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

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord
April 8th, 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

Iskierki Parafialne
†Stawomir Sajda
12:30 †Cancelaria Flores
3:00 Chaplet to Divine Mercy
3:30 Procession
4:00 Trilingual Mass
†Eleuteria Betancourt (hijos)

April 8, Easter Sunday of the Resurrection of the Lord
5:30 Za parafian
8:30 For the parishioners
10:30 Za parafian
12:30 Por los feligreses
April 9, Monday within the Octave of Easter
7:30 †Emily Jane Mizura (family)
8:15 For the parishioners
April 10, Tuesday within the Octave of Easter
7:30 †Anthony, Valeria, Helen Motyka (Yunker & Wodjula
family)
8:15 For the parishioners
April 11, Wednesday within the Octave of Easter
8:00 †Richard Balla (friend)
8:30 Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

April 12, Thursday within the Octave of Easter
7:30 Special birthday blessings for Jean Yunker
8:15 Bendicion especial en su cumoleaños a Javier
Barba
April 13, Friday within the Octane of Easter
7:30 †Frank Kurcab (family)
8:15 Por los feligreses
April 14, Saturday within the Octane of Easter
5:00 Communal Anointment of the sick
†Richard Balla (family)
6:30 W int. próśb I podziękowań
April 15, Sunday of Divine Mercy
8:30 Presentation and blessing of CCD Confirmation
Class
For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
†Lottie & Wally Polep (sister, Rose Ann Jaworski)
10:30 Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Stanisław w 19 rocz. śmierci
†Stanley Wdowiak (od żony)
†Irena Cebula (od rodziny)
†Ewa Rapacz-Zarzycka

Lector Schedule
Saturday, April 14
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, April 15
8:30 John Kociolko
10:30
12:30 Los Jovenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, April 14
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, April 15
8:30 Christie Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Waldemar Lipka,
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Maria T. Torres, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

Eternal rest………………
Marely Anely Lopez
May God Who called you, take you
home!

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between……………..
III. Małgorzata A. Zarycka I Krzysztof Korkosz
l. Małgorzata Kawa & Slawomir Waligora

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection March 25th, 2012
Mar. 24

Sunday of the Divine Mercy
We invite you to participate in the
Feast of Divine Mercy on April
15th. Divine Mercy Services will
begin at 3PM with the recitation of
the Chaplet of Divine Mercy. At
3:30PM a procession in honor of
Divine Mercy will take place around
the block of our church. At 4:00PM
a trilingual Mass will be celebrated.
After Mass you are invited to the
Makuch Hall to share everything we
brought.

The next Religious Education
(CCD) class will be held on Saturday morning, April 14,
2012.
Sponsor’s forms for Confirmation must be returned.
Remember that the remaining tuition balance for the Religious Education year 2011-2012 and any previous year
should be pay in full no later that April 14, 2012. Also
everyone schedule to received First Holy Communion
and Confirmation must bring a copy of their baptismal
certificate for their files, if you fail to provide a baptismal certificate you will not be receiving the sacraments.

We wish to thank the students in
our Religious Education Program and their families for their
generous response to OPERTATION RICE BOWL. This
Lenten Project netted the Mount
of $722.00. All the Money collected was sent to the
Catholic Relief Service to fund humanitarian Project
both locally and throughout the world.
“The Seniors Club of St. Mary of Czestochowa invites everyone that is interested to join us. We meet
every Monday at about 11 am in Makuch Hall. For
those who have a hard time with stairs, Father has
installed a chair lift to help us. We pray and play
bingo. We celebrate Birthdays and holidays, and have
a good time. We hope to see you there.”

Mar. 25

5:00PM

435.00

6:30PM

198.00

8:30AM

1,051.00

10:30AM

1,633.00

12:30PM

1,111.00

4:00PM

677.00

TOTAL

5,105.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596.
Donations on 03/25/2012……..……………….………$ 348.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$154,001
Donations,
$39,595

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
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Harriet Kurcab
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
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Domingo Corral
Michalina Górka
Robert O’Connor
Marely Anely Lopez
Phyllis Fles
Theresa Brazta

St. Mary’s Parish News
Easter Sunday:
The Resurrection of the Lord
On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it was
still dark, and saw the stone removed from the
tomb.
So she ran and went to Simon Peter and to the
other disciple whom Jesus loved, and told them,
"They have taken the Lord from the tomb, and we
don't know where they put him."
So Peter and the other disciple went out and came
to the tomb.
They both ran, but the other disciple ran faster
than Peter and arrived at the tomb first; he bent
down and saw the burial cloths there, but did not
go in.
When Simon Peter arrived after him, he went into
the tomb and saw the burial cloths there, and the
cloth that had covered his head, not with the burial
cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, the one who
had arrived at the tomb first, and he saw and believed.
For they did not yet understand the Scripture
that he had to rise from the dead.
Jn 20:1-9

Communal Anointing of the Sick
Next Saturday, April 14th a communal anointing of the sick will take
place at the 5PM Mass.

What is the Anointing of the sick?

The letter of St. James tells us: “Is anyone among you
sick? He should summon the presbyters of the church, and
they should pray over him and anoint (him) with oil in the
name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick
person, and the Lord will raise him up,. If he has committed any sins, he will be forgiven.” (James 5:14-15)
In the days between the Council of Trent in the 16th century and Vatican II, the nature of the sacrament was a last
anointing to prepare a person for death.
But Vatican II changed that. Vatican II actually reverted to
the more ancient practice of anointing the sick—not just
the terminally ill or dying person-which may restore a person to health, aid in their healing and recuperation or calm
their mind and spirit if they are indeed preparing for death.
So the sacrament today is broader than just a last anointing.

April 8, 2012
Easter, 2012
Dear Parishioners
and Friends,
As the great feast of Easter
approaches, we recall once
again that our God shared our
humanity, died and rose
again! Through His death and
resurrection Jesus saved us and He invites all of humanity to a new and hope-filled life. He invites each
one of us to the greatest victory of all – to overcome
our weaknesses and failures, to leave sin behind and
to focus on what we can be and give of ourselves to
one another.
During this holy season, let us pause and make some
time for Jesus. We will then realize that He has given
us more than we can ever imagine. To believe in the
hope of what we can become is Christ’s great gift at
Easter. He promised eternal life to all who believe in
Him.
May each of you experience all of God’s goodness
and love as you walk in faithfulness with our resurrected Lord and may the blessing of God be yours
throughout this Easter Season! Your parish priests
will remember each of you during the Masses celebrated on Easter Sunday.
“The Lord is truly risen! “ALLELUIA!” HAPPY
EASTER!
Sincerely,
Fr. Waldemar Wieladek,CSsR.
Fr. Marian Furca, CSsR.
Fr. Zbigniew Pienkos, CSsR.
Regina Coeli

This prayer, which dates from the twelfth century, is substituted
for the Angelus during Easter Season:
Queen of Heaven rejoice, alleluia: For He whom you merited to
bear, alleluia, Has risen as He said, alleluia. Pray for us to God,
alleluia.
V. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia.
R. Because the Lord is truly risen, alleluia.
Let us pray: O God, who by the Resurrection of Thy Son, our
Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world: grant we beseech Thee, that through the intercession of the Virgin Mary,
His Mother, we may lay hold of the joys of eternal life. Through
the same Christ our Lord.
R. Amen.

The Rectory office will be closed on Monday, April 9th.

Anuncios Parroquiales

Domingo de Pascua
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue
a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien quería Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo;
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de
él y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo y
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Él había de resucitar de entre los muertos.
J 20, 1-9
La Celebración comunitaria
de la Unción de los Enfermos.
El sábado 14 de Abril en las vísperas de Domingo de la Divina
Misericordia, en nuestra parroquia habrá la celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos durante la
Masa a horas 5PM. Con este sacramento de la
Unción de los Enfermos, el enfermo recibirá
fuerza de Dios en su lucha contra enfermedad.
Por favor informe a sus enfermos familiares o
sus amigos para que puedan participar en esta
celebración. También le pedimos para que faciliten la llegada de los enfermos a nuestra iglesia
parroquial.
Invitamos a participar en la Fiesta de la Divina
Misericordia el día 15 de Abril. La central celebración empezará a horas 3 de la
tarde con la Coronilla a la Divina
Misericordia, después vamos a tener la procesión alrededor de nuestra cuadra y vamos a celebrar la
Misa. Por favor vengan en los trajes típicos.
Después de las celebraciones invitamos a Makuch Hall a compartir la comida traída por todo
nosotros.

8 de Abril de 2012
Pascua, 2012
Queridos Feligreses y Amigos,
A medida de que la gran celebración de Pascua se acerca, nosotros empezamos a recordar una
vez más de que nuestro Dios
compartió su humanidad, murió
y resucito.
Por medio de su
muerte y resurrección Jesús nos
salvo y El invita a toda la humanidad a una vida nueva y llena de esperanza – a sobrepasar nuestras debilidades y fracasos, a dejar el pecado atrás y enfocarnos en lo que podemos ser y lo que podemos darnos
el uno al otro.
Queridos feligreses ofrezcan un poco de tiempo para
Jesús. Te darás cuenta de que El te da mas de lo tu
puedes imaginarse. Jesús prometió la vida eterna a
todos los que creen en El.
Que cada uno de ustedes experimente toda la bondad
y amor de Dios mientras caminamos fielmente con
nuestro Señor quien ha resucitado y que la bendición
de Dios este con todos ustedes durante este tiempo
de Pascua. Los sacerdotes de nuestra parroquia tendrán presente a cada uno de ustedes durante las Misas celebradas en Domingo de Pascua.
¡El Señor ha resucitado verdaderamente “Aleluya!”
¡Feliz Pascua!
Sinceramente,
P. Waldemar Wieladek, CSsR
P. Marian Furca, CSsR
P. Zbigniew Pienkos, CSsR
La Oficina Parroquial será cerrada 9 de Abril de 2012

Clases de Religión (Catecismo) (CCD) 2011-2012
Nuestra próxima clase de catecismo será el día sábado, 14
de Abril de 2012, a partir de las 8:00 a.m
Recuerde que si tienen un balance pendiente a pagar para
este año escolar 2011-2012 o el año previo debe ser pagado en su totalidad para Abril 14, 2012.

Ballet Folklórico
Nuestra Parroquia Sta. María de Czestochowa ha empezado
un grupo de Ballet Folklórico para niños mayores de 8 años y
adultos. Las clases son de 6 P.M a 8 PM los dias miercoles
en el Makuch Hall. Se les pide que ayuden con una donación
de $10 al mes para ayudar en los gastos del vestuario. Si usted o algún conocido esta interesado favor de ponerse en
contacto con Ayla (708) 595-6345 para mas detalles.

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Wielkanocna
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i
nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów
drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych.
J 20, 1-9
Wielkanoc 2012
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
Rodzi się pytanie: jak przeżyć
Święta Wielkanocne, by przypomnieć sobie jeszcze raz
prawdę, że Bóg dla naszego
zbawienia umarł i zmartwychwstał? Poprzez swoją
śmierć i zmartwychwstanie Jezus odkupił nas, a teraz zaprasza wszystkich ludzi do nowego życia. Jezus zaprasza
każdego z nas do największego zwycięstwa – przezwyciężenia naszych słabości i porażek. Zaprasza do porzucenia
grzechu i skupienia się na tym, czym możemy być i co
możemy dać od siebie. Podczas tych Świąt, zatrzymajmy
się w naszej codzienności i przeznaczmy chociaż trochę
czasu dla Jezusa, a wtedy zrozumiemy, że On daje nam
wiele więcej niż możemy to sobie wyobrazić. Uwierzmy,
że możemy się stać wielkim darem Chrystusa na Wielkanoc jednocześnie pamiętając, że On obiecał życie wieczne
tym, którzy wierzą w Niego.
Niech każdy z Was doświadcza miłości i dobroci Boga, a
naśladując wiernie Zmartwychwstałego Pana, cieszy się
Jego obfitym Błogosławieństwem. My jako wasi duszpasterze wszystkie Msze św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego sprawować będziemy w waszych intencjach.
"Pan prawdziwie zmartwychwstał! "Alleluja!" Wesołych
Świąt!
Z poważaniem,
O. Waldemar Wielądek, CSsR.
O. Marian Furca, CSsR.
O. Zbigniew Pieńkos, CSsR.

8 kwietnia 2012 r.
Chrystus
przemieni nasze ciało poniżone
"Chrystus umarł i powrócił do życia, aby stać
się Panem żywych i umarłych." Ale "Bóg nie
jest Bogiem umarłych, lecz żywych". Zmarli
przeto, nad którymi rozciąga swą władzę
Zmartwychwstały, nie są już dłużej zmarłymi, ale żyjącymi. Po to bowiem panuje nad
nimi Życie, aby nie lękając się dłużej śmierci, żyli podobnie
jak "Chrystus, który powstawszy z matwych już więcej nie
umiera".
Tak więc wskrzeszeni i wybawieni od zepsucia nie doznają
już więcej śmierci, ale staną się uczestnikami zmartwychwstania Chrystusa, jak i On sam był uczestnikiem ich śmierci.
Zstąpił bowiem na ziemię, w okowach pozostającą od wieków, nie dla czego innego, ale po to, "aby bramy spiżowe
wyłamać i skruszyć żelazne pęta", aby życie nasze wyprowadzić ze stanu skażenia ku sobie, zamiast niewoli obdarowując wolnością.
Jeżeli wszakże w tym dziele zbawczym nie widać jeszcze
wykończenia - ludzie bowiem nadal umierają i w proch rozsypują się ich ciała - niechaj nie stanie się to przenigdy powodem wiarołomstwa. Zadatek bowiem wszystkich obiecanych dóbr otrzymaliśmy już w Tym, który jest Pierworodnym pośród nas. Przez Niego zostaliśmy wyniesieni ku niebu i zasiadamy z Tym, który nas zabrał ze sobą na wysokości, jak to święty Paweł na jednym miejscu powiada:
"Wskrzesił nas wraz z Nim i posadził na niebiosach w
Chrystusie Jezusie".
Dopełnienia zaś dostąpimy, gdy nadejdzie wyznaczony
przez Ojca czas, kiedy pozbędziemy się naszej niedojrzałości i dojdziemy do stanu "człowieka doskonałego".
Zechciał bowiem Ojciec wieków, aby ofiarowany przezeń
dar był trwały, a nie został zarzucony nawrotem niedojrzałości.
Że zaś Ciało Pana powstało z martwych jako duchowe, nie
potrzebujemy wam mówić, skoro i Paweł powiada w tej
sprawie: "Sieje się ciało zmysłowe, wyrasta duchowe", to
jest przemienione na wzór chwalebnego przemienienia
Chrystusa, który jako Wódz i Przewodnik podąża na przedzie. Apostoł powiada zatem - wiedział o tym dobrze - iż
tak stanie się z całym rodzajem ludzkim, dzięki Chrystusowi, który "przemieni nasze ciało poniżone na podobne do
swego uwielbionego ciała". Jeśli przeto przemienienie jest
przyjęciem ciała duchowego, to zaś podobne jest do uwielbionego Ciała Chrystusa, a Chrystus zmartwychwstał w
ciele duchowym, zatem owo duchowe nie jest innym, jak
tylko "zasianym w skazitelności", które jednak zostało przemienione na ciało chwały.
A jak Chrystus doprowadził do Ojca pierwociny naszej natury, tak też doprowadzi kiedyś całą ludzkość zgodnie ze
słowami obietnicy: "Gdy będę wywyższony, wszystkich
pociągnę do siebie".
Kazanie św. Anastazego Antiocheńskiego, biskupa

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
W sobotę 14 kwietnia o godzinie 5:00 PM w
Boże Miłosierdzie
wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia zostaZapraszamy na Uroczystości Bożego
nie udzielony Sakrament Namaszczenia
Miłosierdzia w naszej parafii, które się
Chorych wszystkim chorym którzy przybędą
odbędą dnia 15 kwietnia. Centralna
na tę Mszę św. Dlatego prosimy o poinforuroczystość rozpocznie się o godzinie
mowanie chorych z waszych rodzin lub zna3:00 PM Koronką do Bożego Miłojomych o tej celebracji i umożliwienie im dotarcia do
sierdzia, po której odbędzie się procenaszego kościoła parafialnego.
sja wokół naszego bloku a potem będzie oprawiona Msza św. Prosimy o
przybycie na tę uroczystość w strojach
regionalnych.
Po Mszy św. zapraszamy na mały poczęstunek do Sali
Makuch Hall.
Prosimy aby wspólnota polskojęzyczna włączyła się w
przygotowanie tego poczęstunku przynosząc ciasta itd.

Biuro parafialne będzie zamknięte dnia 9 kwietnia

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.

