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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 08, 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 08, Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †In memory of Annette J. Havel (family)
†Bernice Nowicki (Mildred Lipinski)
†Frances Slepicka (Rosary Confraternity)
†Pastor’s Mother
10:30 O Boże bł. dla córki Moniki i synowej Elżbiety
Podziękowanie za 82 lata życia z prośbą o dalsze
błogosławieństwo
†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
July 09, Monday, Saint Augustine Zhao Rong, Priest, and
Companions, Martyrs
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 †Araceli Arvisu (Clementina Arvisu)
July 10, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Henryk Groniewski
July 11, Wednesday, Saint Benedict, Abbot
8:00 †Henryk Groniewski
July 12, Thursday , Weekday in Ordinary Time
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 W pewnej intencji
July 13, Friday , Saint Henry
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 O potrzebne łaski dla Michała z okazji urodzin
July 14, Saturday, Blessed Kateri Tekakwitha, Virgin
11:00 Quinceañera: Arianda Arlyn Espinoza
1:00 Quinceañera: Ashley Myers
3:00 Quinceañera: Stephanie Garcia
5:00 For the parishioners
6:30 W intencjach próśb i podziekowań do M. B.
Nieustającej Pomocy

Iskierki Parafialne
July 15, Fifteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Bernice Nowicki (Pedro & Dinah Zaragoza)
†Stephanie Theriault (sister, Roseann)
†Pastor’s Mother
10:30 O Boże bł. Dla Redemptorystów z okazji
Uroczystości Najświętszego Odkupiciela
†Za zmarłych z Rodzin Szczepaniak, Sciążko
Nader, Łukasiewicz
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 Presentación de 3 años de Melanie Gonzalez
Por las bendiciones en sus 15 años de Beatriz
Reyes
4PM Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, July 14
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, July 15
8:30 John Kociolko
10:30 Polish Readers
12:30 Los jóvenes “Amigos de Cristo”
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, July 14
5:00 Jean Yunker, Georgia Czarnecki
Sunday, July 15
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Vicente Saldaña, Irenen Saldaña
Maria T. Torres, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
ll. Monika Szwajnos & Piotr Gogola
l. Yency de la Torre & Francisco Partida
Eternal rest………………
Tomasz Pietrzak
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 1st, 2012
June 30

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.
We welcome in Baptism:
Jan Wesoly
Olivia Wiktoria Zalinski
Ayleen Aguirre Esparza

July 1

5:00PM

406.00

6:30PM

81.00

8:30AM

1,085.00

10:30AM

1,150.00

12:30PM

1,335.00

4:00PM

380.00

TOTAL

4,437.00

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,
$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 6:1-6

Jesus is rejected in his hometown.
Background on the Gospel Reading
This Gospel immediately follows upon last week's stories of the raising of Jairus's daughter and the healing of the woman with a hemorrhage. It sets the context of our Gospel readings for the next two
weeks in which Jesus will extend the work of his ministry to his disciples.
Today's Gospel describes what many believe to have been the typical pattern of Jesus' ministry: teaching in the synagogue followed by
acts of healing. In his hometown of Nazareth, the people are amazed
by what they hear, but they also cannot comprehend how someone
they know so well might move them so powerfully.
In this Gospel, we learn some interesting details about Jesus and his
early life. Jesus' kinfolk know him to be a carpenter, an artisan who
works in wood, stone, and metal. He probably learned this trade from
his father. Family members of Jesus are also named. Mark describes
Jesus as the son of Mary, which is an unusual designation. Adult
males were more typically identified with the name of their fathers. It
is unclear why Mark deviates from this custom.
Brothers and sisters of Jesus are also named. Scholars are divided
on how to interpret this. As Catholics, we believe that Mary was and
remained always a virgin, thus we do not believe that this Gospel
refers to other children of Mary. Some have suggested that these
family members might be Joseph's children from a previous marriage, but there is little evidence to support this. Others explain this
reference by noting that the words brother and sister were often used
to refer to other types of relatives, including cousins, nieces, and
nephews.
This Gospel tells us that Jesus is hampered from performing miracles
in Nazareth because of the people's lack of faith. Jesus is said to be
surprised by this. He did not predict or foresee this rejection. In this
detail we find a description of the very human side of Jesus.
This passage unfolds a continuing theme of Mark's Gospel: Who is
Jesus? His kinfolk in Nazareth might know the carpenter, the son of
Mary, but they do not know Jesus, the Son of God. Mark is foreshadowing Jesus' rejection by his own people, the people of Israel. He is
also reflecting on and trying to explain the situation of the community
for which he wrote. While many of the first Christians were Jewish,
Christianity took hold and flourished in the Gentile community. Mark's
community was mostly a Gentile community, who may have been
experiencing persecution. By showing that Jesus himself was rejected, Mark consoles and reassures his first readers. He also prepares us to accept this possible consequence of Christian discipleship.

Congratulations to former graduate of St.
Mary of Czestochowa School:
A Honor Roll at Nazaret Academy:
Tony Calles
We are very proud of you, keep up your great efforts as Honor
Roll student!

July 08, 2012
Saint Benedict
Feast day July 11
Benedict’s name means “blessed.” His most famous monastery, Monte Cassino, has been destroyed and rebuilt
three times. His monks follow the motto Ora et labora,
which means “Pray and work.”
Benedict was born in Nursia, Italy, about 480. His parents
were wealthy, so they sent him to Rome to be educated.
When he was about 17, he decided to become a hermit. He
was disgusted with the wild life of the students. With the
help of an old monk, Benedict found a cave on Mount
Subiaco about 50 miles south of Rome. He lived there for
three years. Men recognized his holiness and joined him.
Sometime around 529, Benedict led a group of monks farther south, where they built Monte Cassino. He wrote his
Rule based on Scripture. The monks’ first duty was liturgical
prayer. The Benedictine monasteries that spread over
Europe became centers of learning, agriculture, hospitality,
and medicine. Benedict’s monks created illuminated manuscripts. They helped repair the damage caused by the barbarian invaders. Benedict probably died in 547. In art, he is
usually shown with his Rule. In 1964, Pope Paul VI named
him patron of Europe
A Neighborhood Watch meeting will be held on Tuesday, July
17, 2012 at 6:30pm in Makuch Hall. Bring your concerns and
ideas to this meeting for discussion with Town of Cicero authorities.

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
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de
sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que le oía se preguntaba asombrada: "¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros
de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de
María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón?
¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí?" Y desconfiaban de él. Jesús les decía: No desprecian a un
profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en
su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó
a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se
extraño de su falta de fe. Y recorría los pueblos del
contorno enseñando.
Mc 6, 1-6

08 de Julio de 2012
GRAN VENTA DE COMIDA DEL
MINISTERIO HISPANO
Julio 8, 2012
Los invitamos de nuevo a que nos
acompañen con sus familia a la sekunda venta de comida por parte de los
ministeriom hispanos para ayudar con
los gastos del festiwal parroquial de terano.Habra diversos
antojitos mexicanos, tales como tacos, elotes, y mucho mas.

Invitamos a participar en la Adoración
del Santísimo Sacramento. Cada Miércoles tenemos la Adoración todo el día. Por
eso les invitamos a encontrar el tiempo
para Cristo e inscribirse para una o dos
horas de adoración. Pueden inscribirse en
la pizarra en la entrada de la iglesia.
CONFESIONES
El horario de las confesiones durante los días miércoles es
de 6:00 P.M a 7:40 P.M. Por favor de llegar a tiempo,
puesto que ya no habrán confesiones después de la hora
prevista, ni después del circulo de oración. Apreciamos su
cooperación y entendimiento.
Rifa Parroquial
Les avisamos que están a la venta los boletos para la Rifa que se
va a llevar a cabo el día 26 de Agosto . El premio principal es de
$3000. El costo de un ticket es de $5. Por favor colaboren y compren la rifa para ayudar a nuestra parroquia. Si usted no esta registrado en nuestra parroquia pero desea ayudar puede comprar su
boleto o pedir un libro entero en la oficina parroquial. Segundo
sorteo adelantado de esta rifa con un premio de $100 vamos a
tener el día15 de Julio en la Misa a las 10:30AM para los que han
vendido o comprado el libro completo de boletos.
14o DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JULIO 8, 2012
El profeta Ezequiel escribe: “A medida que el Señor me hablo, el
Espíritu entro en mi, y me puso en camino.” ¿Te ha puesto es Señor
en el camino hacia el sacerdocio, diaconado, o la vida religiosa?
Para mayor información acerca del sacerdocio diocesano contacta al
Padre Brian Welter al 312-534-8298, o a bwelter@archchicago.org o
visita la pagina www.ChicagoPriest.com. Para información acerca de
la vida religiosa contacta a la Hermana Elyse Ramirez, OP al 312534-5240 o a eramirez@archchicago.org, y para información acerca
del diaconado permanente contacta al Diacono Bob Puhala al 847837-4562 o a bpuhala@usml.edu.

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
XIV Niedziela Zwykła
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A
towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł
szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu,
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd
On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie
jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa,
Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także
Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus
mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok
tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i
uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Mk 6,1-6
11 lipca
Święty Benedykt z Nursji,
opat, patron Europy
Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i
wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych
rodzin zakonnych na Zachodzie.
Przez założony przez siebie zakon
Benedykt przyczynił się tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te
racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnić św.
Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.
Ojciec Benedykta był właścicielem ziemskiej posiadłości
w Nursji. Benedykt urodził się ok. roku 480 wraz ze swoją
bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miasteczku. Na dalsze studia udał się do
Rzymu. Nie pozostał tu długo. Opuścił wieczne miasto,
gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę jako
asceta. Udał się ok. 60 km na wschód w kierunku Tivoli i
osiadł w przysiółku Enfide (dzisiaj Affile) przy kościele
świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prenestini. Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił jednak i to miejsce i
przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę, ale
również dogodną grotę, gdzie mógł zamieszkać i oddać się
wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha przyjął też
habit. Obrana przez niego grota zapewniała mu zupełny
spokój. Przebywał tam trzy lata. Miejscowi górale, wypasający kozy zaopatrywali go w konieczną żywność.
Z czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie.
Pod jego kierunkiem utworzono 12 małych klasztorków po
12 uczniów każdy. Na czele każdego z nich postawił Bene-

8 lipca 2012 r.
dykt przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych..
Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki
zaczęły się zapełniać adeptami, Benedykt postanowił ułożyć regułę.
Zasadniczą jej cechą jest umiar. Celem zasadniczym, jaki
Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba
Boża. Całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by głosiły chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora - Módl się i pracuj! Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na lectio divina - czytanie Pisma Świętego.
Benedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka dni po śmierci
swojej siostry, św. Scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi
benedyktynów.
Zaraz po śmierci św. Benedykt odbierał od swoich duchowych synów cześć ołtarzy.
W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim
jest Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św.
Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego
założyli klasztor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po śmierci tegoż króla powstały i nawrót
pogaństwa, doprowadziły do upadku klasztoru. W XI wieku widzimy benedyktynów w Trzemesznie, w Łęczycy
(Tum), w Gnieźnie, w Tyńcu, na Łysej Górze, w Czerwińsku, Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie, we
Wrocławiu, Oleśnicy, Lubiniu i w Gdańsku. Obecnie istnieją ich opactwa w Tyńcu, Lubiniu koło Kościana oraz
Biskupowie.
W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie
benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga,
kruk z chlebem w dziobie, księga reguły w ręce, kubek,
pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z napisem
"Ausculta fili" - "Synu, bądź posłuszny", wiązka rózg.

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 ____________________________________

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs Przedmałżeński!
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy,
że w każdą II niedzielę miesiąPrzypominamy, że w każdą trzeca w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30
cią niedzielę miesiąca w naszej
odbywa się kurs przedmałżeński. Osoby zamieparafii po Mszy św. o godz. 10.30
rzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny
pamiętać, iż należy:
odbywa się kurs przygotowujący
►
zgłosić się do kancelarii parafialnej przyrodziców i chrzestnych do chrztu
najmniej pół roku przed ślubem w celu ustadziecka.
lania daty i złożenia depozytu.
Osoby zamierzające ochrzcić
► na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu
dziecko w naszej parafii są prodostarczyć:
►
świadectwo chrztu i bierzmowania wystawione przez proszone o zgłoszenie się na ten kurs
boszcza nie później niż sześć miesięcy przed datą ślubu.
prze chrztem dziecka. Dlatego należy pamiętać, aby:
► zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej
► zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego
półtora miesiąca prze chrztem. (Aby uczestnizwiązku lub ”Marriage License”
► w obecności dwóch świadków na trzy miesiące przed śluczyć w kursie przygotowującym)
bem w kancelarii parafialnej spisać protokół.
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzeWszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Bonia dziecka.
że”.

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.

