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

Third Sunday of Lent
March 03, 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
7:30
7:50
8:15
8:45
7PM

March 03, Third Sunday of Lent
8:30 For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
†Edward Kandl (wife)
10:30 Rozpoczęcie Rekolekcji
O zdrowie dla Joanny
O uzdrowienie z choroby raka dla Krystyny Michałek
O Boże bł. dla Grażyny Potaśnik z okazji urodzin
(mąż z dziećmi)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Filomena Staniszewska (3-a rocz. śm.)
†Zygmunt Staniszewski
†Helena Kostrzewska
†Kazimiera Kowalczyk
†Kazimierz Maturski (Maria)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por los feligreses
4:00 Por los feligreses
March 04, Monday, Lenten Weekday; Saint Casimir
7:30 †Stephanie Skrzypczak (daughter, Dorothy)
8:15 †Holy Souls in the Book of Remembrance
12PM Polish Lenten Retreat
7:00 Polish Lenten Retreat
March 05, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por la salud y bendiciones en su cumpleaños de
Rosa Barba
12PM Polish Lenten Retreat
7PM Polish Lenten Retreat
March 06, Wednesday, Lenten Weekday
8:00 †Ben and Clara Glosniak (cousin Dorothy)
8:30 Eucharistic Adoration
12PM Polish Lenten Retreat
7PM Polish Lenten Retreat
March 07, Thursday, Lenten Weekday; Saint Perpetua and
Felicity, Martyrs
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Feliciano Salinas (hijo)
7PM English Lenten Retreat
March 08,

Friday, Lenten Weekday; Saint John of God,
Religious

†Holy Souls in the Book of Remembrance
Way of the Cross (English)
Por la bendiciones y salud en su aniversario de boda
de Manuel y Maria Castro
El Via Crucis
Droga Krzyżowa i Msza św.)

March 09, Saturday, Lenten Weekday; Saint Frances of
Rome, Religious
5:00 †Casimir Kras (Harriet Kurcab)
†Florence Glosniak (Lorraine Wagner)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
March 10, Fourth Sunday of Lent
8:30 Stuart Gavin (Bob Krolak)
10:30 Za parafian
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Servando Palacios (hija)
†Feliciano Salinas (26th aniversario, hijo)
4:00 †Jose Sanchez (9º aniversario) y Ana Maria Sanchez
(1er aniversario)- (hija Lourdes)

Lector Schedule
Saturday, March 09
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, March 10
8:30 Michelle Cison-Carlson,
Leonard Witucki
10:30 Kasia Kowalska, Krzysztof Zborowski
12:30 Marisol Ortiz-Ibarra, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez

Eucharistic Minister
Saturday, March 09
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, March 10
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michelle Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Myriam Campagne, Francisco Uribe
Linda Ramirez, Alexandra Baez
4:00 Lucy Gamiño, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection February 24, 2013

on Saturday, March 16, 2013.

The next session of Religious Education will be held

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 708-656-0425 or Mary
Warchol at 708-652-4548.

Sunday Collection February 17, 2013
Fe. 16

Feb. 17

5:00PM

$546.00

6:30PM

71.00

8:30AM

1,247.00

10:30AM

2,074.00

12:30PM

1,588.00

4:00PM

696.00

TOTAL

6,222.00

Second Collection on March 10, 2013
The Collection for the Church in Central and Eastern
Europe funds essential pastoral services for this vast geographic and ethnically diverse area. These include seminary
formation, parish maintenance, and shelter for children and
young people in need of housing, education and counseling.

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.

Fe. 23

Feb. 24

5:00PM

492.00

6:30PM

266.00

8:30AM

781.00

10:30AM

1,636.00

12:30PM

1,688.00

4:00PM

643.00

TOTAL

$5,506.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Parking lot collection 02/17/2013……………….$370.00
Goal $193,596
Deficit,
$144,748
Donations,
$48,848

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
Third Sunday of Lent
Luke 13:1-9

March 03, 2013

Jesus preaches a lesson on repentance.
Background on the Gospel Reading
Now into the third week of the Season of Lent, our Sunday
Gospel prepares us to hear Lent's call to conversion and repentance. Today's reading is found in the chapters of Luke's
Gospel that describe Jesus' journey to Jerusalem. During this
journey, Jesus teaches and heals. He must also respond to
those who question and challenge his authority and actions.
There is no parallel in Mark's or Matthew's Gospels for today's reading from Luke. While Mark and Matthew describe
an incident in which Jesus curses the fig tree, today's reading
makes the barren fig tree the subject of a parable.
Luke tells us that some among the crowds report to Jesus a
massacre of Galileans by Pilate. The intention of the crowd
seems to be to ask Jesus to explain why these people suffered. It was commonplace to render people's suffering as
evidence of their sinfulness. Jesus challenges this interpretation. Those who were massacred were no more or less sinful
than the ones who report the situation to Jesus. Jesus replies
that even a fatal accident, a natural disaster, ought not to be
interpreted as punishment for sin.
Jesus' words at first appear to have a fire-and-brimstone
quality. Jesus says in essence, “Repent or perish as these
people did; all are sinful before God and deserving of God's
punishment.” The tone changes, however, in the parable that
follows. The parable of the barren fig tree contrasts the patience and hopefulness of the gardener with the practicality of
the property owner. When told to cut down the fig tree because it is not producing fruit, the gardener counsels patience. If properly tended, the barren fig tree may yet bear
fruit.
Throughout his journey to Jerusalem, Jesus has been teaching about the Kingdom of God. In this parable, we find an
image of God's patience and hopefulness as he prepares his
Kingdom. God calls us to repent, and it is within his power to
punish us for our failure to turn from our sinfulness. And yet
God is merciful. He delays punishment and tends to us so
that we may yet bear the fruit he desires from us.
This, then, is our reason for hope: Not only does God refuse
to abandon us, he chooses to attend to us even when we
show no evidence of his efforts. Next week's Gospel will give
an even clearer picture of the kind of mercy that God shows
to us.

March 3, 2013
Jesus says in Matthew 7:20, “You will know
them by their fruits.”
After listening to Jesus’ parable today, what
is the “fruit” from my reception of the Eucharist?
“Thoughts on Giving”
March 03, 2013
3rd Sunday of Lent
“He said to the gardener, „For three years now I have
come in search of fruit on this fig tree but have found
none.‟” (Luke 13:7)
Are we like the barren fig tree? What does God find
when He searches for the fruits which we have given
back? How will you respond when God asks you
what you have done with all the gifts He has given
you?

Anuncios Parroquiales

03 de Marzo de 2013

Tercer Domingo de Cuaresma
En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús
lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los
sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó: “¿Pensáis que
esos galileos eran más pecadores que los demás galileos,
porque acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.
Y les dijo esta parábola: “Uno tenía una higuera plantada
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a ocupar terreno en balde?” Pero el viñador
contestó: “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas”.
SAN LUCAS 13, 1-9
Estimado Hermano / a

Te escribo esta carta para invitarte a
vivir una experiencia del Encuentro
Personal con Cristo Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
Orientación 15 de Marzo— 5:00 P.M
a 8:00 P.M
16 & 17 de Marzo— 8:00 A.M. a 5:00
P.M.
CENTRO SOCIAL— 5000 W. 31st St.

Marzo 3, 2013
Dice Jesús en Mateo 7:20, “Ustedes los conocerán
por sus frutos”
Después de escuchar hoy la parábola de Jesús, ¿Cuál
es el “fruto” de mi participación en la Misa?

Se necesita participar los dos días completos. De retiro pueden participar todos los mayores de 15 años. No se admiten
los niños. Para los que necesitarían el servicio de cuidado de
niños se ofrecerá en el Salón de la Escuela Makuch Hall. Para
más información favor de comunicarse a la oficina al 708-6520948- ext.20.
P. Waldemar Wieladek CSsR Párroco

Catecismo
La próxima clase del catecismo será el 16 de marzo de
8:00 a 10: A.M.
Recuerden que el total de la inscripción del catecismo
debe de ser saldado a mas tardar el 20 de abril del 2013.

Segunda Colecta para el día 10 de marzo del 2013

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.

El próximo domingo (10 de marzo) se realizará la colecta
para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Su apoyo generoso a esta colecta mantendrá la confianza y la esperanza
que nuestros hermanos de Europa central y oriental han
llegado a experimentar desde la caída del comunismo. La
Colecta financia servicios esenciales para la pastoral de esta
amplia zona geográfica y étnicamente diversa. Estos incluyen formación en los seminarios, mantenimiento de las parroquias y refugio para niños y jóvenes necesitados.

TIANGUIS “FLEA MARKET”

Ogłoszenia Parafialne

3 marca 2013 r.

III Niedziela Wielkiego Postu
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im
odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na
których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi
winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo
zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien
człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do
ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu
na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
Łk 13,1-9

Marca 3, 2013

Jesus w Ewangelii Św. Mateusza
„Poznacie ich po owocach”.

mówi do nas

Po wysłuchaniu dzisiejszej przypowieści Jezusa, jaki jest
owoc mojego przyjęcia Eucharystii?

Święty Kazimierz, królewicz
4 marca
Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu
synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była
Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej
opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku
życia. W 1467 r. król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana
Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX
w. był najwybitniejszym historykiem Polski. "Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli synów
królewskich dołączył znany humanista, Kallimach (Filip Buonacorsi).
Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej.
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla
czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko
królowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na
tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by
poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe
poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia.
Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami
publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał
w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas
dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w
Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z
powodu trapiącej go gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie tam, "opowiedziawszy dzień
śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu
poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks.
Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W
1518 król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Leon X na początku
1520 r. wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem,
jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego
żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi
płockiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i
wszystkie jego dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił
więc starania, uwieńczone nową bullą wydaną przez Klemensa VIII 7
listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego
kopia zachowała się w watykańskim archiwum.
Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało
znaleziono nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. .
Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej.
W 1636 r. przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra i Pawła. Św.
Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest
także głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował
się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła. W 1948 r. w
Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwaniem św. Kazimierza.
W tym samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza głównym patronem
młodzieży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie Maltańscy obrali sobie św.
Kazimierza za swojego głównego patrona; otrzymali wówczas część
relikwii świętego.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Rekolekcje Wielkopostne
Zapraszamy serdecznie wszystkich
parafian do uczestniczenia w
rekolekcjach wielkopostnych,
które rozpoczniemy tę 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. Mirosław Dawlewicz 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.

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.

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.

