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

OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
November 20th, 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
†Frances Morales (Family)
†Lavern Bieluwka (Mr. and Mrs. Harski)
†Irene Dellumo (Senior Club)
†Stella Yunker (Frances Wojdula & Jim)
6:30

November 20, Sunday, Our Lord Jesus Christ the King
8:30
Homebound (St. Mary’s Choir)
†Mike and Anne Vavrek (family)
9:30
Wypominki
10:00
†Ewa Rapacz Zarzycka (rodzina)
†Zofia Stankiewicz z domu Banachowska (brat z rodziną)
†Edward Ptak (rodzina)
12:00
†Bebe Luis (Margarita Davila)
†Guadalupe Montenegro (Familia)
†Adolfo Gonzalez (Irma Gonzalez)
†Jose Arvizu (Irma Gonzalez)
†Rosa Peñalver (Irma Gonzalez)
†Patrocio Padilla (Irma Gonzalez
†J. Guadalupe Gutierez (3er aniversario, María Saldaña)
†Erick Laguna y Miguel Flores (4º aniversario, padres y
familia)
†Octavio Arroyo (sus hijos)
†Miguel Rivera (Balbina Rivera)
†Rafael Magaña (Balbina Rivera)
†Isabel Ortega y Maria Luisa Ortega (familia)
†Pedro Farias (3er aniversario, familia)
†José Romero Vargas (10º aniversario, familia)
4:00
Por los feligreses
November 21 Monday, The Presentation of the Blessed Virgin Mary
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
November 22, Tuesday, Sait Cecilia, virgin and martyr
7:00
†Holy Souls in the Book of Remembrance
8:00
†Kenneth Kurcab (Family)
November 23, Wednesday, Saint Clement I, pope and martyr; VR
Saint Columban, abbott; Blessed Miguel Agustin
Pro, priest and martyr
7:00
†Edward Natowski (Marcy Pugno)
8:00
†William Porcelli (Ann & Womex)
8:30
Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7 PM El Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
November 24, Thursday, Saint Andrew Dung-Lac priest and martyr,
and his companions, martyrs
9:00
For the Parishioners
November 25, Friday, Saint Catherine of Alexandria, virgin and martyr
7:00
†Stella Yunker (Frances Wojdula & Jim)
8:00
†Clara Beckman (niece)
November 26, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00 Wedding: Teresa Navarro & Juan Algua
5:00 †Helnen and Edward Natonski (Son Lawry)
†Steve & Josephine Heklowski (Frances & Clara Zima)

W intencjach próśb i podziekowań do M. B. Nieustającej
Pomocy

November 27, Sunday, First Sunday of Advent
8:30
Fr. Radek Anniversary of Ordination (20th Anniversary)
Birthday Blessing to David Yunker (family)
9:30
Wypominki
10:00
O Boże bł. dla O. Radosawa Jaszczuka w 20-ą rocz.
Święceń Kapłańskich
O zdrowie i pomyślną operację dla Jacusia Pribaz
†Stanley Wdowiak (2-a rocz. śm., żona Helena)
†Edward Ptak (rodzina)
†Ewa Rapacz Zarzycka (rodzina)
12:00
Bendición para P. Radek en su 20º aniversario de la Ordenación Sacerdotal.
4:00
Bendición para P. Radek en su 20º aniversario de la Ordenación Sacerdotal.

Lector Schedule
Saturday, November 26
5:00 Martha Stolarski, Don Rutkowski
Sunday, November 27
8:30 John Kociolko
10:00 Waldeamr Lipka, Krzysztof Zborowski
12:00 Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00 Enrique Garcia, Mary Rodriguez
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, November 26
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, November 27
8:30 Georgia Czarnecki, John Kulaga
Ed Hennessy
10:00 Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:00 Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis
We welcome in Baptism:
Amber Lynn Lacey
Daniel Louis Lacey

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
lll. Teresa Navarro & Juan Algua

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection November 13th, 2011
11/12

11/13
The next Religious Education
(CCD) class will be held on Saturday morning, December
3, 2011. Students will meet at the Church for Mass.
PLEASE BE ON TIME.

On Thanksgiving Day, Thursday,
November 24th Mass will be celebrated at 9:00 A.M in our church. At
this time you can come to pray and to Thank God for all the
blessings you have received through His goodness and
mercy.
Our parish food pantry is quite empty; many needy people
come to the rectory for something to eat because they are
hungry. If you would like to share some non-perishable food
items to fill our food pantry, please bring your donations to
Mass on Thanksgiving Day and place them on the steps in
front of the altar.. Specially can items such as:
► soups
► Beans
► Vegetables
► Fruits
► Cereal
► Powder milk
► Tuna
Helping hands to carry the food donations to the rectory after
the Mass will also be much appreciated.
Happy Thanksgiving to all!

ST. MARY OF CZESTOCHOWA PARISH
INVITES YOU TO
WIGILIA 2011
SUNDAY, DECEMBER 4, 2011
St. Mary of Czestochowa Social Center 31 st Street
and 50th Avenue. Handicap accessible
11:00 A.M. - MASS FOLLOWED BY
Dinner Entertainment Dancing
Tickets: Adults $25.00
Children 12 years of age and under $10.00
Contact Mrs. Theresa Zaworski (708-656-0425) or
Mary Warchol (708-652-4548) for more information
and tickets.
If you wish to reserved the date for your
wedding for the year 2012 you can do it
now. Our 2012 book is now open, contact the parish secretary to request more
information at 708-652-0948 ext. 20

5:00 PM

$529.00

6:30 PM

$117.00

8:30AM

$840.00

10:00AM

$1,709.00

12:00PM

$1,550.00

4:00PM

$826.00

TOTAL

$5,571.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596.
Donations 11/06/2011: ……………………………..………$ 759.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$157,115
Donations,
$36,481

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
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Justine Hranicka
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels

Bernice Nowicki
Stacia Pikul
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Domingo Corral
Michalina Górka
Robert O’Connor

St. Mary’s Parish News
FEAST OF CHRIST THE KING
1st Reading: “I myself will be the

shepherd of my sheep, and I will
make them lie down, says the Lord
God. I will seek the lost and I will
bring back the strayed, and I will
bind up the crippled, and I will
strengthen the weak, and the fat and
the strong I will watch over.; I will
feed them in justice” (Ez 34:15-16)

The ideal king for the Jews would
embody the best characteristics of
the pastoral shepherd: He knew and
loved his sheep dearly; he kept them together and protected
them; he assisted them in times of crisis and need.
Many of the Hebrews blamed the weak and intellectual leadership of their kings for the predicament they found themselves in
as exiles. And so, feeling that they were scattered, strayed, sick,
injured and in desperate need of rescue, they turned to a Messiah, a Good Shepherd.
2nd Reading: “For as in Adam all die, so also in Christ shall all

be made alive. But each in his own order;: Christ the first fruits,
then at his coming those who belong to Christ. Then comes the
end, when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power: (lCor 15:2224)

Unlike the first reading which focused on Israel’s political enemy, Paul discusses with the church at Corinth our true spiritual
enemies—sin and death—which are both defeated through the
saving action of Jesus Christ.
The idea of resurrection was a difficult concept for both Jews
and Gentiles to comprehend—much less to accept. Yet using
harvest imagery of the first fruits, Paul assures the early followers that they too will share in the resurrection at the end of time
when Christ the King assumes his place of glory.
Gospel: ”When the Son of man comes in his glory, and all the
angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before
him will be gathered all the nations, and he will separate them
one from another as a shepherd separates the sheep from the
goats. (Mt. 25:31-32)
Besides the shepherd’s role described in today’s first reading,
Matthew portrays the shepherd here as judge. Sympathetic to
the neglected, the hungry, homeless, naked, lonely, Christ rewards those who respond to shelter, clothes and companionship.
Jesus identifies with the downtrodden here (“What you did for
one of these least ones, you did it for me”) and exacts an unrelenting and final punishment for the goats’ sins of omission. The
implication is that Christ’s kingship is founded in the service and
the loving care we extend to our fellow brothers and sisters.

Taken from the Catholic New World

November 20, 2011
Our Mass intentions Book for the
year 2012 is now open, if you wish
to request a mass for a deceased
member or a blessing or to ask for
the health of a love one or friend, you may do so at
the rectory. We are open Monday—Friday from 9
AM to 5 PM. A SMALL DONATION OF $10 PER
INTENTION IS REQUIRED.
Due to the coming Thanksgiving holiday the rectory will be closed on November 24 and 25. We will be back on
Monday, November 28, 2011.
The Christmas Wafer (Oplatki)
sale.
They will available until December
18, 2011. Since 1973, the choir has
provided the opportunity for families to share in this lovely holiday tradition. Prices
remain the same as last year.
$2 donation per envelope of 4 large wafers
0.75¢ for each small wafer (suitable for mailing)
Stop by the rectory and make your selections early.
Everyone is encouraged to participate in the SPLITTHE-POT RAFFLE. SPLIT-THE-POT RAFFLE tickets are on the back of the green Wigilia flier. Drawing
will be held during the Wigilia celebration. THE
WINNER DOES NOT NEED TO BE PRESENT.
The Second Collection next weekend will be
taken up to purchase Christmas Flowers. We
are counting on our parishioners again to show
their generous spirit of support to beautify our
church and to welcome the Birth of Jesus on
December 25th. In the past, your donations
have been very generous - can we count on you again?.

Catholic Campaign for Human Development
Across the country, work is being done to fight
poverty at its roots in places that offer inadequate
education, tolerate unaffordable housing, and turn
away from communities in need. The Catholic
Campaign for Human Development (CCHD) is
justice and charity in action through the Church.
CCHD funds community groups that work to
change the systems that keep them in poverty.
Your support will create lasting change. Please
be generous in the CCHD Collection.

Anuncios Parroquiales
Jesucristo, Rey del Universo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y
todos los ángeles con él, se sentará en el trono de
su gloria, y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las
ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a
verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor,
¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o
con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel
y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que
cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." Y
entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos de mi,
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis
de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y
no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me
visitasteis." Entonces también éstos contestarán:
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no
te asistimos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada
vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los
humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Mt 25, 31-46
Día de Dar Gracias - 24 de Noviembre
Habrá un a Misa el jueves 24 de Noviembre a las
9:00 AM para celebrar el Día de Dar Gracias.
Pedimos a todos Ustedes que traigan una lata de
comida que no se eche a perder, tales como:
vegetales, frutas, atún, frijoles, sopa en lata,
cereal, leche en polvo. Les pedimos a todos que
den estas ofrendas en la misa de 9:00 A.M. Si no puede traer una
lata, donación monetaria es también agradecida.

Clases de Religión (Catecismo) (CCD)
2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el
día sábado, 03 de Diciembre de 2011, a
partir de las 8:00 a.m hasta las 10:00 a.m
Los estudiantes se reunirán en la Iglesia. FAVOR DE
LLEGAR A TIEMPO.

20 de Noviembre de 2011
Novena de Virgen de Guadalupe
Invitamos cordialmente a participar
en la Novena de Virgen de
Guadalupe. La novena empezara el
día 3 de diciembre y va a terminar
con la Fiesta de la Virgen de
Guadalupe el día 12 de diciembre.
Cada día de la novena vamos a rezar
el rosario y celebrar la Misa con el
sermón. Para esta novena fue
invitado el P. Tony Judge.
Padre Tony Judge.
El P. Tony nació y se crió en St.
Louis, MO. Profesó como
redentorista en 1973 y fue
ordenado sacerdote en 1979. En
septiembre de 1980, Tony llegó a
Amazonas, Brasil, donde vivió y
trabajó como misionero desde
hace casi diez años.
Cuando regresó de la misión, P. Tony pasó los
siguientes diez años en Colorado, como pastor
asociado y pastor de una parroquia mayormente
Hispana en el centro de la ciudad de Denver.
Luego pasó dos años predicando misiones
populares, principalmente en el oeste de Estados
Unidos, con énfasis en parroquias multiculturales
y bilingües (Inglés y Español).
Desde 2001 hasta 2008, P. Tony fue un miembro
del Proyecto Misionero Hispano de los
Redentoristas en la Diócesis de Dodge City,
Kansas, que incluía la predicación de misiones
populares, formación del liderazgo laico y el
ministerio parroquial. Desde el 01 de septiembre
2008, Tony ha sido miembro del Equipo de
Misiones Populares de los Redentoristas.

Segunda Colecta
Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD)
CCHD apoya organizaciones que:
- Disminuyen la violencia juvenil
- Incrementan acceso a viviendas de precios moderados
- Defienden derechos de ancianos, trabajadores inmigrantes y personas discapacitadas.
Por favor sea generoso (a) en la colecta de este fin de
semana.

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I
zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia
świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi:
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub
nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król
im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej
stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas
zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy
chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?
Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Mt 25,31-46
Kolacja Wigilijna w naszej parafii odbędzie się w Niedziele 4
grudnia 2011 w Social Center przy 31st Street and 50th
Avenue, Cicero, IL. 60638. Kolacja wigilijna rozpocznie się
Mszą Święta o godzinie 11:00 rano.
Cena biletów: dorośli - $25.00, dzieci (od 3 do 12 lat) $10.00, po więcej informacji prosimy dzwonić do Mrs.
Teresa Zaworski (708-656-0425) lub Mary warchol (708656-0425). Bilety można nabyć przy wyjściu z kościoła lub w
biurze parafialnym w godzinach urzędowania.
Także można nabyć losy loterii wigilijnej które znajdują się w
parafialnym biuletynie. Cena jednego losu wynosi $1, pięciu
$4. Losy wraz z pieniędzmi prosimy włożyć do koperty i
wrzucić wraz z niedzielną kolektą.

W miesiącu Listopadzie w każdą niedzielę przed
Mszą św. o godzinie 9:30AM jest odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia z Wypominkami za
naszych zmarłych.

20 listopada 2011 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata wprowadził do liturgii papież Pius
XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r.
na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał
wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października;
reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę
roku liturgicznego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem
całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika
z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności.
On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i
Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg
nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada.
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich
królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów,
wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w
Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione.
Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam
sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!
LG T. IV

Gratulacje!!!
Nasz Parafialny Chórek uczestniczył w jubileuszowym
20-tym Festiwalu Piosenki Religijnej.
Chociaż w tym roku festiwal był niekonkursowy, to
nasze dzieci wspaniale reprezentowały naszą parafię.
Otrzymały wiele braw i miłych komplementów. Na
dzwonkach wykonały wiązankę pieśni dedykowanych
Naszemu Ojcu św. Janowi Pawłowi II-mu.
Dziękujemy Panu Witoldowi, Dzieciom i ich
Rodzicom, ze uczestniczą w życiu parafialnym,
upiększając nasze polskie Msze św.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Święto Dziękczynienia
Wszyscy mieszkający w Stanach
Zjednoczonych wiedzą, że
”Thanksgiving Day” jest to Święto
Dziękczynienia. Przypada ono w tym
roku w czwartek 24-go listopada. Z tej
okazji celebrowana będzie w naszym kościele jedna
uroczysta Msza św. o godz. 9-ej z rana. Prosimy
wszystkich o przyniesienie konserwowanej żywności, którą
będziemy składać przed ołtarzem przed złożeniem darów.
Żywność tę później będziemy rozdzielać dla ubogich.
Czuwanie nocne
W najbliższą sobotę, 26 listopada odbędzie się jak
co miesiąc czuwanie nocne w naszym kościele
Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęcie
czuwania o godz. 6:30 p.m. W programie
czuwania m.in. nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
Różaniec oraz Msza św.

Kartki Świąteczne
Gorąco zapraszamy do nabywania przepięknych
kartek świątecznych z okazji nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. Kartki można kupić u Pana Andrzeja przy wyjściu z kościoła.
Opłatki
Na naszym wigilijnym stole nie może zabraknąć tradycyjnego, polskiego, opłatka. Tradycja ta wpisana jest
bardzo głęboko w naszą kulturę, historię i sposób przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
Opłatki można nabyć przy wyjściu z kościoła po każdej
Mszy Świętej.
Koperty na Wypominki!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach wyjściowych kościoła
znajdują się już koperty, na których można wpisywać
imiona bliskich zmarłych, za których będziemy modlić
się w miesiącu listopadzie i w ciągu całego roku. Prosimy
aby imiona zmarłych wpisywać wyraźnie i dużymi literami.
Koperty wraz z ofiarą można składać na tacę wraz z niedzielną składką.

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.

