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

Eleventh Sunday in Ordinary Time
June 17, 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

June 17, Eleventh Sunday In Ordinary Time
8:30
10:30
12:30
4PM

For all living and deceased fathers
Za wszystkich żyjących i zmarłych ojców
Por todos los padres vivos o fallecidos
Por todos los padres vivos o fallecidos

June 18, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30
8:15

Za Zmarłych z rodz. Giernatowskich I Danilewskich
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę dla Natali Wojtowicz

June 19, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30
8:15

Za dusze w czyścu cierpiące
Za Zmarłych z rodz. Grajków

June 20, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00
8:30
7PM

O potrzebne łaski dla Daniela z okazji urodzin
Novena: Our Lady of Perpetual Help / Adoration
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

June 21, Thursday , Saint Aloysius Gonzaga, Religious
7:30
8:15

†Cecilia Pawloski (Sister, Dorothy)
O zdrowie dla Czesławy Bizun

June 22, Friday , Saint Paulinus of Nola, Bishop; St. John
Fisher, Bishop, and Thomas More, Martyrs
7:30

Za zmarłych z rodzin Rozmus, Jamrożek, Czyżewski,
Serawin, Tront, Łopatka, Lagowski I
Aleksandra Golowik
8:15 O szczęśliwe rozwiązanie dla Teresy
1PM Wedding: Elvis Lopez Gonzalez & Janet Muñoz Vergil
3PM Wedding: Isidro Padilla & Mirella Borjon
June 23, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00
1:00
3:00
5:00

Wedding: Marcin Jachymiak & Magdalena Borzecka
Wedding: Tomasz Krol & Grazyna Dziaba
Wedding: Albert Deliman & Maria Guadalupe Aguilar
†Walter Lauth (Family)
†Julie Przybyla (Jaramillo Family)
†Jose Ines Jaramillo (Brother)
†Edward Natonski Sr. (Lawry)
†Lavern Bieluwka (Bieluwka & Ptak Family)

Iskierki Parafialne
6:30 Polish Vigil
June 24, The Nativity Of St. John The Baptist
8:30 †Mike & Anne Vavrek (Family)
†Eugene Sarkey (Helen Cison Sister) Robert & Juanne
Forman (Cousin)
10:30 O Boże błogosławieństwo dla wnuczki Julii (Prosi
dziadek)
W pewnej intencji dziękczynnej
†Tadeusz Manczak w 30 tydzień po śmierci (od żony,
syna i przyjaciół)
†Wojciech Plewa i Henryk Kubisz
†Wanda Wojturska (od synowej Alicji z rodziną)
†Aniela Radwan z Białki (od córki Alicji z rodziną)
†Edward Ptak (Żona z rodziną)
†Stefan Żwirecki w 15 rocz. śmierci (od córki Marii z
rodziną)
†Ewa Rapacz Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 Presentacion de 3 años de David Berman
4PM
Por todos los feligreses
Lector Schedule
Saturday, June 23
5:00
Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, June 24
8:30
John Kociolko
10:30
Danuta Landt, Waldemar Lipka
12:30
Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00
Enrique Garcia, Mary Rodriguez
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, June 23
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, June 24
8:30
John Kulaga, Georgia Czarnecki
Christine Zaragoza
10:30
Polish Eucharistic Ministers
12:30
Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00
Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Janet Muñoz Vergil & Elvis Lopez Gonzalez
lll. Mirella Borjon & Isidro Padilla
lll. Magdalena Borzecka & Marcin Jachymiak
lll. Grazyna Dziaba & Tomasz Krol
lll. Maria Guadalupe Aguilar & Albert Deliman
ll. Ariana Rojas & Rolando A. Sepulveda

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 10th, 2012
June 9

A PRAYER FOR FATHERS

June 10

God our Father, We give you thanks and praise for fathers young and old.
We pray for young fathers, newly embracing their vocation; May they find courage and perseverance to balance
work, family and faith in joy and sacrifice.
We pray for our own Fathers around the world whose
children are lost or suffering; May they know that the
God of compassion walks with them in their sorrow.
We pray for men who are not fathers but still mentor and
guide us with fatherly love and advice.
We remember fathers, grandfather, and great grandfathers who are no longer with us but who live forever in
our memory and nourish us with their love. Amen

All of our parishioners should have received
our 2012 Parish Raffle tickets and the information sheet about the raffle through the
mail. We will hold our first Early Bird Raffle
for a chance to win $100 this Sunday, June
17th at the 8:30AM Mass. Those who have sold all ten raffle tickets and have made payment for them will be eligible
to win in the raffle. The cover of the raffle book will be used
for the drawing. There are just four week left for July 15th
for the second Early Bird Drawing. More raffle books can
be obtained at the rectory office.

Vendor Applications
St. Mary of Czestochowa’s Summer Fest will be held on
August 23, 24, 25, & 26 at the Town of Cicero Park and
Parking lot at the intersection of 34th and Laramie, Cicero,
IL. If you would like to be a vendor, please stop by the rectory to complete a vendor application or call at 708-6520948 to inquire more information, spaces are available on
a first-come, first-served basis
The next Neighborhood Watch meeting for our neighborhood area will be held in Makuch Hall. The meeting will be
held on Tuesday, June 19th at 6:30 PM.

5:00PM

$399.00

6:30PM

$97.00

8:30AM

$1045.00

10:30AM

$1499.00

12:30PM

$1292.00

4:00PM

$413.00

TOTAL

$4745.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is
$193,596
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$152,216
Donations,
$41,380

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
Domingo Corral
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
Florence Glosniak
Elva Gonzalez
Angie Gonzalez
Michalina Górka
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Harriet Kurcab
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz
Diana Madurzak

Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels
Larry Napoletano
Robert O’Connor
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

St. Mary’s Parish News
Eleventh Sunday in Ordinary Time
Mark 4:26–34

June 17, 2012
Hunger Walk 2012

The reign of God is like a mustard seed.
Background on the Gospel Reading
After Lent, the Easter season, and three Sundays of feast
days—Pentecost, Most Holy Trinity, and Most Holy Body and
Blood of Christ—the Church returns to Ordinary Time. This
Sunday’s Gospel from Mark carries a significant message
regarding faith and the Kingdom of God.
In Mark’s Gospel, Jesus appears reluctant to reveal his identity as the Son of God. After performing miracles of healing,
he warns those cured to tell no one (see Mark 1:44, 3:12,
5:43, 7:36, and 8:26). Also, when preaching, Jesus chooses
to speak to the crowds in parables, leaving them to discern
his message. Only to his disciples does he explain the parable’s meaning, and he does this in private at a later time.
Today’s Gospel Reading consists of two parables about
seeds. In the first, Jesus tells those gathered that this is “how
it is with the kingdom of God.” A man scatters seed which
over time sprouts and develops. Then when the grain is ripe,
the man harvests his crop. The emphasis in the parable is on
the seed, which seemingly has the power to grow on its own.
In this it is like the Kingdom of God. While on earth, Jesus
planted the seeds of the kingdom by his life, miracles, teaching, and suffering. However, the kingdom is not yet fully established. Although already present in Jesus and his group
of twelve, it has yet to come to fruition; just as the seed in the
parable needs time to grow, so does God’s kingdom.
The second parable focuses on the tiny mustard seed.
Though not the smallest of all seeds, it is most likely the
smallest that a first-century farmer in Jesus’ part of the world
would have sown. Small as the mustard seed is, it develops
into a tree. Though the mustard tree generally averages only
nine to twelve feet in height, it has a wide expanse and provides a nesting place for birds. Just as the tree welcomes the
birds, so is God’s kingdom welcoming and open to many.
These parables help us discern something about the kingdom of God and our own faith. In God we live and move and
have our being, but God is a mystery and his kingdom,
though present, has not yet come into its fullness. Today, the
Kingdom of God is present in the Church. The mission of
proclaiming the Good News of the Kingdom given to the
Apostles is now given to us. But just as seeds need time to
come to fruition, so does the Kingdom of God. That is why in
the Lord’s Prayer, we pray, “thy kingdom come.” We know
that it will come in its fullness at the end of time. All we need
is faith.

Mt. 25:35
Where: Soldier Field
When: Saturday, June 23, 2012
7:00 am Registration
8:30 am Step-Off
10:00 am Gather as Catholics
for music, prayer and sharing
Join the Youth and Young Adult Team of the Archdiocese
and walk in the annual Hunger Walk for the Chicagoland
area!
Catholic Charities and the Archdiocesan Office for Catechesis and Youth Ministry are proud to partner to help fight hunger, and we need your help!
Select a Catholic Charities Food Pantry below to walk on
their behalf, or if your home parish has a pantry affiliated
with the Greater Chicago Food Depository, you can enter
your Site # and give the credit to your parish food pantry!
Each walker will earn a $12 food purchase credit for the pantry of their choice. That means every walker can earn over
170 pounds of food for hungry families!

Carnival Helpers
I am willing to help at the Carnival on the following dates:
______August 23rd
______August 24th
______August 25th
______August 26th
NAME:___________________________________________
ADDRESS: _______________________________________
________________________________________________
PHONE NUMBER _________________________________
(Drop in collection basket or bring to the rectory office.)

Anuncios Parroquiales
XI DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Evangelio según San Marcos 4,26-34.
Y decía: "El Reino de Dios es como un hombre que echa la
semilla en la tierra: sea que duerma o se levante, de noche y de
día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.
La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una
espiga, y al fin grano abundante en la espiga.
Cuando el fruto está a punto, él aplica en seguida la hoz,
porque ha llegado el tiempo de la cosecha". También decía:
"¿Con qué podríamos comparar el Reino de Dios? ¿Qué
parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano
de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas
las semillas de la tierra, pero, una vez sembrada, crece y llega
a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus
ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra". Y con
muchas parábolas como estas les anunciaba la Palabra, en la
medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino
en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les
explicaba todo.

Primer sorteo adelantado de esta rifa con un
premio de $100 vamos a tener el día17 de Junio en la Misa a las 8:30AM para los que han
vendido o comprado el libro completo de boletos. El ganador de este sorteo será publicado en
el boletín del próximo domingo, 24 de junio.
Venta de Comida
Como cada año las comunidades del ministerio de evangelización hispano, estarán realizando sus ventas de comida y
antojitos mexicanos para ayudar a recaudar fondos para los gastos del festival parroquial de verano. Les pedimos que nos brinden su apoyo al asistir después de la Misa a comer con su familia el domingo, 24 de
junio, 8 de julio, 22 de julio, y 5 de agosto, en el patio trasero de la
parroquia.
De parte del coro de niños “Voces del Alma”
queremos agradecer todo el apoyo recibido de
los feligreses durante la venta de comida del día
3 de Junio, igualmente agradecer a los padres de
familia por sus donaciones tanto de tiempo, trabajo, y de la comida donada.
La ganancia total de la venta de comida fue de $1,575, la cual
será usada para pagar el equipo e instrumentos para el coro.

Catecismo
Queremos recordar a todos los padres de familia que si todavía tienen balance pendiente por las clases del catecismo,
por favor de pasar a pagar a la rectoría de Lunes a jueves
de 9 a.m. a 5:00 p.m. y los viernes de 10:30 a.m. a 6:30 p.m.
Si hijo(a) recibió el sacramento de la Primera Comunión o la
Confirmación y no recibió su certificado, favor de recoger el
certificado del sacramento correspondiente a la rectoría.

17 de Junio de 2012
A MI PADRE
A Dios doy gracias por ser mi
padre.
Por tus reproches y consejos.
Por el bien que me enseñaste
y de mi ser siempre cuidaste.
Por ser padre bondadoso, lleno
de paz y sabiduría.
Porque amas la verdad. Justicia y rectitud en demasía.
Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad. Sentimientos nobles te cubren. No conoces la maldad. Caballero noble
y parco, me enseñaste a luchar.
Aspirando siempre a lo más
alto y a mis sueños no renunciar.
Por aborrecer todo lo malo.
Por tus celestiales valores.
Por guiarme de la mano
en senderos llenos de flores.
Por tus palabras de aliento en
mis momentos más tristes.
Por tus silencios elocuentes
que me calman dulcemente.
Por tu mirada sabia y profunda.
Por tu expresión tan serena.
Por tu paciencia y tesón.
Torbellino de cosas buenas.

Por ser hombre testarudo aferrado a tu convicción.
Por mantener en alto tus ideales sin perder la calma o razón.
Por instruirme en la vida y
enseñarme a no mentir.
Por preocuparte por mis problemas y recompensa no pedir.
Por enseñarme nobles valores: el amor, rectitud y compasión, justicia, desinterés, trabajo, caridad, verdad y el perdón.
Por todos tus desvelos.
Por tu amor paternal.
Hombres como tú hay pocos.
Eres un padre ideal.
Por cumplir con tus deberes.
porque nunca me fallaste.
Porque contigo contar siempre
puedo. Hoy y siempre mi amor
te entrego.
Porque siempre estás ahí,
tendiéndome tu cálido abrazo.
Por ser modelo en mi vida.
Por siempre creer en mí.
Por todo esto padre, te aprecio, y a Dios de nuevo agradezco por en mi vida tenerte a
ti.

LA KERMÉS
Las personas, cuales quieren responder generosamente a Cristo y a la parroquia ayudándonos en la
Kermés, por favor llenen este formulario y pongan
lo en la colecta dominical. Gracias
______23 de Agosto
______24 de Agosto
______25 de Agosto
______26 de Agosto
Nombre ________________________________
Direccion _______________________________
_______________________________________
Teléfono ________________________________

Ogłoszenia Parafialne
XI Niedziela Zwykła
Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie
wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz
zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze:
Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy;
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się
większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki
powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich
przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć.
A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś
objaśniał wszystko swoim uczniom.
Mk 4,26-34

Najlepsze życzenia!
Wszystkim Ojcom, z okazji ich święta
pragniemy dzisiaj złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Życzymy przede
wszystkim obfitości łask Bożych, Bożego
błogosławieństwa, zdrowia, sił i cierpliwości w realizacji jakże zaszczytnego powołania. Niech św. Józef
- Opiekun św. Rodziny wyprasza Wam potrzebne
łaski i stale Wam towarzyszy. Szczęść Boże
KARNAWAŁ PARAFIALNY
Aby karnawał mógł się odbyć potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Chętnych prosimy o wypełnienie poniższej
formy i wrzucenie jej na niedzielną kolektę lub skontaktowanie się z biurem parafialnym.
______23 sierpnia
______24 sierpnia
______25 sierpnia
______26 sierpnia
Nazwisko __________________________________
Adres ______________________________________
___________________________________________
Telefon_____________________________________

Boże gospodarstwo
Walka ze złem jest celem istnienia Kościoła. Wprawdzie bywały w jego historii
okresy, gdy trzeba było mobilizować
wszystkie siły, by przetrwać, ale nie to stanowi o jego
bogactwie i sile. Kościół jest Bożą plantacją, w której sam
Bóg pielęgnuje nowe życie o wymiarze wiecznym.

17 czerwca 2012 r.
Od początku istnieje pewna pokusa ograniczenia
działalności Kościoła, a nawet zredukowania jej wyłącznie do potęgi sprzeciwiającej się złu. Wielu nawet chciałoby wykorzystać Kościół jako narzędzie w tej walce, a
gdy się to nie udaje, mają pretensje do ludzi odpowiedzialnych za Kościół. To jest mniej więcej tak, jakby armia miała pretensje do rolników, że nie wstępują w jej
szeregi. Rolnik jest odpowiedzialny za chleb, za ziemię,
którą uprawia, by mogła karmić naród i armię. Ten chleb
jest warunkiem życia, jest wartością decydującą o życiu
narodu tak w czasie pokoju jak i wojny.
Kościół to Boże gospodarstwo, w którym jest
chleb potrzebny do życia ludzkości. Celem działalności
Kościoła jest to, by jego spichlerze były ciągle pełne wybornego pokarmu. Potrzebują go dzieci i starcy, zdrowi i
chorzy, walczący i odpoczywający. Jeśli spichlerze Kościoła będą pełne, spełni on zadanie, jakie wyznaczył mu
Bóg. Jeśli zamiast pielęgnować wielkie wartości, zajmie
się walką — zdradzi swe posłannictwo i zawiedzie zarówno Boga, jak i ludzi.
Bywają okresy walki, gdy trzeba bronić spichlerzy prawdy i godności człowieka, ale ta obrona jest zawsze wtórnym zadaniem Kościoła. Nawet w okresie największych napięć nie może on zrezygnować z najwyższych wartości, które decydują o pięknie i bogactwie życia, z ukazywania blasku prawdy, mocy wiary, potęgi
nadziei i piękna miłości.
O tym pozytywnym programie pracy w Kościele
mówi Jezus przy pomocy przypowieści. Są one często
zaczerpnięte z gospodarstwa rolnego. Każe obserwować
proces przemiany ziarna rzuconego w ziemię — w
źdźbło, kłos i nowe ziarno w kłosie; każe podziwiać, jak z
maleńkiego ziarna gorczycy wyrasta duży krzew. Tu nie
ma mowy o walce, tu jest mowa o procesie wzrostu.
Trzeba też spojrzeć na małżeństwo i rodzinę, to
taki miniaturowy Kościół, wspólnota ludzkich serc. Czy
w nim dwa serca obumierające dla egoizmu wydają kłos
pełen pięknych serc młodego pokolenia? Czy też jest to
wspólnota walki, oddzielająca się od innych wysokim
murem i głębokim rowem?
Trzeba spojrzeć na parafię jako wspólnotę Eucharystyczną. Co w niej przeważa? Czy jest to dochodowe
gospodarstwo samego Boga, wydające ludzi szlachetnych
serc, głębokiej wiary, żywej modlitwy, wielkiej miłości?
Czy taki jest cel niedzielnych spotkań przy ołtarzu? Czy
też jest to wspólnota wydająca ludzi gotowych do starć i
siania niepokoju?

Ks. Edward Staniek

Lekarz w okolicy!
Uprzejmie informujemy, że gabinet Dr. Sławomira Urgacza został przeniesiony do nowej lokalizacji: 5857 S. Arche, Chicago, IL 60638 (Shop &
Save Plaza). Tel. (773) 306-0230. Serdecznie
zapraszamy, by skorzystać z usług Dr. Urgacza.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
Zapraszamy na XIV Polonijną Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do
“Amerykańskiej Częstochowy” w Doylestown, Pensylwania w Niedzielę 1
lipca 2012 r.
Proponujemy trzy możliwości:
1. Wyjazd 29 czerwca (piątek) godz. 10:00
wieczorem, powrót 3 lipca (wtorek) ok. godz. 10:00
przed południem.
Nawiedzamy: Sanktuarium Matki Bożej Lourdes (Ohio),
Sanktuarium Matki Bożej w Doylestown, Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej w Lewiston (NY, Niagara), wodospad Niagara,.
2. Wyjazd 29 czerwca (piątek) godz. 10:00 wieczorem, powrót 3 lipca (wtorek) ok. godz. 10:00
przed południem.

Nawiedzamy: Sanktuarium Matki Bożej Lourdes
(Ohio), Sanktuarium Matki Bożej w Doylestown, Sanktuarium św. Jana Neumana, Sanktuarium Św. Rity, Katedra, Dzwon Wolności - Filadelfia.
3. Wyjazd 29 czerwca (piątek) godz. 10:00 wieczorem, powrót 2 lipca (poniedziałek) ok. godz.
10:00 przed południem.
Nawiedzamy: Sanktuarium Matki Bożej Lourdes
(Ohio), Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w
Doylestown.
Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 1-go lipca

Więcej informacji i zapisy w Centrali Radia Maryja
6965 W. Belmont Ave. tel.1. 773 385 8472 lub w Biurze Św. Krzysztofa tel. 1.708.373.1333
Z modlitwą
O. Zbigniew Pieńkos CSsR

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.

