spotkania z Bogiem, obecnym rzeczywiście, realnie, substancjalnie pod postacią Chleba.
Ten sposób obecności Pana jest zupełnie inny niż
sposób Jego obecności w braciach czy siostrach, w
zgromadzeniu liturgicznym, w czasie czytania
Pisma Świętego. We wszystkich tych sytuacjach
obecny jest Pan Jezus, jednakże sposób Jego obecności jest różnorodny. Święta Hostia jest rzeczywiście uprzywilejowanym sposobem obecności Pana.

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej na niedzielną
kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______18 sierpnia
______19 sierpnia
______20 sierpnia
______21 sierpnia
Nazwisko _____________________________
Adres _________________________________
______________________________________
Telefon________________________________

31 lipca 2011 r.
Święty Alfons de Liguori (1 sierpnia)
Święty Alfons urodził się 27 września 1696 roku
w Marianella, w pobliżu Neapolu. Był pierworodnym synem wielkiej rodziny neapolitańskiej
szlachty. Otrzymał solidną formację, studiował
języki klasyczne i nowożytne, zajmował się
malarstwem i muzyką. Skomponował Dialog
duszy z cierpiącym Chrystusem, oraz znaną dziś
w całych Włoszech kolędę: „Tu scendi dalle
stelle” (Zstąpiłeś z gwiazd dalekich), a także
wiele innych pieśni dla ludu. Uniwersyteckie studia kończy doktoratem obojga praw i rozpoczyna karierę adwokacką.
W roku 1723, po gruntownym przemyśleniu sprawy, porzuca karierę
adwokata i pomimo ostrych sprzeciwów ojca, wstępuje do seminarium. W wieku 30 lat, 21 grudnia 1726 roku przyjmuje święcenia
kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędza z bezdomnymi i z będącą na marginesie życia młodzieżą Neapolu. Zakłada „Kaplice wieczorne”, organizowane i uczęszczane przez tę właśnie młodzież. Gdy
umierał, działały 72 takie kaplice, z ponad 10 tysiącami członków.
W roku 1729, Alfons opuszcza dom rodzinny i zamieszkuje w Kolegium Chińczyków, w Neapolu. Tam bierze początek jego misjonarskie doświadczenie w granicach Królestwa Neapolitańskiego, gdzie
spotyka ludzi o wiele biedniejszych i jeszcze bardziej opuszczonych,
niż opuszczone dzieci, wałęsające się bez celu po ulicach Neapolu.
9 listopada 1732 roku Alfons zakłada Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela, zwane popularnie „Redemptorystami”, którego celem
jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Od tego momentu całkowicie
poświęca się swojej nowej misji.
Alfons jest miłośnikiem piękna: muzykiem, malarzem, poetą i pisarzem. Wszystkie swoje twórcze zdolności w dziedzinie literackiej i
artystycznej wykorzystuje na służbę misji i tego wymaga też od wstępujących do Zgromadzenia. Napisał 111 dzieł z dziedziny duchowości i teologii. 21.500 wydań jego dzieł oraz ich tłumaczenia na 72
języki świadczą dobitnie, że Alfons należy do najbardziej poczytnych
autorów. Najbardziej znane jego dzieła to: O wielkim środku modlitwy, O umiłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennym, Uwielbienia
Maryi, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Praktykowanie
modlitwy. Miłość, zjednoczenie z Chrystusem oraz duszpasterskie
zaangażowanie Alfonsa sprawiają, że jest on jednym z największych
mistrzów życia wewnętrznego.
Największym jednak wkładem Alfonsa w życie Kościoła, jest jego
Teologia Moralna. Dzieło to jest wynikiem jego duszpasterskiej pracy, umiejętności znajdowania trafnych odpowiedzi na konkretne
potrzeby wiernych, jego codziennego kontaktu ze zwyczajnymi sprawami wiernych. To, co pisał jest przeciwieństwem bezdusznego legalizmu, którym była przeniknięta współczesna mu teologia. Alfons
odrzuca panujący w jego czasach, a będący tworem elit sprawujących
władzę, skrajny rygoryzm, który według niego zamyka drogę do
Ewangelii. Jego zdaniem „podobnego rygoru nigdy nie nauczał, ani
nie praktykował Kościół”. Alfons podejmuje teologiczną refleksję o
wielkości i godności ludzkiej osoby, o moralnym sumieniu, o ewangelicznym miłosierdziu.
W roku 1762, w wieku 66 lat, Alfons został biskupem Sant’Agata dei
Goti, pomimo że usilnie wzbraniał się przed przyjęciem tej godności,
ze względu na swój podeszły wiek i słabe zdrowie, które przeszkadzały mu podjąć tę pożyteczną dla diecezji służbę. W roku 1775 jego
zrzeczenie się urzędu zostaje przyjęte i Alfons wraca do klasztoru w
Pagani, gdzie umiera 1 sierpnia 1787 roku. Został kanonizowany w
roku 1831, Doktorem Kościoła ogłoszony w roku 1871, a Patronem
Spowiedników i Moralistów w roku 1950.
Redemptoryści od 1 lipca 2003 roku pracują w naszej parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Cicero.

Odwiedź tę stronę: www.cssr.com lub www.redemptor.pl

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca 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 prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestniczyć w
kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia
dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak
również i dzisiaj wychodząc z
kościoła można nabyć nowy
numer Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”. Znajdziemy tam
bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w Polsce
także naszej Archidiecezji.
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.
Jest także do wzięcia za darmo gazeta „Katolik”
wydawana przez naszą Archidiecezję Chicago.

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.

