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

Fifteenth Sunday in Ordinary Time
July 15, 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 15, Fifteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Bernice Nowicki (Pedro & Dinah Zaragoza)
†Stephanie Theriault (sister, Roseanne)
†Pastor’s Mother
10:30 O Boże bł. dla Redemptorystów z okazji Uroczystości
Najświętszego Odkupiciela
W podzięce za pracę i łaski Boże
O Boże bł. dla Mariusza Wojciechowskiego w dniu urodzin
O zdrowie i Boże bł. dla Rozalii Gutierrez
†Za zmarłych z Rodzin Szczepaniak, Sciążko Nader,
Łukasiewicz
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Maria i Mieczysław Sztraube
†Stefania i Józef Kasprzak
†Józef Olszewski
†Tadeusz Zajkowski (10-a rocz. śm.)
†Józef Łacniak (1-a rocz. śm.)
†Mirosława Pasterniak (7-a rocz. śm., żona, dzieci i
wnuki)
†Czesławy, Bronisława i Włodzimierza Wojciechowskich o
szczęście wieczne
12:30 Presentación de 3 años de Melanie Gonzalez
Por las bendiciones en sus 15 años de Beatriz Reyes
4PM Presentación de 3 años de Ferly Maria Guevara
Presentación de Lorenzo y Guadalupe Nava-Ibarra
†Rosalina Rodriguez
†Felicitas Gonzalez
July 16, Monday, Our Lady of Mount Carmel
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 O Potrzebne łaski dla Marii Koczwara
July 17, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 †Dolores Merda (family)
July 18, Wednesday, Saint Camillus de Lellis, Priest
8:00 O potrzebne łaski dla Ryszarda z okazji urodzin
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
July 12, Thursday , Weekday in Ordinary Time
7:30 †Theresa Bogacz (Family)
8:15 †Henryk Groniewski

Iskierki Parafialne
July 14, Saturday, Saint Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of
the Chruch; BVM
11:00 Wedding: Monika Szwajnos & Piotr Gogola
1:00 Quinceañera: Stephanie Martinez
3:00 Quinceañera: Maria Guadalupe Jaimes
5:00 †Steve Tarnowski (Sister)
†Joan Lilek (Jean Yunker)
†Lottie Kustosz (Florence, Daughter)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
July 22, Sixteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Mike and Anne Vavrek (Family
In Thanksgiving (Yunker & Wojdula Family)
10:30 †Maria Pozek (1-a rocz. śm.)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 Presentación de 3 años de Estephanie Michelle Jimenez
4:30 †Miguel Ochoa (3er Aniversario, Familia Ochoa)
†Manuel y Ulises Venegas (Familia Venegas)
†Amadeo Vega (Familia Vega)
Lector Schedule
Saturday, July 21
5:00
Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, July 22
8:30
John Kociolko
10:30
Franek Banachowski, Waldemar Lipka
12:30
Juan Rodriguez, Juana Salas
Marisol Ortiz
4:00
Enrique Garcia, Mary Rodriguez
Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, July 21
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, July 22
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. Monika Szwajnos & Piotr Gogola
ll. Yency de la Torre & Francisco Partida
l. Bernadeta M. Wilczak & Stanislaw Kuma
Eternal rest………………

July 13, Friday , Saint Apollinaris, Bishop and Martyr
7:30 †Henryk Groniewski
8:15 O Boże bł. i zdrowie dla Czesława z Rodziną

Dolores Koss
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 8th, 2012
July 7

Like a 'say' on candidates for next Archbishop of
Chicago? Yes?
Then, go to http://votf.org/bishop to register your
concerns and recommendations on this critical Chicago issue.
Canon Law (Can.212) allows you to do this; and
Cardinal George in 210 wrote: "Such advice is much
appreciated." Indeed, our Apostolic Nuncio recently
wrote that welcomes "any expressions of a lay
Catholic in regard to h is or her own concerns in regard to a new bishop or recommendation (s) that he
or she might propose. Members of Voice of the
Faithful are, therefore free to encourage such communications..."
So, please go to http://votf.org/bishop in the coming
days to register your opinions and recommendations,
and encourage others to do the same.
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.
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.

We welcome in Baptism:
Magdalena Elizabeth Kink

July 8

5:00PM

506.00

6:30PM

239.00

8:30AM

1,523.00

10:30AM

1,291.00

12:30PM

1,358.00

4:00PM

537.00

TOTAL

5,454.00

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
Fifteenth Sunday in Ordinary Time
Mark 6:7-13

Jesus instructs his disciples and sends them to preach repentance.
Background on the Gospel Reading
This week's Gospel and the one for next week describe how Jesus
sent the disciples to minister in his name and the disciples' return
to Jesus afterward. These two passages, however, are not presented together in Mark's Gospel. Inserted between the two is the
report of Herod's fears that Jesus is John the Baptist back from the
dead. In Mark's Gospel, Jesus' ministry is presented in connection
with the teaching of John the Baptist. Jesus' public ministry begins
after John is arrested. John the Baptist prepared the way for Jesus, who preached the fulfillment of the Kingdom of God.
While we do not read these details about John the Baptist in our
Gospel this week or next week, our Lectionary sequence stays
consistent with Mark's theme. Recall that last week we heard how
Jesus was rejected in his hometown of Nazareth. The insertion of
the reminder about John the Baptist's ministry and his death at the
hands of Herod in Mark's Gospel makes a similar point. Mark reminds his readers about this dangerous context for Jesus' ministry
and that of his disciples. Preaching repentance and the Kingdom
of God is dangerous business for Jesus and for his disciples. Mark
wants his readers to remember that we, too, may find resistance
as we choose to be disciples of Jesus.
Mark's Gospel tells us that Jesus sent out the Twelve. These
twelve were selected from among Jesus' disciples and named by
Mark in chapter 3. Mark notes that these twelve are also called
“apostles.” The word apostle means “one who is sent.” The number twelve is also a symbolic number, representing the twelve
tribes of Israel. By naming twelve apostles, Jesus shows his mission to be in continuity with the mission of God's people, Israel.
Jesus' instructions to the apostles are very specific. He repeats the
mission that they are sent to preach and to share his authority to
heal and to drive out demons. Jesus sends them in pairs, establishing his mission as a communal endeavor. Jesus also instructs
them to travel lightly, without the customary food, money, and extra set of clothes. These instructions mean that the Twelve will be
dependent on the hospitality of others, just as Jesus depended on
others to provide for his needs.
Jesus continues to send us into the world as his disciples. But like
the first disciples, we are not sent alone. Jesus has given us the
community of the Church, which strengthens our life of discipleship. The Christian message can only authentically be proclaimed
in and through the community of faith that is the Church. In our
work with others, we build this community of faith and can invite
others to share in it.

July 15, 2012
Our Lady of Mount Carmel
Feast day July 16
On one side of the mountaintop, the priests of
Baal stood next to the stone altar dedicated to
their false god. They had been praying aloud all
day, but no god had answered them. On the other
side, the prophet Elijah stood alone next to a
stone altar dedicated to the Lord God, Yahweh.
That day Yahweh sent fire from heaven onto the
altar, proving that he, Yahweh, was the one true
God. The Old Testament records this showdown on Mount Carmel in northern Palestine (1 Kings 18:16–39).
During the many centuries between that event and the year 1156,
people who wanted a quiet place to pray and to live close to God
began to come together on Mount Carmel. A large monastery
was built there to honor the Mother of God. The members of the
monastery were called Carmelites.
In 1251, according to the tradition of the Carmelites, the Blessed
Virgin Mary appeared to Simon Stock, the sixth general, or person in charge of the Carmelite Order, and gave him a scapular.
The scapular was a long piece of cloth worn over the shoulders
and hanging, in front and in back, down to the ankles. After that,
all the members of that Carmelite community wore scapulars.
Today some religious men and women still wear the full scapular.
Some people wear a small scapular made of two small pieces of
cloth connected by narrow cord or braid. It, too, is worn over the
shoulders. Wearing a scapular medal or the shortened scapular
is a way of honoring the Blessed Mother. July 16 is a major feast
for all Carmelite priests and sisters.

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
XV Domingo del Tiempo
Ordinario
En aquel tiempo llamó
Jesús a los Doce y los fue
enviando de dos en dos,
dándoles autoridad sobre
los espíritus inmundos.
Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada
más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que
llevasen sandalias, pero no, túnica de repuesto. Y añadió:
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de
aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al
marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su
culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban
muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y
los curaban.
Mc 6, 7- 13

15 de Julio de 2012
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.

Fiesta de la Virgen del Carmen 16 de julio
La Virgen Inmaculada, Estrella del Mar, es
la Virgen del Carmen, es decir a la que
desde tiempos remotos se venera en el Carmelo. Ella acompañó a los Carmelitas a
medida que la orden se propagó por el
mundo. A los Carmelitas se les conoce por
su devoción a la Madre de Dios, ya que en
ella ven el cumplimiento del ideal de Elías.
Incluso se le llamó: "Los hermanos de
Nuestra Señora del Monte Carmelo". En su
profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y
tomaban el hábito en honor ella, como un recordatorio de
que sus vidas le pertenecían a ella, y por ella, a Cristo.

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.

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

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.

Dirección _______________________________

Nombre ________________________________

_______________________________________
Teléfono ________________________________

Ogłoszenia Parafialne
XV Niedziela Zwykła
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali
na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie
wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do
jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i
nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie
proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni
więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też
wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali
olejem i uzdrawiali.
Mk 6,7-13
Najświętszego Odkupiciela
u Redemptorystów
Uroczystość patronalna
III Niedziela lipca
Odkupiciel świata i człowieka, Jezus
Chrystus, to centralna postać dzieła
zbawienia, sprawowanego liturgicznie w czasie corocznego Triduum
Paschalnego. Uroczystość Najświętszego Odkupiciela, podobnie, świętuje historyczne wydarzenie Odkupienia, ale koncentruje naszą uwagę na jego znaczeniu i
powszechnej mocy zbawczej. Uroczystość ta przypomina
nam zwłaszcza szczególne przyczyny Odkupienia, które
są pozahistoryczne. Są nimi przede wszystkim nieskończona miłość Ojca dającego nam Syna oraz miłość Syna,
który wydał za nas samego siebie i uczynił nas w swoim
Duchu „nowym stworzeniem”, pierwocinami powszechnego zbawienia ludzkości i świata.
16 lipca
Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel
Szkaplerz karmelitański
Wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka
Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku
po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na
Karmelu. Również w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże
Stolica Apostolska, doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie
podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów.
Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w
otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając
jednocześnie słowa:

15 lipca 2012 r.
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek
w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.
Szkaplerz początkowo był wierzchnią szatą, której używali dawni
mnisi w czasie codziennych zajęć, aby nie brudzić habitu. Spełniał więc rolę fartucha gospodarczego. Potem przez szkaplerz
rozumiano szatę nałożoną na habit. Pisze o nim już reguła św.
Benedykta w kanonie 55 dotyczącym ubrania i obuwia braci.
Wszystkie dawne zakony noszą po dzień dzisiejszy szkaplerz.
Współcześnie szkaplerz oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym przynależności do bractwa, związanego z jakimś konkretnym zakonem. Tak więc istnieje szkaplerz: brunatny - karmelitański (w. XIII); czarny - serwitów (w. XIV), od roku 1860 kamilianów; biały - trynitarzy, mercedariuszów (w. XIV), Niepokalanego
Serca Maryi (od roku 1900); niebieski - teatynów (od roku 1617) i
Niepokalanego Poczęcia Maryi (w. XIX); czerwony - męki Pańskiej; fioletowy - lazarystów (1847) i żółty - św. Józefa (w. XIX).
Ponieważ było niewygodnie nosić szkaplerz taki, jaki nosili przedstawiciele danego zakonu, dlatego z biegiem lat zamieniono go
na dwa małe kawałki płótna, zazwyczaj z odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach noszono go w ten sposób, że
jedno płócienko było na plecach (stąd nazwa łacińska scapulare),
a druga na piersi. Taką formę zachowały szkaplerze do dnia dzisiejszego. W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów
praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym.
W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku
powinien być umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a
na drugim - Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna spoczywać na piersiach, a druga - na plecach. Szkaplerz
musi być poświęcony według specjalnego obrzędu.
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie
Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą
Pod Twoją obronę.

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.

