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

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
July 01, 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
6:00 – 7:40 PM (Trilingual)
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

July 01, Thirteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the Living and deceased members of the
Rosary Confraternity
†Theresa Gasper
†Stanislawa Domek (Domek Family)
10:30 O zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Haliny z
okazji imienin
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Ewa Rapacz
†Sławomir Sajda
12:30 Presentación de 3 años de Isabella Marie Moratilla
Presentación de 3 años de Miriam Gutiérrez
†Alfredo Gonzalez (familia González)
†Margarita Cabrales (sus hijos)
†Apolinal Meras (sus hijos)
4PM †Tomas Soto (Guadalupe Melchor)
July 02, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Dolores Duda (friend)
8:15 †Henryk Groniewski
July 03, Tuesday, Saint Thomas, Apostle
7:30 †Rose Carlson (niece, Arlene)
8:15 Bendiciones en su cumpleaños a Rosa Suarez
July 04, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
9:00 †Caroline & Bernadine Lechowski (Harriet)
†Henryk Groniewski (2 priest)
July 05, Thursday , Saint Anthony Mary Zaccaria, Priest
7:30 †Emily Jane Mizura (family)
8:15 †Henryk Groniewski
July 06, First Friday , Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 W pewnej intencji
7PM Polish Mass
July 07, First Saturday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Henryk Groniewski
11:00 Wedding: Wicenty Plewa & Miroslawa Francuz
1:00 Quinceañera: Lizbeth Ortiz

Iskierki Parafialne
3:00 Wedding: Alejandro Antonio Infante & Aide Paola
Fonseca
5:00 †Agnes Young (sister)
†Edward J. Slepicka (wife)
†LaVerne Bieluwka (husband and family)
†John Paida Sr. (Paida family)
6:30 Polish Vigil
July 08, Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †In memory of Annette J. Havel (family)
†Bernice Nowicki (Mildred Lipinski)
10:30 †Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Genowefa Miętus (2-a rocz. śm., Halina
Obrochta)
12:30 Presentación de 40 días de Jacob Zamacona
4PM Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, July 7
5:00
Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, July 8
8:30
Ed Hennessy, Eric Batrez
10:30
Polish Readers
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Slas
4:00
Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, July 7
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, July 8
8:30
John Kulaga, Georgia Czarnecki
Myra Rodriguez
10:30
Polish Eucharistic Ministers
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
lll. Miroslawa Francuz & Wicenty Plewa
lll. Aide Paola Fonseca & Alejandro Antonio Infante
l. Monika Szwajnos & Piotr Gogola

Eternal rest………………
Frances Slepicka
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 24th, 2012
June 23

On July 4, 2012 in observance of
“Independence Day” only one Mass
will be celebrated at 9:00 A.M all other
Parish celebrations and activities will be
cancel on this day. The rectory will be closed, but
will resume regular hours on Thursday, July 5.
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 708-652-0948
to inquire more information, spaces are available
on a first-come, first-served basis
10 x 10 ft booth — $325
12 x 12 ft space — $225
Banquet table(s) @ $20 each (for all weekend)
All vendors will have access to an electrical outlet!
Please call the parish rectory for an application.
The celebration of the 4th of July is just
around the corner. There will be sales
of many items that we will need for our
Summer Fest and Carnival beginning
on Thursday, August 23rd. We ask our
parishioners again (as we have in the
past) to donate any of the following
items for our parish event –your support
has been tremendous in the past—can
we count on your generosity again?

Paper napkins
Styrofoam plates, bowls, and cups
Straws
Canned Soda
Bottled Water
Small bags of chips, etc.
Plastic ware
Condiments….ketchup, mustard, pickles, onions
These items can be dropped off at the rectory during
office hours between 9AM and 5PM.
►
►
►
►
►
►
►
►

June 24

5:00PM

355.00

6:30PM

247.00

8:30AM

1,093.00

10:30AM

1,266.00

12:30PM

1,103.00

4:00PM

499.00

TOTAL

4,563.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596
In memory of John E. Winn Sr………………………………$200.00
Thank you and may God reward your generosity!

Goal $193,596
Deficit,
$151,691
Donations,
$41,905
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
Bob Krolak
Harriet Kurcab
Jesus Lopez
Marely Anely Lopez
Donald Lorkiewicz
Rose Lorkiewicz

Diana Madurzak
Baby Majkrzak
James Marine
Gertrude Michaels
Mildred Micnerski
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
Thirteenth Sunday in Ordinary Time
Mark 5:21-43 ( shorter form, Mark 5:21-24,35b-43)

Jesus heals a woman afflicted with a hemorrhage and
raises Jairus's daughter from death.
Background on the Gospel Reading
For today's Gospel, we continue to read from the Gospel of
Mark. Last Sunday we heard about Jesus calming the
storm, the first of four miracles that Jesus performs in the
vicinity of the Sea of Galilee. Each of these four miracle
stories offers us a glimpse at Jesus' power. This week we
hear about the third and fourth miracles, skipping the second miracle, the healing of a man from Gerasene who was
possessed by a demon.
Today's Gospel reports two stories of healing. One story
tells us about a father's great love for his dying daughter.
The other story tells us about a desperate woman who
risks much as she seeks healing from Jesus. In each story,
the request for healing is itself a courageous act of faith,
and yet very different circumstances are represented by
the lives of each suffering person.
Jairus is described as a synagogue official, a man of considerable standing in the Jewish community. Distraught
over his daughter's poor health, he approaches Jesus and
asks him to heal her. Although Mark doesn't provide many
details, we can imagine that his daughter has been ill for
some time and that her condition is deteriorating.
As Jesus leaves with Jairus, Mark describes a second person who seeks healing from Jesus, a woman with a hemorrhage. This woman secretly touches Jesus from behind
and is immediately cured. In response, Jesus turns and
asks who touched him. Jesus' disciples, always a little clueless in Mark's Gospel, help us envision the scene. The
crowds are pushing in on Jesus, and yet he, knowing that
power has gone out of him, asks who touched him. The
woman could have remained anonymous, yet at Jesus'
question she steps forward and acknowledges what she
has done. Jesus responds by acknowledging her as a
model of faith and sends her away in peace.
At this point, we can imagine Jairus's impatience with Jesus; his daughter is dying and Jesus hasn't helped him yet.
As if to build a sense of urgency, messengers suddenly
arrive and confirm Jairus's worst fear: his daughter has
died. Jesus curiously ignores their message and reassures
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Jairus. When they arrive at Jairus's home, they find family
and friends mourning the girl's death. Jesus enters the
room of the dead girl, takes her by the hand, and instructs
her to arise. Jairus's faith in Jesus has not been in vain; his
daughter is restored to life.
The contrasts between Jairus and the woman with the
hemorrhage are stark and revealing. One is a man, the
other is a woman. One is a public official, an important person in the community. The other is a woman who has lost
everything to find a cure to a condition that separated her
from the community. One approaches Jesus publicly. The
other approaches Jesus secretly. Yet in each case, faith
leads them to seek out Jesus in their time of need.
The Gospel concludes with Jesus' instructions to remain
silent about this miracle. This is typical of Mark's Gospel
and is sometimes referred to as the messianic secret. Repeatedly, those who witness Jesus' power and authority
are instructed to not speak of what they have witnessed.
These instructions appear impossible to obey, and it is difficult to understand the purpose of these instructions. But in
each case, they seem to emphasize the fact that each individual, including the reader of Mark's Gospel, must, in the
end, make his or her own judgment about Jesus' identity.
Each individual must make his or her own act of faith in
affirming Jesus as God's Son.

All of our parishioners should have received
our 2012 Parish Raffle tickets and the information sheet about the raffle through the
mail. There are just three weeks left for July
15th for the second Early Bird Drawing.
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

01 de Julio de 2012

13 Domingo del Tiempo Ordinario

Caminata para combatir el hambre

En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y
se aglomeró junto a Él mucha gente; Él estaba a la orilla del mar.
Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae
a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a
punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve
y viva». Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía.
Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía
doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos y
había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien,
yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó
por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: «Si logro
tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente
se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba
sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que
había salido de Él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha
tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’».
Pero Él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había
hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se
acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante Él y le contó toda
la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda
curada de tu enfermedad».
(…) Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto,
unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les
dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está
dormida». Y se burlaban de Él. Pero Él después de echar fuera a
todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos,
y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le
dice: «Talitá kum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar,
pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y
les insistió mucho en que nadie lo supiera; y les dijo que le dieran
a ella de comer.
Mc 5,21-43

Queremos felicitar a todos los integrantes de Grupo de Jóvenes “Amigos de Cristo” que participaron en esta caminata
que tomo lugar el día 23 de junio. Su participación beneficiara a los bancos de comida, en especialmente el que sirve
a la comunidad de Cicero. Estamos muy orgullosos de ustedes y deseamos que sigan ayudando a su comunidad y representando con orgullo a su parroquia.

No te olvides, que…
4 de julio por motivo del día de la Independencia de
los Estados Unidos solo celebraremos una Misa a las 9:00
a.m. La exposición del Santísimo, la novena a Nuestra Sra.
Del Perpetuo Socorro, y el circulo de oración serán cancelados en este dia.
No hay Adoración, Circulo de Oración y Novena
EL próximo miércoles el día 4 de Junio por el motivo de Día
de Independencia no habrá Adoración, El Circulo de Oración
y la Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Queremos agradecer a todas las personas que
ayudaron y participaron durante la venta de
comida por parte de los ministerios de evangelización hispanos en beneficio de la parroquia
para ayudar en los gastos del carnaval de verano. La ganancia total después de gastos fue de
$1,300 Recuerden que nuestra próxima venta de comida será el
día 8 de julio, y esperamos nos acompañen nuevamente.

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 ________________________________
Dirección _______________________________
_______________________________________
Teléfono ________________________________

Ogłoszenia Parafialne
XIII Niedziela Zwykła
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był
jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał,
upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i
żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i
zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od
dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a
nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej.
Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła
bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a
będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w
ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus
natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od
Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął
mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się
Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę,
która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona
i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła
przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł
do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i
bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi
i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz
tylko! I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem
Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł
do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko
nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam,
gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę,
rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko,
mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i
chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem,
żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano
jeść.
Mk 5,21-43

Dzień Niepodległości – 4 lipca
To najważniejsze święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 9:00 AM.

1 lipca 2012 r.
Dzień Niepodległości
4 lipca
To najważniejsze święto
państwowe w Stanach
Zjednoczonych. Obchodzone
jest 4 lipca i upamiętnia
zdobycie niezależności USA
od Anglii.
Jak wiadomo, Anglia kiedyś posiadała rożne
kolonie na kontynencie amerykańskim. Wielu
Anglików przeniosło się do nich, a przez
początkowe 150 lat Anglia nie wtrącała się w
wewnętrzne sprawy kolonii w Ameryce. Jednak
w 1783 polityka Anglii nagle się zmieniła:
zaczęto nakładać coraz większe ograniczenia na
handel i rzemiosło w koloniach, a kolonistów
obciążano rosnącymi podatkami, np. na papier,
cukier i herbatę. W grudniu 1773 miara się
przebrała i doszło do protestu. Ponieważ polityka
angielska się nie zmieniała, dwa lata później
protesty zmieniły się w zbrojną walkę o
niepodległość, która po kilku latach zakończyła
się zwycięstwem kolonistów.
2 lipca 1776 Kongres głosował za
niepodległością, a dwa dni później, 4 lipca,
została uroczyście przyjęta Deklaracja
Niepodległości.
Dzień Niepodległości obchodzony jest odtąd
bardzo uroczyście w całym kraju. Odbywają się
liczne parady a po zapadnięciu zmroku niebo
nad Ameryka rozjaśniają kolorowe fajerwerki.

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 _____________________________________
__________________________________________

Z powodu Dnia Niepodległości w najbliższą środę
nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Telefon____________________________________

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę
miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o godz.
10.30 odbywa się kurs przygotowujący rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w naszej
parafii są proszone o zgłoszenie się na ten kurs
prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać,
aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej półtora miesiąca prze chrztem.
(Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt
urodzenia dziecka.

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.

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.

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.

