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

Second Sunday of Lent
February 24, 2013
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

Iskierki Parafialne
8:45 El Via Crucis
7PM Droga Krzyżowa i Msza św.)

February 24, Second Sunday of Lent
8:30 Lenten Retreat Begins (English)
†Mike and Anne Vavrek (Family)
†Mariana Guzman (esposo e hijos)
10:30 O szczęśliwą podróż do Europy dla Marii
Piwanowska (Kazimierz Piwanowski)
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
†Teresa Klebanowski-Wolak (rocz. śm)
†Zmarych z rodziny Klimczyk
†Zmarłych z rodziny Kusak
†Franciszek Kokot (żona i dzieci)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por la salud y bendiciones de Margarito Vargas en
su cumpleaños (su esposa e hijos)
†Mariana Guzman (esposo e hijos)
†Alfredo Gonzalez y Thomas Gonzalez (esposa e
hijos)
4:00 †Leonor Sanchez Bolaños (Familia Lagunas)

February 25, Monday, Lenten Weekday
7:30 †Ronald Krolak (family)
8:15 †Holy Souls in the Book of Remembrance
7PM English Lenten Retreat
February 26, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
8:15 Por los feligreses
7PM English Lenten Retreat
February 27, Wednesday, Lenten Weekday
8:00 †Edward Kurcab (Harriet Kurcab)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM English Lenten Retreat
February 28, Thursday, Lenten Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
7PM English Lenten Retreat
March 01, First Friday, Lenten Weekday
7:30 †Stanley Tabor (wife)
7:50 Way of the Cross (English)
8:15 Por los feligreses

March 02, First Saturday, Lenten Weekday
8:00 First Saturday Mass
5:00 †Edward Koscik (Bieluwka family)
†Florence Glosniak
6:30 Rozpoczęcie Rekolekcji
W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
March 03, Third Sunday of Lent
8:30 For the living and deceased members
†Edward Kandl (wife)
10:30 Rozpoczęcie Rekolekcji
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
4:00 Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, March 2
5:00 Martha Stolarski, John Stenson
Sunday, March 3
8:30 Michelle Cison-Carlson,
Maria Carmen Castañeda
10:30 Kasia Kowalska, Krzysztof Zborowski
12:30 Beatriz Ibarra, Roberto Pasillas
Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez
Enrique Garcia

Eucharistic Minister
Saturday, March 2
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, March 3
8:30 Christie Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Mariol Ortiz, Oliwia Ortiz
Javie Hernandez, Juana Salas
4:00 Lucila Corral, Maria Clara Ibarra
Martha Tamayo

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 17, 2013
The collection for February 17 will be reported
in the March 2, 2013 bulletin due to the demands of the printing schedule.
The next session of Religious Education will be held
on Saturday, March 02, 2013. This session will begin with the
8:00 A.M Mass. Students will meet in Church and bring their
RICE BOWLS for the Catholic Relief Service.
All final payments on this and previous years tuition are expected to be made by April 20th.

English Lenten Retreat - February 23-28, 2013
This weekend we welcome Fr. Tuan Pham, C.Ss.R
and Fr. John P. Fahey Guerra, C.Ss.R who will be
conducting the English Lenten Retreat.
From February 25-28 the retreat will begin at 7:00
P.M
We would like to thank the Hispanic Ministry for the organization of the Valentine’s
Day Dance on February 09, 2013. After
deducting all expenses the total profit obtain was $5,100

Flea Market
March 9-10, 2013
We will be having a Flea Market on
Saturday, March 9th, and Sunday,
March 10th at the Social Center. If
anyone has any new or used items
that they would like to donate,
please bring them to the rectory. If
you would like to donate something
but cannot bring it to the rectory,
please call and we will arrange for someone to pick up your
donation.
If anyone is interested in renting space at the Flea Market,
please contact the secretary at 708-652-0948 for a vendor
form.
Price List:
One day, Saturday or Sunday ................... $20.00
Two day sale.............................................. 35.00
Tables ........................................................ 5.00 each

Volunteers are needed to help for the Flea Market. If you are
able to help please contact Theresa Zaworski at 708-6560425 or Mary Warchol at 708-652-4548.

PARKING LOT CAMPAIGN
In Memory of Bruno and Mary Pruchniak (Winn family)
$200
In Memory of John E. Winn Sr. (wife and children)
$200
Thank you and may God reward your generosity!
Goal $193,596
Deficit,
$145,118
Donations,
$48,478

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Julia Adamczyk
Isabel Barreros
Lawrance Bink
Maria de Jesus Bolanos
Marie Borowczyk
Theresa Brazda
Josefina Carmona
Helen Cison
Sam Cmunt
Domingo Corral
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
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
Nancy Radogno
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki

St. Mary’s Parish News

February 24 2013

Second Sunday of Lent
Luke 9:28b-36

Jesus is transfigured in the presence of Peter, John, and James.
Background on the Gospel Reading
On the second Sunday of Lent, we move from Jesus' retreat to the
desert and temptation by the devil to the glory shown in Jesus' Transfiguration. On the first Sunday of Lent, our Gospel always tells the story
of Jesus' temptation in the desert. On the second Sunday, we always
hear the story of Jesus' Transfiguration.
The report of Jesus' Transfiguration is found in each of the Synoptic
Gospels—Matthew, Mark, and Luke. The context for Luke's Transfiguration story is similar to that found in both Matthew and Mark. The
Transfiguration occurs after Peter's confession that Jesus is the Messiah and Jesus' prediction about his Passion. After the prediction there
is a discussion of the cost of discipleship in each of these Gospels. The
placement of the Transfiguration story close to Peter's confession and
Jesus' prediction encourages us to examine the Transfiguration in the
larger context of the Paschal Mystery.
The Transfiguration occurs on a mountain in the presence of just three
of Jesus' disciples—Peter, James and John. These are among the first
disciples that Jesus called in Luke's Gospel. We recently heard this
Gospel at Mass, on the fifth Sunday in Ordinary Time. Only Luke's
Gospel, which often describes Jesus at prayer, indicates that Jesus is
praying as his appearance changes to bright white. Luke indicates that
the three disciples were sleeping while Jesus prayed. They will be
sleeping again as Jesus prays in the Garden of Gethsemane before his
Passion and death.
As they awake, Peter and the disciples see Jesus Transfigured and
Elijah and Moses present with Jesus. Elijah and Moses, both significant
figures in the history of Israel, represent Jesus' continuity with the Law
and the Prophets. In Matthew's and Mark's Gospels, there is reference
to conversation among Jesus, Elijah, and Moses, but only Luke's Gospel explains that this conversation is about Jesus' later accomplishments in Jerusalem. Luke describes this as his exodus, connecting
Jesus' Passion, death, and Resurrection with the Israel's Exodus from
Egypt.
On witnessing Jesus' Transfiguration and seeing Jesus with Elijah and
Moses, Peter offers to construct three tents for them. Having just
awoken, perhaps Peter's offer was made in confusion. We also notice
that Peter reverted from his earlier confession that Jesus is the Messiah, calling Jesus “master” instead. As if in reply to Peter's confusion,
a voice from heaven speaks, affirming Jesus as God's Son and commanding that the disciples listen to him. This voice from heaven recalls
the voice that was heard at Jesus' baptism which, in Luke's Gospel,
spoke directly to Jesus as God's Son.
In his Transfiguration, we see an anticipation of the glory of Jesus'
Resurrection. In each of the reports of the Transfiguration, the disciples
keep secret what they have seen. Not until they also witness his Passion and death will the disciples understand Jesus' Transfiguration. We
hear this story of Jesus' Transfiguration early in Lent, but we have the
benefit of hindsight. In our hearing of it, we anticipate Jesus' Resurrection even as we prepare to remember Jesus' Passion and death.

February 24, 2013
LK 9:28b-36
If the Eucharist is the “source and summit of
Christian life”, what “mountaintop” experiences
have Sunday Mass given me? How have I heard
the voice of God more clearly through the Eucharist?
“Thoughts on Giving”
February 24, 2013
2nd Sunday of Lent
“I am the Lord who brought you from Ur of the Chaldeans
to give you this land as a possession.” (Genesis 15:7)
Just as the Lord gave Abraham, Moses and the Israelites a
land to possess, He has also given each of us a home.
Whether our home is grand or humble, it is a gift from
God. Abraham prepared a great sacrifice to the Lord in
gratitude for the home God gave him. How do we show
our gratitude to God for the home He has given us? Do we
make a sacrifice of any kind? Do we return any of our finances to God, investing equally in our eternal home just
as we invest in our current abode?

Anuncios Parroquiales
Secundo Domingo de Cuaresma

24 de Febrero de 2013

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago
a lo alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba. El
aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablan de su muerte,
que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros
se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los
dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban,
dijo Pedro a Jesús:
—Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando
llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la
nube. Una voz desde la nube decía:
—Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y, por el momento no contaron a nadie nada de
lo que habían visto.
SAN LUCAS 9, 28b-36
La transfiguración
en los sinópticos está
relacionada estrechamente con la Pascua, el
triunfo de Jesús sobre
la muerte. Pero para
llegar a la luz hay que
pasar por la cruz. La
pasión es el paso previo a la resurrección.
También el pueblo de
Israel tuvo que realizar
ese "paso" de la esclavitud a la libertad. La
teofanía de la transfiguración presenta una serie de elementos simbólicos que evocan la experiencia del Éxodo: el lugar
de la revelación de Dios (montaña), su presencia en medio
del pueblo (nube), la mediación de la Ley (Moisés) y los
Profetas (Elías). Haremos tres chozas, sugiere Pedro, porque
allí se estaba muy bien. Pero se oye una voz: "Este es mi
Hijo, escuchadle". Quizá lo que nos ocurre muchas veces a
nosotros es que no estamos dispuestos a escuchar su Palabra;
quizá por eso vivimos una fe desencarnada de la realidad y
nos cuesta tanto unir fe y vida. Es la gran asignatura pendiente del cristiano.

Baile de San Valentín
Agradecemos todos los que han trabajado duro para
preparar el baile. La ganancia de este evento fue
$5100.Gracias a todos Uds. a los que han participado .

Febrero 24, 2013
LK 9:28b-36
Si la Eucaristía es ‘la fuente y cumbre de la vida cristiana’2, ¿Qué
experiencias de ‘cumbre’ me ha dejado la Misa Dominical?,
¿Cómo he escuchado la voz de Dios más claramente por medio de
la Eucaristía?

Queremos agradecer al Ministerio Hispano
por la organización del Baile de San Valentín
el dia 9 de febrero; al igual que a todos aquellos que atendieron al baile. Después de pagar todos los gastos la ganancia total obtenida fue de $5,100

TIANGUIS “FLEA MARKET”
El sábado, Marzo 09, y domingo, Marzo 10 en el Centro Social
estaremos teniendo un Tianguis o mejor conocido como “Flea
Market” de 8:00 A.M a 5:00 P.M. Si usted tiene cosas nuevas o
usadas que quisiera donar, por favor tráigalas a la rectoría. Si
usted desea donar algo pero no les es posible traerlo, favor de
ponerse en contacto con la secretaria y alguien se encargara de
ir a buscar su donación de acuerdo a su disponibilidad de horario.
Si alguien esta interesado en rentar un espacio, las formas ya
están disponibles en la rectoría o llamando a la secretaria parroquial al 708-652-0948.

Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i
czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony
przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.
Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził
Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i
rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus
mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś
Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom
swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu
odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż
do czasu.
Łk 4,1-13

Lutego 24, 2013
LK 9:28b-36
Jeśli Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia
chrześcijańskiego”, jakich objawień doświadczam na Niedzielnej Mszy
Św.? Czy słyszę głos Boga bardziej wyraźnie poprzez Eucharystię?

24 lutego 2013 r.
Drodzy Bracia i Siostry!
Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią
dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między
wiarą a miłością – między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i
prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.
1. Wiara jako odpowiedź na miłość Boga
Już w mojej pierwszej encyklice przedstawiłem parę elementów,
pozwalających dostrzec ścisły związek między tymi dwiema
cnotami teologalnymi – wiarą i miłością. Wychodząc od fundamentalnego stwierdzenia apostoła Jana: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam!” (1 J 4, 16), przypomniałem,
że „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej
czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem,
z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym
decydujące ukierunkowanie. (...) Ponieważ Bóg pierwszy nas
umiłował (por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już tylko
‘przykazaniem’, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do
nas przychodzi” (Deus caritas est, 1). Wiara stanowi owo osobiste przylgnięcie – obejmujące wszystkie nasze władze – do
objawienia bezinteresownej i „żarliwej” miłości, jaką Bóg żywi do
nas, a która w pełni objawia się w Jezusie Chrystusie. Spotkanie z Bogiem-Miłością, który odwołuje się nie tylko do serca, ale
także do umysłu: „Poznanie Boga żyjącego jest drogą wiodącą
do miłości, a ‘zgoda’ naszej woli na Jego wolę łączy rozum,
wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. Jest to jednak proces, który pozostaje w ciągłym rozwoju; miłość nigdy nie
jest ‘skończona’ i spełniona” (tamże, 17). Dlatego wszyscy
chrześcijanie, a w szczególności „osoby prowadzące działalność charytatywną”, potrzebują wiary, takiego „spotkania z Bogiem w Chrystusie, które by budziło w nich miłość i otwierało ich
serca na drugiego, tak aby miłość bliźniego nie była już dla nich
przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz, ale konsekwencją
wynikającą z ich wiary, która działa przez miłość” (tamże, 31 a).
Chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość Chrystusa, dlatego
też przynaglany przez tę miłość – „caritas Christi urget nos” (2
Kor 5, 14) – jest otwarty w głęboki i konkretny sposób na miłość
bliźniego (por. tamże, 33). Taka postawa rodzi się przede
wszystkim ze świadomości, że jesteśmy kochani przez Pana, że
nam przebacza, a nawet służy Pan, który pochyla się, aby umyć
nogi apostołom, i ofiarowuje samego siebie na krzyżu, aby przyciągnąć ludzkość do miłości Bożej.
„Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas, i tym
samym budzi w nas zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest
miłością! (...) Wiara, która jest świadoma miłości Boga, objawionej w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do miłości. Jest ona światłem – w gruncie rzeczy jedynym –
które wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje
nam odwagę do życia i działania” (tamże, 39). To wszystko pozwala nam zrozumieć, że zasadniczą postawą wyróżniającą
chrześcijan jest właśnie „miłość oparta na wierze i przez nią
kształtowana” (por. tamże, 7)…

Fragment Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki

Post 2013 r.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Rekolekcje Wielkopostne
Zapraszamy serdecznie wszystkich
parafian do uczestniczenia w
rekolekcjach wielkopostnych,
które rozpoczniemy w Trzecią
Niedzielę Wielkiego Postu (2/3
marca). Potrwają one do czwartku 7 marca. Spotkania
rekolekcyjne będą się odbywać o godzinie 12.00 P.M i 7.00
P.M
Rekolekcje będzie głosić O. Artur Wilczek CSsR,
redemptorysta który pracuje na misjach w Togliatti w Rosji

Osoby zapisane do naszej parafii
mogą uzyskać informację o ofiarach
złożonych w roku 2012 na naszą
parafię, w ten sposób będzie można
odpisać tę kwotę od podatku.

Dziękujemy
Serdecznie dziękujemy naszym grupie meksykańskiej naszej
parafii za przygotowanie i przeprowadzenie walentynkowej
zabawy tanecznej. Zabawa ta przyniosła dochód w wysokości
5100 dolarów które zostały przekazane na naszą parafie. Serdeczne Bóg zapłać.

Obiad w Parafii
W tą niedzielę 24 lutego zapraszamy na obiad do Makuch Hall
po Mszy św. o godzinie 10:30.
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
„PCHLI TARG”
9 i 10 marca (sobota i niedziela)
Miejsce organizacji Targu: St. Mary of Częstochowa Social
Center - 5000 W. 31st, Cicero
Informacja i rezerwacja miejsca: Biuro parafialne - Tel.:
(708) 652 0948

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.

