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

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
September 4th, 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

Iskierki Parafialne
6:30

September 04,Sunday Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
8:30 †Darlene Burke (mother)
†William Porcelli (Mary Wrchol)
†Deceased Members of the Rosary Confraternity
10:00 O łaskę nawrócenia i ratunek z nałogu dla Karola
(mama)
O Boże bł. dla Ashley
O Boże bł. dla Natanka Kołodziej w 6-ą rocz. urodzin
†Za zmarłych z Bractwa Różańca
†Jan Nowobilski
†Zofia, Bronisław, Łukasz, Rodzina Lutych
†Kazimiera, Alfred, Rodzina Sroków
†Kazimierz, Jadwiga, Stefan , Rodzina Lutych
†Anna, Stanisław, Ignacy, Rodzina Kusaków
†Magdalena, Maria, Józef Luty
12:00 Bendicion en sus XV años de Maria Salinas
4:00 †Stefania Nagiera y Jozef Nagiera
†Zofia Chelewa
September 05, Monday , Labor Day
9:00 †Władysława Gabryś (Son)
September 06, Tuesday , Weekday in Ordinary Time
7:00 †Teofil Andelbrat Family (Grace Piatek)
8:00 †Władysława Gabryś (Son)
September 07, Wednesday , Weekday in Ordinary Time
7:00 †Eleanor Warchol (Mary Warchol)
8:00 †Poor Souls (Burda Family)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
September 08, Thursday , The Nativity of the Blessed Virgin
Mary
7:00 †Sophie Sulkowski
8:00 †Bogdan Zając (Siostry z rodziną)
6:30 Polish Mass
8:00 Spanish Mass
September 09, First Friday , Saint Peter Claver, priest
7:00 †Sophie Sulkowski
8:00 †Poor Souls (Bruda Family)
September 10, Saturday , Saint Gregory the Great, pope and
doctor of the Church
1:00 Wedding: Rosalinda Gonzalez & Alejandro Sanchez
5:00 †Steve Skowron (Frances & Clara Zima)

W intencji próśb i podziękowań do MBNP

September 11,Sunday Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
10:00 O łaskę nawrócenia i ratunek z nałogu dla Karola
(mama)
O Boże bł. dla Stefanii
†Władysław Skwara (rodzina)
†Jan Obrochta (rodzina)
†Maria Obrochta (rodzina)
Zygmunt Szymankowski (Helen i Elizabth
Szymankowski)
12:00 †Edwin Regalado (familia)
4:00 Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, September 10
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, September 11
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:00 Krzysztof Zborowski, A. Szudzinski
12:00 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, September 10
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, September 11
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Rafael Ayala
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. Rosalinda Gonzalez & Alejandro Sanchez
ll. Halina Czernik & Wojciech Kaminski
ll. Paulina Ryczek & Jakub Wladyslaw Ryczek
l. Abigail Medina & Hugo Orozco
l. Dorota J. Kiernoziak & George D. Papadatos
l. Marta Zastawna & Grzegorz Szumal
l. Ma. Guadalupe Perez & Rafael Arreguin

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection August 28th, 2011
08/13

5:00 PM

$416.00

6:30 PM

$261.00

8:30AM

$910.00

10:00AM

$1,380.00

12:00PM

$1,345.00

4:00PM

$495.00

TOTAL

$4,807.00

08/14
Registration for Religious
Education classes will be held in the school office on Saturday
September 10 from 9AM to 1PM for students entering 2nd
through 8th grade. Registration will take place in the school office—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 20112012 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.

Our nation celebrates LABOR DAY on Monday, September 5, 2011. There will be only
Mass celebrated at 9:00 A.M. in our parish
church. Also, the rectory office will be closed
for the day.
Labor Day marks the end of summer vacation and beginning of regular parish activities.
You are encouraged to participate in the liturgy at 9:00
A.M. to thank God for your ability to work at a place of employment and also to pray for all those in our parish and
nation that are unemployed.
The Respect Life Committee of St. Mary Parish in Riverside
invites you to shop at its Fall/Winter Children’s Sale on Saturday, September 24th from 9:00 A.M. to 12:00 P.M. in the
Parish Center located at 126 Herrick Rd. Come and shop
for some great bargains –profits help Chicago Life centers.
We welcome in Baptism:
Julian Aristeo Szczep
Jakub Guerrero
Gabriela Moskalik
Eternal rest………………
William Porceli
Irena Cebula
May God Who called you, take you home!

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 08/07/2011: ……………………………..………$ 554.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$159,070
Donations,
$34,526

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
Justine Hranicka
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
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
Matthew 18:15-20
A Brother Who Sins Against You.
Background on the Gospel Reading
"If your brother sins against you, go and show him his
fault, just between the two of you. If he listens to you,
you have won your brother over. But if he will not
listen, take one or two others along, so that 'every matter may be established by the testimony of two or
three witnesses.' If he refuses to listen to them, tell it
to the church; and if he refuses to listen even to the
church, treat him as you would a pagan or a tax collector. "I tell you the truth, whatever you bind on earth
will be bound in heaven, and whatever you loose on
earth will be loosed in heaven. "Again, I tell you that
if two of you on earth agree about anything you ask
for, it will be done for you by my Father in heaven.
For where two or three come together in my name,
there am I with them."
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.

September 04, 2011
St. Peter Claver
Feastday: September 9th
St. Peter Claver was born at
Verdu, Catalonia, Spain, in
1580, of impoverished parents
descended from ancient and
distinguished families. He
studied at the Jesuit college of Barcelona, entered the Jesuit
novitiate at Tarragona in 1602 and took his final vows on
August 8th, 1604. While studying philosophy at Majorca, the
young religious was influenced by St. Alphonsus Rodriguez
to go to the Indies and save "millions of perishing souls."
In 1610, he landed at Cartagena (modern Colombia), the
principle slave market of the New World, where a thousand
slaves were landed every month. After his ordination in
1616, he dedicated himself by special vow to the service of
the Negro slaves-a work that was to last for thirty-three
years. He labored unceasingly for the salvation of the African
slaves and the abolition of the Negro slave trade, and the
love he lavished on them was something that transcended
the natural order.
Boarding the slave ships as they entered the harbor, he
would hurry to the revolting inferno of the hold, and offer
whatever poor refreshments he could afford; he would care
for the sick and dying, and instruct the slaves through Negro
catechists before administering the Sacraments. Through his
efforts three hundred thousand souls entered the Church.
Furthermore, he did not lose sight of his converts when they
left the ships, but followed them to the plantations to which
they were sent, encouraged them to live as Christians, and
prevailed on their masters to treat them humanely. He died
in 1654
Respect Life Office
Hurting from abortion?

The Archdiocese of Chicago Vocations Office helps men
discern a call to the priesthood through retreats, visits to
the seminary and discernment opportunities. As well, the
Vocation Office works with men to determine their eligibility to apply to the seminary for the diocesan priesthood
in Chicago. Finally, the Vocations Office actively works to
create a culture supportive of vocations through promotion,
education, and parish based efforts to raise awareness.
More information on becoming a priest in the Archdiocese
of Chicago is available by contacting:
Fr. Brian Welter
Archdiocesan Vocations Office
312-534-8298
Email: vocations@archchicago.org

Considered by some to be a simple medical procedure,
abortion often leads to spiritual and/or emotional problems: post-abortion aftermath. It is no coincidence that
you are reading this. Heal the wounds. There is hope for
the future.
Call Project Rachel, The Archdiocese of Chicago's postabortion reconciliation and healing program.
Confidential and compassionate. One-on-one lay counseling, referrals to trained priests and understanding professional counselors and day-long retreats provided.
312 / 337-1962 or 888 / 456-HOPE

Anuncios Parroquiales
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
"Si tu hermano peca, repréndelo a solas".
Si tu hermano te ofende, habla con él a solas para hacerle
reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
Si no te lo hace, llama a una o dos personas más, porque toda
acusación debe basarse en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la congregación; y si tampoco les hace caso a la congregación, considérale como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos
para Roma.
Os aseguro que todo lo que atéis en este mundo, también
quedará atado en el cielo; y todo lo que desatéis en este mundo. también quedará desatado en el cielo.
Además os digo que si dos de vosotros os ponéis de acuerdo
aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está
en el cielo os lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
.

SAN MATEO 18:15- 20

Estimado Hermano/a

Te escribo esta carta para invitarte a vivir una
experiencia del Encuentro Personal con Cristo Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
17 y 18 de Septiembre de 2010
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días completos. De retiro pueden participar todos los mayores de 15 años. No se admiten
los niños. Para los que necesitarían el servicio de cuidado de
niños se ofrecerá en el Salón de la Escuela Makuch Hall.
Para más información favor de comunicarse a la oficina al
708-652-0948- ext.20.
P. Radek Jaszczuk CSsR Párroco
Clases de Religión (Catecismo) (CCD)
2011-2012
Estudiantes deben registrarse cada año.
INSCRIPCIÓN: EN EL SALÓN DE LA
ESCUELA Sábado, 10 de Septiembre de 9:00 A.M. a
1:00 P.M. SOLAMANTE!!!!!!!!!!!!!! o pueden hacerlo
en la rectoría de lunas a viernes de 9:00AM a 5:00PM
hasta el día 4 de Septiembre.
ACEPTAMOS ESTUDIANTES DEL 2 AL 8 GRADO.

04 de Septiembre de 2011
Natividad de la Santísima Virgen María
8 de Septiembre
La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, es
conocida en Oriente desde el siglo VI.
Fue fijada el 8 de septiembre, día con el
que se abre el año litúrgico bizantino, el
cual se cierra con la Dormición, en agosto. En Occidente fue introducida hacia el
siglo VII y era celebrada con una procesión-letanía, que
terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor.
El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero
hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra
corriente griega y armenia, señala Nazareth como cuna de
María.
Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario mariano situado junto a los restos de la piscina Probática, o sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia
románica, levantada por los cruzados, que aún existe -la
Basílica de Santa Ana- se hallan los restos de una basílica
bizantina y unas criptas excavadas en la roca que parecen
haber formado parte de una vivienda que se ha considerado
como la casa natal de la Virgen.
Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos,
cuántas cosas podemos festejar y por cuántas cosas podemos alabar a Dios; todos los signos, por muchos y hermosos que sean, nos parecerán tan sólo un pálido reflejo de
las maravillas que el Espíritu de Dios hizo en la Virgen María, y las que hace en nosotros, las que puede seguir
haciendo... si lo dejamos.
En este día jueves 8 de septiembre invitamos a Uds. A la
misa en español a las 8:00PM

Por motivo del Día del Trabajo el día
05 de Septiembre la rectoría se encontrara cerrada, estaremos de vuelta
el día 6 de septiembre durante nuestros horarios regulares.
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.

Ogłoszenia Parafialne
XXIII Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój
zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery
oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli
zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha,
niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec,
który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
Mt 18,15-20
8 września
Narodzenie
Najświętszej Maryi Panny
Pismo Święte nigdzie nie
wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św.
Anna i św. Joachim. Byli oni
pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i
Joachim gorliwie prosili Boga
o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła
córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja
została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się
Matką Boga.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty jej przyjścia
na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia przyjęty
pierwszy rok naszej ery jako datę narodzenia Chrystusa, to
należy się zgodzić, że Maryja przyszła na świat pomiędzy 20
a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi
pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii,
gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał
zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje
się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie
wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński
(+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w
kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali

4 września 2011 r.
senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali
się wszyscy z zapalonymi świecami do Bazyliki Matki Bożej
Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu
obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i
gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma
także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się
do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię
ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego
mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia
Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu
święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się
wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także
dożynki.
We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria - a
więc miejsca, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy
Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej - najwspanialszej świątyni
wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego
Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Morcatelle - znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Julianę (+ 1727).
Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym
człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez
całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły,
że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia".
Zapraszamy serdecznie w najbliższy czwartek 8 września na
Mszę św. w języku polskim o godzinie 6:30PM
Labor Day !
W najbliższy poniedziałek obchodzimy w USA święto
pracy czyli Labor Day. Zwykle tego dnia udajemy się
na pikniki, gromadzimy się w rodzinnym gronie albo
też rozpalamy grilla tuż za naszym domem.
Najprzyjemniejszym faktem jest to, że mamy wolny dzień.
Również w naszym kościele uczcimy ten dzień Mszy św.. o godz.
9:00 rano. W tej Mszy św. szczególnie można prosić naszego
Niebieskiego Ojca o lepszą pracę, czy też dziękować za już
posiadaną.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Jak słuchać Radia Maryja?
USA - fale średnie (AM):
Chicago (IL): AM 1080 kHz - Radio WNWI
poniedziałek - sobota: 7:00 PM - 8:00 PM
niedziela: 6:00 PM - 8:00 PM
Chicago (IL): AM 1490 kHz - Radio WPNA
poniedziałek - piątek: 9:00 PM - 10:00 PM
Detroit (MI): AM 690 kHz - Radio WNZK
środa - niedziela: 8:00 PM - 9:00 PM
USA i Kanada - przekaz satelitarny:
Satelita AMC-4 (101.0° W) Ku.
Transponder - Częstotliwość 12120 MHz
Polaryzacja pionowa (V)
FEC 3/4
Symbol rate 30,000 kb/s

Studia w Polsce!!!
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w Polsce.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową, reprezentującą wiodące uczelnie
krajowe i zagraniczne, a także najnowocześniejszy
sprzęt audio-wizualny oraz komputerowy.
Szczegóły na stronie: www.wsksim.com.pl
Przypominamy o ...
kilku dobrych i pożytecznych stronach internetowych, na
których można znaleźć wiele ciekawych informacji na
temat aktualnych wydarzeń dziejących sie w Polsce jak i
w Kościele.
www.naszdziennik.pl
www.radiomaryja.pl
www.tv-trawam.pl

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.

