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

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
October 07, 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. 708-299-8816
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

October 07, Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
8:30 Blessing for Mr. Chris Tobin and Family (Carnival
Donor)
†Sean Warren (Aunt Marcy)
†Sophie Schultz (CCD Faculty)
Deceased and Living Members Rosary
10:00 Różaniec
10:30 Przebłagalna za wszystkie grzechy przodków i
przerwanie ich konsekwencji oraz żyjących z
rodziny Porfiri DeLabarza i Edmunda
VanGuyse
†Franciszek Wojdacz, Helena Socha, Tomasz
Buczakowski i za pozostałe dusze z rodziny
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 Presentacion de 3 años de Angelina Luna Espinoza
†Maria Esperanza Reyna (Familia Reyna)
†Alfredo Gonzalez (Familia Gonzalez)
†Raquel Barrajas (Familia Aguilera)
4:00 Por los Feligreses.
October 08, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Przebłagalna za wszystkie grzechy przodków i
przerwanie ich konsekwencji oraz żyjących z
rodziny Porfiri DeLabarza i Edmunda
VanGuyse
8:15 Dantis
October 09, Tuesday, Saint Denis, Bishiop, and Companions,
Martyrs; Saint John Leonardi, Priest
7:30 Przebłagalna (matka)
8:15 †Salvador Mejia (Familia)
October 10, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 O potrzebne łaski dla Mateusza z okazji urodzin
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
October 11, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Richard Balla (Family)
8:15 Dantis
October 12, Friday , Weekday in Ordinary Time
7:30 †Irene Jareski (Cousin, Dorothy)
8:15 Przebłagalna (matka)

Iskierki Parafialne
October 13, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Katarzyna Pudlo & Przemysław Warpecha
1:00 Wedding: Bogusława Poczatek & Tadeusz Bielanski
5:00 †Ben Pugno (Lawry)
†Irene Dellumo (Frances & Clara Zima)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
October 14, Sunday, Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 Ben Pugno (Marcy Pugno)
†Sophie Schultz (Choir St. Mary’s)
10:00 Różaniec
10:30 O zdrowie dla Elżbiety Chowaniec (Nikol)
O zdrowie i Boże bł. Dla Viktorii Chowaniec w pierszą
rocz. urodzin (dziadkowie)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30
4:00

†Maria Esperanza Reyna (Familia Reyna)
Por los Feligreses.

Lector Schedule
Saturday, October 13
5:00
Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, October 14
8:30
Ed Hennessy, Eric Batrez
10:30
Kasia Kowalski, Krzysztof Zborowski
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00
Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, October 13
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, October 14
8:30
Ed Hennessy, John Kulaga
Christine Zaragoza
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
Ill.
lll.
ll.
ll.

Katarzyna Pudlo & Przemyslaw Warpecha
Boguslawa Poczatek & Tadeusz Bielanski
Katarzyna Budz & Richard Fasano
Marzena Kawa & Franciszek Para

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection September 30th 2012

A gift of stewardship...
As many of you may know Mrs.
Frances Slepicka, a long time parishioner, pass
away on June 2012, and as a last gift to the
parish where she belong and was love for many
years, she made a bequest of $5, 000 to our
parish.
We ask for you to have her present in your prayers,
and ask for her eternal rest.
May God Who called you, take you home!
“Thoughts on Giving”
October 7, 2012
27th Sunday in Ordinary Time
“The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all
wild animals; but none proved to be the suitable partner for the
man.” (GENESIS 2:20)
The creation story reminds us that from the very beginning of time
God put the entire world into our
care. We are called to be God’s stewards – offering our service and
our sacrifice for the benefit of all.

Many thanks to
those of you who
have contributed to
St. Mary of
Czestochowa’s
collection this past
week. Your gifts
are essential to our
ministry, and we
are grateful.

Sept. 29
Sept. 30

5:00PM

$453.00

6:30PM

$155.00

8:30AM

$1,449.00

10:30AM

1,423.00

12:30PM

1,175.00

4:00PM

635.00

TOTAL

5,290.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Our parish goal to cover the cost of the two parking lots is $193,596
Parking Lot donation: -$96.00
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$149,694
Donations,
$43,902

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
October 7, 2012
The creation narrative this Sunday highlights the fact that
human beings are incomplete without the other. “It is not
good for the man to be alone. I will create a suitable partner
for him.” (Gen 2: 18)
How does the Eucharist, which unites us with each other
through the mystical body of Christ, help me strengthen my
relationships with others, particularly through my committed
relationships (family, marriage, parish)?

This weekend we started our annual “October
count.” The ushers will count the attendance at all
our weekend Masses. The data is then shared
with the Archdiocese and the U.S. Conference of
Catholic Bishops. The information can tell us
something about the growth, health, changes and
spirituality of our church. That information, in turn, can help us to
respond better to the needs of our people.

The next Religious Education class will be held on October 13.
We are still accepting students for our CCD program, and
registration forms are available at the rectory Monday through
Thursday 9:00 A. M. to 5:00 P. M. and Friday 10:30 A. M. to
6:30 P. M.

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
Kathleen Pencak
Stacia Pikul
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Vincent Stillo
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Elizabeth Wambold
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki
Steve Scamerhorn

St. Mary’s Parish News

October 07, 2012

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time, Cycle B
Mark 10:2-16 (shorter form Mark 10:2-12)

Jesus teaches against divorce and welcomes the children.

Background on the Gospel Reading
Today we continue to read from the Gospel according to Mark. For
the past three Sundays, we have been hearing Mark's reports of
conversations between Jesus and his disciples. Recall that in Mark's
Gospel, Jesus uses these private moments to teach his disciples in
greater detail about the Kingdom of God. Beginning with today's
Gospel, Jesus returns to Judea, Jewish territory, and resumes his
public ministry. The first verse of chapter 10 of Mark's Gospel tells
us that crowds gathered around Jesus, and he taught them, as was
his custom. Immediately, the Pharisees approach Jesus to test him.
The Pharisees question Jesus about the lawfulness of divorce. Under specific conditions, divorce was an accepted practice among the
Jewish people during the time of Jesus. It was regulated by the Law
of Moses, as found in Deuteronomy 24:1-5. This law only permits
that a husband may divorce his wife if he finds her to be indecent.
This is the justification that the Pharisees reference when Jesus
inquires about the commandment of Moses. In reply, Jesus quotes
from the Book of Genesis and counters that God's original intention
was that men and women would become one flesh in marriage. Jesus describes the teaching of Moses as a concession made to God's
original intention because of human stubbornness.
In private, Jesus' disciples question him further about this teaching
on divorce. It is to his disciples that Jesus lays out the implications of
his teaching by explaining that remarriage after divorce is adultery.
Jesus' teaching was more restrictive than the teaching of the Pharisees, which permitted remarriage. Jesus further distinguished his
teaching from the cultural norms of his time by applying his words
equally to men and women. Jewish culture permitted only that a
husband may divorce his wife. Wives were not permitted to divorce
their husband for any reason, including adultery.
At first glance, the final part of today's Gospel seems unconnected
to the previous teaching about divorce. When read together, however, these passages present a strong picture of Jesus' emphasis
on the importance of family. God intended for women and men to be
joined together in marriage. Among the purposes of marriage is the
raising of children. By welcoming children and fostering their relationship with God, parents and families bear witness to the Kingdom
of God.
At the end of today's Gospel, the people were bringing their children
to Jesus, and again Jesus' disciples show that they just don't get it.
Recall that in the Gospel for each of the past two Sundays, Jesus
has taught his disciples the value and importance of these “little
ones” in the Kingdom of God. Yet in today's Gospel, the disciples try
to prevent people from bringing their children to Jesus. Jesus reprimands his disciples and welcomes these children. Again Jesus offers these children as an example of the kind of complete trust and
dependence upon God that ought to be the attitude of all believers.

If you wish to remember the deceased members of your family and your friends on ALL
SOULS DAY place their names in the envelopes found at all entrances of the church
and return in the Sunday collection baskets.

2012 ANNUAL CATHOLIC APPEAL

“Be Imitators of Christ!”
In the gospel of Luke, Christ reminds us that everything we
are and everything we have came to us as gift from God. We
must grow our gifts and return them generously to be used in
God’s work.
Gifts of our time, talent and treasure to our parish and our
Archdiocese are an important part of our commitment to
stewardship of God’s gifts. Those who have contributed to
the 2012 Annual Catholic Appeal are not only demonstrating
their stewardship, but also are providing critical resources
necessary to continue the ministries and services of the Archdiocese.
On behalf of Francis Cardinal George, O.M.I., and the many
beneficiaries of the Annual Appeal, thank you for completing
your pledge payments. Every gift is important and appreciated.
Those who are paying pledges to the Appeal are reminded
that the last pledge billing will be mailed in early December.
If you wish to be part of the 2012 Annual Catholic Appeal,
please contact Karen Whitehead at 312/534-7461 or at
kwhitehead@archchicago.org.

Anuncios Parroquiales
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le
preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿Le es
lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les
replicó: ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron:
Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un
acta de repudio. Jesús les dijo: Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio
de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En
casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo
mismo. Él les dijo: Si uno se divorcia de su mujer y
se casa con otra, comete adulterio contra la primera.
Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio. Le acercaban niños para que los
tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo,
Jesús se enfadó y les dijo: Dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que
no acepte el Reino de Dios como un niño, no estará
en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles
las manos.
Mc 10,2-16

07 de Octubre de 2012
El día de los Muertos se acerca y
con estas festividades los recuerdos de nuestros seres queridos.
Les damos la sugerencia que al
final de esta Misa tomen un sobre los cuales están localizados
en la parte posterior de la Iglesia. En este sobre ustedes podrán poner los nombres de las
personas que usted quieran oficiar en la misa de muertos.
En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de
$10.00 por intención) y estos sobres se pondrán en un libro el cual se quedara en el altar por todo el mes Noviembre. Los sobres con los nombres y la ofrenda pueden poner
junto a la canasta de la colecta dominical. Las Misas en
estas intenciones celebraremos el día 1 y 2 de Noviembre,
como también durante de todo el año. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la rectoría de Lunes a Jueves entre
el horario de 9– 5 de la tarde y viernes de 10:30-6:30 P.M

Octubre 7, 2012
Este domingo la narración de la creación en el libro de
Génesis testifica el hecho de que los humanos son incompletos sin el otro. “No es bueno que le hombre esté solo;
voy a proporcionarle una ayuda adecuada.”
¿Cómo es que la Eucaristía, que nos une con otros a través
del cuerpo místico de Cristo, me ayuda a fortalecer mi
relación con los demás, especialmente a través de mis relaciones comprometidas (familia, matrimonio, parroquia)?
CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL 2012
”¡Sean imitadores de Cristo!”
En el Evangelio de Lucas, Cristo nos recuerda que todo lo que somos
y todo lo que tenemos nos llega como un obsequio, un don de Dios.
Debemos hacer crecer nuestros dones y devolverlos generosamente
para ser usados en la obra del Señor. Compartir nuestro tiempo,
nuestro talento y nuestro tesoro con nuestra parroquia y nuestra arquidiócesis es una parte importante de nuestro compromiso de administración co responsable de los dones de Dios. Aquellos que han contribuido a la Campaña Católica Anual 2011 no solo están demostrando
su corresponsabilidad, sino también proporcionan recursos vitales
necesarios para continuar los ministerios y servicios de la Arquidiócesis. A nombre del Cardenal Francis George, O.M.I., y los muchos
beneficiarios de la Campaña Anual, gracias por completar sus pagos
de donativos. Cada contribución es importante y es apreciada. Los
que están pagando sus promesas a la Campaña recibirán recordatorios diciendo que la última forma de pago de su promesa será enviada
por correo a principios de diciembre.
Si desea participar en la Campaña Católica Anual 2012, por favor
póngase en contacto con Karen Whitehead al 312/534-7461 o escriba
a kwhitehead@archchicago.org.

Ogłoszenia Parafialne
XXVII Niedziela Zwykła
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić
na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz?
Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną,
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A
Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę,
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Mk 10,2-16

7 października 2012 r.

Października 7, 2012
W dzisiejszym czytaniu, kontynuującym opis stworzenia
człowieka, podkreślony jest fakt, iż istoty ludzkie potrzebują
siebie nawzajem. „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam;
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz. 2, 18)
Jak Eucharystia, która jednoczy nas poprzez mistyczne Ciało
Chrystusa, pomaga mi w umacnianiu więzi z innymi osobami,
szczególnie zaś z tymi, z którymi łączą mnie relacje rodzinne,
małżeńskie, czy wspólnotowe (w parafii)?

7 października
Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na
pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad
wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad
Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan
turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V,
dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy
do Maryi, powierzając jej swą troskę podczas odmawiania różańca.
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy
pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym
wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.
Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki
zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników;
śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy,
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i
zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały
Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył
to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do
Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl
się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej staje się okazją
do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Z pewnością nie
jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza dla współczesnego człowieka,
ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje
się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i
człowieka. Historia uczy, że wielokrotnie różaniec okazał się wielką
pomocą w różnych niebezpieczeństwach. Tak było w przypadku
zwycięstwa pod Lepanto czy też w przypadku obrony Wiednia.
Całe ówczesne rycerstwo polskie należało do bractw różańcowych,
a w Krakowie przed bitwą odbywały się procesje różańcowe i pod
przewodnictwem królowej Marysieńki trwała nieustająca modlitwa
różańcowa.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
TEN, KTO ŚPIEWA
DWA RAZY SIE MODLI!
Potrzebujemy Twego głosu! Jeśli potrafisz,
lubisz i chcesz śpiewać to zapraszamy Cię
do naszego parafialnego choru!
Próby odbywają się w każdy czwartek o godz.7:00P.M.

Październikowy Różaniec
Juz za tydzień będzie pierwsza niedziela
października. Jak zawsze w naszym kościele pól godziny przed niedzielna Msza świętą (10.00 A.M) będziemy odmawiać modlitwę różańcową. Zapraszamy do uczestniczenia w naszym
nabożeństwie!

Zapraszamy również naszych najmłodszych do chórku dziecięcego, który ma zajęcia w każdy wtorek o godz.6:00P.M. w
Makuch Hall.
Drodzy Rodzice! Jeśli zauważyliście wokalne predyspozycje u Waszych Pociech
nie pozwólcie zakopywać talentu! Szczególnie, iż Ich poczynania artystyczne są na Chwale Boga!
Jeśli się wciąż wahacie, to niezwłocznie zadzwońcie do
naszego organisty Witolda Sochy na # (708)299-8816.
CZEKAMY!!!

Koperty na Wypominki już dostępne!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach naszego kościoła znajdują się już koperty,
na których można wpisywać imiona
bliskich zmarłych, za których będziemy modlić się w miesiącu listopadzie i w ciągu całego
roku. Prosimy wpisywanie imion zmarłych dużymi literami i wyraźnie.
Koperty wraz z ofiarą prosimy o składanie wraz z niedzielną składką.

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.

