St. Mary of 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 Thursday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD
January 1st, 2012
Masses:
Saturday
8.00 AM (English every 1st Saturday only)
5:00 PM (English), 6:30 PM (Polish)
Sunday
8:30 AM (English), 10:30 AM (Polish),
12:30 PM & 4:00 PM (Spanish)
Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)
First Fridays
7:00 PM (Polish)

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 27
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 29
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Associate Pastor, Ext. 26
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 20
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

Confessions:

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)
Sunday
10:00 – 10:30 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
8:00-8:10 AM Adoration (English)

Bulletin Editor, Ext 20
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)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
Every Saturdays
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
Every Fourth Saturday
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory or
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)
by calling the parish secretary ext. 20.

Sunday

January 01, Sunday, Solemnity of Mary, The Holy Mother of
God.
8:30 For the living and deceased members of the
Rosary Confraternity
†Fr. Frank Plotka
†William Porcelli (Virginia Pila)
10:30 O Boże bł. dla Olgi i Stanisława Niżnik w 50-ą
rocznicę ślubu.
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Genowefę Miętus
†Ewę Rapcz-Zarzycką
†Jozefę Kościelniak
†Mieczysław Nowak
†Bronisława Cieśła
12:30 Por los Feligreses
4:00 Por los Feligreses
January 2, Monday, Saint Basil the Great and Gregory
Nazianzen, Bishops and Doctors of the
Church
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
January 3, Tuesday, The Most Hol;y Name of Jesus
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
January 4, Wednesday, Saint Elizabeth Ann Seton,
Religious
8:00 †Steve Kociolko (grandson)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
January 5, Thursday, Saint John Neumann, Bishop
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los Misioneros Redentoristas
January 6, First Friday, Saint Andre Bessette, Religious
7:30 †John Burke Sr. (wife) - First Priest
†Dolores Presley (Marianne Dlugo) - Second Priest
8:00 First Friday Adoration
8:15 Por los feligreses
7PM Polish Mass

Iskierki Parafialne
January 7, First Saturday, Saint Raymond of Penyafort,
Priest
8:00 Mass
8:30 First Saturday Adoration
5:00 †Lavern Bieluwka (Mr. & Mrs. Kozerski)
†Stanley Tarnowski (sister)
†Irene Dellumo (Seniors’ Club)
†Arlene Skryd (family)
†John E. Winn Sr. (wife & children)
6:30 W intencjach próśb i podziekowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
January 08, Sunday, The Epiphany of the Lord
8:30 †Dolores Presley (Ralph Harast Jr.)
†William Porcelli (Virginia Pila)
10:30 O Boże bł. i zdrowie z okazji urodzin
†Ewę Rapcz-Zarzycką
12:30 Por los Feligreses
4:00 †Rosalva Arreola (hijo, Gabriel)

Lector Schedule
Saturday, January 7
5:00 Marie Jarding, Don Rutkowski
Sunday, January 8
8:30 Ed Hennessy, Eric Batrez
10:30 Polish Readers
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, January 7
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, January 8
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Myra Rodriguez
10:30 Waldemar Lipka, Rafal Bielobradek
Jan Maciej Radomyski
12:30 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……………..
l. Miroslawa Ocampo Maldonado & Jaroslaw
Szyszlak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection December 18, 2011
Dec. 17
Dec. 18
Dear Parishioners and Friends of St. Mary
of Czestochowa Parish,
At this time, we wish to express our heartfelt THANK YOU to all of our parishioners
who have helped to make the Christmas
holidays very special. Thank you for your
kind remembrance and generosity to the
priests. Your thoughtfulness is very much appreciated.
We are also very grateful for your support of your parish of St. Mary
of Czestochowa during the special time of Christmas. Here is a report of your generous offerings:
► December 25, Christmas Collection
► Regular Sunday Collection, December 25,

$14,296.00
$5,059.46

Please be reminded that you are encouraged to offer donations for our parking lots in memory of your loved ones or in honor of
living persons. This gift to your parish will last a lifetime and will be a
lasting memory of your generosity
May God reward you! You are very generous Stewards of
Treasure for our parish!
Gratefully,
.Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.
Fr. Radek Jaszczuk, C.Ss.R
Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.
Fr. Marian Furca, C.Ss.R

5:00PM

$352.00

6:30PM

125.00

8:30AM

1,277.00

10:00AM

1,641.00

12:00PM

1,573.00

4:00PM

762.00

TOTAL

$5,730.00

SPECIAL DONATION
In memory of Walter & Catherin Miarecki…$20,000.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$156,487
Donations,
$37,109

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL

Winners of the Split the Pot raffle at the
Wigilia were:
Denise Dodey…………..$125.00
Constance Ciowk………..$50.00
Helen Hnetynka…………$50.00
The total profit was $1,738.06. Thank you to
everyone who came and had a great time. Also thanks to all
our ad and individuals sponsors.
Wigilia Committee.

The next Religious Education (CCD) class will be held
on Saturday morning, Janu-

Eternal rest………………
Julia Elzbieta Kasprzak
Nancy Leandro
May God Who called you, take you home!

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
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Dalia Fallad
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Justine Hranicka
Jesus Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels

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

St. Mary’s Parish News
The Octave Day of the Nativity of the Lord Solemnity of Mary,
The Holy Mother of God
Luke 2:16-21

The shepherds find Jesus in a manger in Bethlehem.
Background on the Gospel Reading
Today's reading is a continuation from the Gospel proclaimed at
the Christmas Mass at midnight. In it the shepherds act upon the
message they receive from the angel and go to find Jesus in the
manger in Bethlehem. In their visit to the manger, the shepherds
find things just as the angel had said. The shepherds' visit, therefore, is a moment of fulfillment, manifestation, and the beginning
of the salvation we receive through Christ.
In the context of today's Solemnity, this reading also helps us
focus on Mary as the Mother of God. The reading tells us at least
three things about Mary as a mother. First, Mary is described as
a reflective person, keeping the reports of the shepherds in her
heart. Second, we are reminded of how obedient Mary was to
God when she named the baby Jesus as the angel Gabriel had
directed. Third, this reading shows Mary and Joseph faithfully
observing their Jewish tradition by having Jesus circumcised.
Mary's faithfulness to God is evident in all three of these things.
Her reflection upon the events in her life indicates that she was a
person of prayer. This prayer made possible her obedience to
God and God's will, even if the outcome was not clear. Finally,
her faithfulness to a community of faith grounded her relationship
with God and enabled her to participate in God's plan of salvation.
Because of Mary's faithfulness to God, she was able to receive
the gift of God's Son and accept her role in God's plan for salvation. By doing so, she models for us the path of discipleship and
is also called Mother of the Church.
Our call to discipleship also includes these three aspects. First,
discipleship means prayer and reflection on the events of our
lives that we might see God's presence and work in our lives.
Second, discipleship means obedience to God and God's will.
Third, discipleship includes fidelity to a community of faith.

Yearly Church Donation Statement
If you would like to receive a statement of
your yearly donations to the parish, please
call the rectory office (708) 652-0948, Ext.
20 between the hours of 9am and 5pm—
Monday through Friday. The receptionist
will prepare the statement so that when
you come to pick it up it will be ready.

January 1, 2012
CHANGES ON MASS AND OFFICE SCHEDULES
Starting January 01, 2012, there will be new changes on
our weekly and Sunday Masses, such changes will be as
follow:
Monday/Tuesday/Thursday/Friday - ONLY 7:30 am
Mass in English
Wednesday– ONLY 8:00 am Mass in English

Note: Adoration and Novena to Our Lady of Perpetual
Help will continue as usual.
Monday/Tuesday/Thursday/Friday– ONLY 8:15 am Mass
in Spanish
Saturday– 5:00 PM Mass in English, 6:30 PM Mass in
Polish
Sunday– 8:30 am Mass in English, 10:30 am Mass in
Polish, 12:30 pm & 4:00 pm Mass in Spanish
OFFICE HOURS:
Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday– 9 am—5:00 pm
Friday– 10:30 am—6:30 pm
BAPTISM:
Spanish– 1st & 3rd Sunday at 12:30 pm
English– 2nd & 4th Saturday at 5:00 pm
Polish– 1st & 4th Sunday at 10:30 am

Appreciation Dinner
Reservation
January 14 2012 6:30PM
You and your spouse are invited to
complete the following reservation
form to participate in our Parish
Appreciation Dinner. Please return
the form (no later than January
8th) if you are a volunteer for any
parish ministry and would like to attend this
event. Persons attending the dinner must be 18
yrs. & older.
Name __________________________________
Name

The rectory will be closed on January 02. We will be back on January
03. We wish you a Happy and
Prosper New Year.

of

Spouse________________________

Ministry______________________________
Phone _________________________________

Anuncios Parroquiales
María Santísima Madre de Dios
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y
encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que
les había dicho de aquel niño. Todos los que lo
oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón. Los pastores se
volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo
que había visto y oído; todo como les había dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
Lc 2, 16-21
CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE LAS MISAS
Empezando el 01 de enero del 2012 los siguientes cambios tomaran efecto:
Misa en español a las 8:15 am los días Lunes, Martes,
Jueves y Viernes
Misa dominical en español a las 12:30 pm y 4:00 pm
Bautizos en español serán el 1º y 3º domingo a las 12:30
pm
Horas de oficina: Lunes a Jueves de 9 am– 5 pm,
Viernes de 10:30 am– 6:30 pm

La Cena de Apreciación
Usted ha ayudado a esta parroquia a través de
sus diferentes ministerios o servicios voluntarios por ese motivo invitamos a Usted a la cena
de apreciación. La fecha de este evento es el
sábado 14 de enero de 2012 en el Centro Social. Abrimos las puertas a las 6:30 de la tarde. La cena será servida a las 7:00 y luego el
baile. Favor de confirmar su asistencia antes
del 8 de enero de 2012 llenando esta forma y
deposítela en la canasta de la colecta dominical.
¡POR FAVOR ADULTOS SOLAMENTE!
Nombre___________________________________
Esposa (o)_________________________________
Ministerio _________________________________
Teléfono __________________________________

1 de Enero de 2012
San Juan Neumann, (Redentorista) - 5 de
Enero
Obispo de Philadelphia, Pennsylvania, EUA,
nació en Prachatitz, Bohemia, el 28 de marzo
de 1811. Asiste a la escuela en Budweis y
entra en su seminario en 1831. Dos años
más tarde se traslada a la universidad de
Charles Ferdinand, Praga, donde estudia
teología. Espera ser ordenado sacerdote en
1835, pero entonces decide el obispo que no
habrá más ordenaciones. Hoy es difícil imaginarse una cosa semejante pero en aquel
entonces, Bohemia estaba llena de sacerdotes. Ha aprendido el inglés
trabajando en una fábrica donde los jornaleros hablaban inglés. Escribe entonces a obispos de América. Por fin, el obispo de Nueva York
acepta ordenarlo.
Para poder seguir la llamada de Dios al sacerdocio, Juan se ve obligado a abandonar para siempre su madre patria y a atravesar el Atlántico en pos de una tierra nueva y todavía dura.
En Nueva York, Juan se convierte en uno de los 36 sacerdotes al
servicio de los 200.000 católicos de la diócesis. Su parroquia, en la
parte occidental del estado de Nueva York, se extiende desde el lago
Ontario a Pennsylvania. Su iglesia no tiene ni campanario ni pavimento, pero poco importa esto porque Juan anda casi siempre por la calle
y se desplaza de aldea en aldea, escalando incluso montañas, para
visitar a los enfermos. Juan siente el deseo de pertenecer a una comunidad y entra con los Redentoristas, una congregación de sacerdotes y hermanos dedicados a ayudar a los pobres y a los más abandonados. Es el primero de los sacerdotes que entrarán en la Congregación en América, hace los votos en Baltimore el 16 de enero de 1842.
Desde el comienzo, sus compañeros religiosos lo aprecian muchísimo
por su notable santidad, por su celo y por su amabilidad. Su conocimiento de seis lenguas modernas, nada menos, lo hace particularmente apto para trabajar en la políglota sociedad americana del siglo
XIX. Trabaja en Baltimore y en Pittsburg. En 1847 es nombrado Visitador o Superior Mayor de los Redentoristas en Estados Unidos. El
Padre Neumann es nombrado obispo de Filadelfia y consagrado como
tal en Baltimore el 28 de marzo de 1852. Su diócesis es enorme y
atraviesa por un período de notable desarrollo. Como obispo, lo primero que hace es organizar una red diocesana de escuelas católicas.
Fundador de la formación católica en su país, incrementa en su diócesis el número de dos escuelas católicas que había al número de cien.
El 5 de enero de 1860 (a la edad de 48 años) cayó exánime en una de
las calles de su ciudad episcopal muriendo incluso antes de que pudieran administrársele los últimos Sacramentos. Fue beatificado por el
Papa Pablo VI el 13 de octubre de 1963 y canonizado por el mismo
Papa el 19 de junio de 1977.

Las personas registradas en nuestra
parroquia pueden pedir la información cuanto han aportado en el año
2010 para disminuir sus impuestos.
Por favor póngase en contacto con
la rectoría. (708) 652 0948 ext 20

El día 2 de Enero la oficina se encontrara cerrada, estaremos de vuelta
el día 3 de enero. Les deseamos una
muy Feliz y prospero Año Nuevo.

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli,
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i
rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili,
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli
i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się
poczęło w łonie [Matki].
Łk 2,16-21
Święta Boża Rodzicielka Maryja
1 stycznia
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od
Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując
Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół
obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej,
przez którą spełniły się obietnice dane całej
ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo.
Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały
Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma
także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako
najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy
skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności
chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w
tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne
święto. Podkreśla ono wagę Jej macierzyństwa. Wprowadził je do
liturgii Kościoła papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500.
rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną
pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w
roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny, nie przypadkowy dzień: oktawy Bożego Narodzenia, aby po
wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć
odpowiedni hołd Jego świętej Rodzicielce.
Maryja niewątpliwie jest osobą najbliższą Jezusowi ze względu na
szczególną rolę w dziele zbawienia. Jej niezwykłe posłannictwo i
miejsce w chrześcijaństwie odsłania tekst Apokalipsy. Kościół od
początku wierzył, że Jezus zachował ciało Maryi od skażenia śmiercią. Zabrał Ją z ciałem i duszą do nieba, koronując Ją na Królową
nieba i ziemi.
Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest
dziewicze. Maryja była Dziewicą zawsze: przed porodzeniem Jezusa
i po Jego urodzeniu, aż do śmierci. Kościół nie ustanowił osobnego
święta dla podkreślenia tego tytułu. Łączy go jednak bezpośrednio z
Boskim Macierzyństwem. Prawdę o dziewiczym Macierzyństwie
ogłosił jako dogmat na Soborze Laterańskim I w roku 649. Jednak
wiarę w tę prawdę Kościół wyraził również na soborach poprzednich, np. w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553). Nadto
prawdę tę akcentuje w wyznaniach wiary, w orzeczeniach papieży,
w pismach Ojców Kościoła i w liturgii.

1 stycznia 2012 r.
Św. Jan Neumann, Redemptorysta
5 stycznia
Biskup Filadelfii, Pennsylvania, USA, urodził
się 28 marca 1811 roku, w Prachatyczach,
Bohemia, jako syn Filipa Neumann i Inés
Lebis. Uczęszczał do szkoły w Budziejowicach i wstąpił do tamtejszego seminarium w
roku 1831. Jest pierwszym kapłanem, który
wstąpił do Zgromadzenia w Ameryce. Śluby
zakonne składa Baltimore w roku 1842. Od
samego początku jego zakonni współbracia bardzo go cenią za
jego świętość, zapał apostolski i miły sposób bycia. Znajomość 6
współczesnych języków sprawia, że jest w sposób szczególny
przygotowany do pracy w wielojęzycznej społeczności amerykańskiej XIX wieku.
Pracuje w Baltimore i w Pitzburgu. W roku 1847 zostaje mianowany wizytatorem, czyli wyższym przełożonym Redemptorystów
w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Neumann został mianowany
biskupem Filadelfii i konsekrowano go w Baltimore 28 marca
1852 roku. Diecezja jego jest olbrzymia i przechodzi okres żywego rozwoju. Pierwszą rzeczą, której dokonał jako biskup, było
zorganizowanie diecezjalnej sieci szkół katolickich. Był twórcą
katolickiej formacji w swoim kraju, powiększył do stu w swojej
diecezji liczbę szkół katolickich. Oprócz licznych artykułów jakie
pisał do katolickich czasopism, opublikował także dwa katechizmy, a w roku 1849 - historię Biblii do użytku szkolnego. Do samego końca pozostawał aktywny. Dnia 5 stycznia 1860 roku, w
wieku 48 lat, zakończył życie na jednej z ulic swego miasta biskupiego, zanim zdołano mu udzielić ostatnich Sakramentów. Beatyfikował go Papież Paweł VI 13 października 1963
roku, on też kanonizował go 27 czerwca roku 1977.
Parafia Marki Bożej Częstochowskiej
wyraża swoją wdzięczność tym
wszystkim, którzy posługują w niej:
jako lektorzy, szafarze eucharystii,
chórzyści, marszałkowie, przewodniczący organizacji parafialnych, tym
którzy sprzątają lub spełniają jakiekolwiek inne posługi dla dobra parafii.
Specjalna kolacja dla wszystkich osób zaangażowanych
będzie miała miejsce 14-go stycznia 2012 roku w Social
Center. Przyjęcie jest tylko i wyłącznie dla osób dorosłych,
którzy ukończyli 18 lat. Prosimy o wypełnienie poniższej
formy i wyrzucenie do koszyka wraz z niedzielną kolektą
do 8-go stycznia 2012.
Nazwisko _______________________________________
Małżonka (k) ____________________________________
Posługa _________________________________________
Telefon _________________________________________

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Odwiedziny Duszpasterskie
Czas Bożego Narodzenia to czas duszpasterskiego
odwiedzania rodzin, popularnie zwany kolędą. Z
tej też okazji zachęcamy rodziny do kontaktowania
się z wybranym przez siebie kapłanem w celu zaproszenia Go w progi swego domu. Jest to polska
tradycja, która ma na celu bliższe poznanie parafian, ich problemów oraz wspólną modlitwę z kapłanem w gronie rodziny.
W sprawie ustalenia daty kolędy prosimy o telefoniczny kontakt na numer 708-652-0948 z jednym
z wybranych ojców:
O. Waldemar Wielądek wew. 27
O. Zbigniew Pieńkos wew. 26
O. Marian Furca. 29
O. Radek Jaszczuk wew. 28

Zamiany w rozkładzie Mszy św. od 1 stycznia 2012 r.
Poniedziałek, wtorek, czwartek piątek
7:30AM - Masza św. po angielsku
8:15AM - Masza św. po hiszpańsku
Środa
8:00AM - Msza św. po angielsku
Niedziela
8:30AM - Msza św. po angielsku
10:30AM - Msza św. po polsku
12:30PM i 4:00PM - Msza św. po hiszpańsku
Chrzty
1 i 4 niedziela po polsku o godzinie 10:30AM
2 i 4 sobota po angielsku o godzinie 5:00PM
1 i 3 Niedziela po hiszpańsku o godzinie 12:30PM
Biuro Parafialne
Od poniedziałku do czwartku od 9:00AM do 5:00PM
piątek od 10:30AM do 6:30PM

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.

