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

Pentocost Sunday
May 19, 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. 708-218-7842
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
8:15

May 19, Pentecost Sunday
8:30
†John & Helen Kociolko (son)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Dolores Kuzara
†Adolfina Dobrzanska (Domek family)
10:15
Litania do Matki Bożej
10:30
O Boże bł. dla O Zbigniewa Pieńkosa z okazji urodzin
O Boże bł. dla Celiny i Władysława Mrożek, całej rodziny i
pracowników Firmy Celina Fresh Market
O Boże błog. dla Jana Grześnikowskiego
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Edwarda z ok..
urodzin i 25 rocz. pobytu w USA
O zdrowie, Boże błog. i szczęśliwy powrót do Polski dla
Antoniny Węgrzyn (Danuta Landt)
O Boże błog. dla Danielka Chrobak w 1 rocz. urodzin
(Jarosław)
Dziękczynna z prośbą o szczęśliwy pobyt w Polsce dla
Anieli i Stanisława Szczechowicz
O szczęśliwą podróż do Polski dla Heleny i Jana
†Agnieszka Wyrostek i †Helena Wyrostek (Franciszek)
†Stanisław Papciak i †Antoni Olszewski w 2 rocz. śm.
(Krystyna)
†Henryk Kozaczka
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30
†Neyra Cristina (hermana)
Presentacion de 3 años Mateo Emiliano Gaona (Padrinos
Esteban Dominquez y Norma (Gadna)
4:00
Por la salud de Ivett Venegas (familia Venegas)
May 20, Monday, Saint Bernardine of Siena, Priest
7:30
O zdrowie dla Jadwigi
8:15
En acción de gracias a la Virgen Maria por su intercesión
por las almas del purgatorio (Rosalino Alonso)
May 21, Tuesday, Saint Christopher Magallanes, Priest, and
Companions, Martyrs
7:30
Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Agnieszki
8:15
Por los Feligreses
May 22, Wednesday, Saint Rita of Cascia, Religious
8:00
†Catherine Warchol (Mary Warchol)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00
Circulo de Oración
7:45
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 23, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30
O Boże błog. I zdrowie dla Artura z rodziną
8:15
O Boże miłosierdzie i uleczenie za przyczyną sługi Bożego
O.Bernarda Łubieńskiego dla Teresy
May 24, Friday, Weekday in Oridnary Time
7:30
Anniversary of Father Pienkos Ordination

O zdrowie dla siebie i dzieci - prosi Eugeniusz Mazur

May 25, Saturday, Saint Bede the Venerable, Priest and Doctor of the
Church; Saint Gregory VII, Pope; Saint Mary
Magdalene de’Pazzi, Virgin; BVM
11:00
Quinceañera: Karla Greta Trejo
1:00 Wedding : Christina Sanchez & Irvin Gutierrez
3:00 Wedding: Ariana Orozco & Omar Ibarra
5:00
†Joan McWilliams (MQH—Marian Counsil)
6:30
W int. próśb i podziękowań
May 26, The Most Holy Trinity
8:30
†Mike & Anne Vavrek (family)
†Francis Morales (family)
†Bernice Nowicki (Dorothy Honek)
10:30
Litania do Matki Bożej
10:30
†Henryk Kozaczka
†Ewa Rapacz-Zarzycka
†Sławomir Sajda

Lector Schedule
Saturday, May 25
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, May 26
8:30 John Kociolko
10:30 Danuta Landt, Alicja Krzak
12:30 Juan Rodriquez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Enrique Garcia, Mary Rodriguez, Rene Aviña

Eucharistic Minister
Saturday, May 25
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, May 26
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michelle Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Olivia Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

We welcome in Baptism:
Roman Bartolomiej Nierzwicki
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Christina Sanchez & Irvin Gutierrez
lll. Ariana Orozco & Omar Ibarra
ll. Dominika Kusper & Marcin Strama
ll. Kataryna Ewa Putylo & Jacek Ryszard Pieprzak
ll. Hortencia Castro & Jose Luis Vargas Leon
l. Monica Skupien & Matthew Gacek
l. Anna Zieba & Heriberto Rodriguez
l. Lina G. Renteria & Miguel A. Mena

St. Mary of Czestochowa

Religious Education
Unpaid fees for the past school year can be made at the rectory
- as soon as possible. New registration forms for the 2013-2014
school year will be available at the rectory throughout the summer months.

Food Sale
Everyone is invited to accompany us on May 19,
2013 at the Makuch Hall after the 10:30 A. M and
12:30 P.M Masses for a Polish Food sell.
Mass Intention Book
If you wish to request a mass for a deceased member or a blessing or to ask
for the health of a love one or friend
during 2013 or 2014, you may do so at the rectory. We
are open Monday—Thursday from 9 AM to 5 PM and
on Friday from 10:30 to 6:30 PM. A SMALL DONATION OF $10 PER INTENTION IS REQUIRED.
Religious Items Sale
On the weekend of May 25 and 26 the Religious Sisters from the state of Minnesota will be visiting us to sell religious items, such as rosaries, crosses, etc

Words of Life
Blessed John Paul II in his encyclical letter “The Gospel of
Life” reminds us that ‘when the sense of God is lost, there
is also a tendency to lose the sense of man, of his dignity
and his life” (no.21). If we wish to change the “culture of
death” in our society we must restore God to the center of
our lives. The power of the Gospel is to transform humanity from within and to make it new. Like the yeast which
leavens the bread, the Gospel is meant to permeate all
cultures and give them life from within so that they may
express the full truth about the human person and about
human life.
~ Most Rev. Kevin Farrell, Bishop of Dallas, homily at the
Closing Mass for the 2013 National Prayer Vigil for Life,
January 25, 2013
Eternal rest………………
Dolores Kuzara
May God Who called you, take you home!

Sunday Collection May 12, 2013
May 11 5:00PM
$336.00
"Command
6:30PM
94.00
them to do
good, to be rich
May 12 8:30AM
1,223.00
in good deeds,
and to be gen10:30AM
1,474.00
erous and will12:30PM
1,269.00
ing to share."
4:00PM
597.00
1 Timothy 6:18

TOTAL

$4,993.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Parking lot collection 05/05/2013……………….$709.00
Goal $193,596
Deficit,
$141,539
Donations,
$52,057

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
Grzegorz Czaja
Kerry Czarnecki
Reynaldo Davalos
Phyllis Fles
Elva Gonzalez
Angie Gonzalez
Michalina Górka
Genowefa Grzesnikowska
Theresa Hagman
Justine Hranicka
Bob Krolak
Harriet Kurcab
Mayann Lipinski
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
Anna Skarbek
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

May 19, 2013

Pentecost Sunday
John 20:19-23

Jesus appears to his disciples and gives them the gift of the
Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
The season of Easter concludes with today's celebration, the
feast of Pentecost. On Pentecost we celebrate the descent of
the Holy Spirit upon the Apostles gathered in the upper room in
Jerusalem; this event marks the beginning of the Church. The
story of Pentecost is found in the Acts of the Apostles, today's
first reading. The account in today's Gospel, taken from the
Gospel of John, also recounts how Jesus gave the gift of the
Holy Spirit to his disciples. There is no need to try to reconcile
these two accounts to each other. It is enough to know that,
after his death, Jesus fulfilled his promise to send to his disciples a helper, an advocate, who would enable them to be his
witnesses throughout the world.
We previously heard today's Gospel on the second Sunday of
Easter. At that time, we also heard the passage that follows,
which describes Jesus' appearance to Thomas. In that context,
we were led to reflect on belief and unbelief.
In the context of the feast of Pentecost, this reading reminds us
about the integral connection between the gifts of peace and
forgiveness and the action of the Holy Spirit. Jesus greets his
disciples with the gift of peace. Jesus then commissions his
disciples to continue the work that he has begun, “As the Father
has sent me, so I send you.” As he breathes the Holy Spirit
upon them, Jesus sends his disciples to continue his work of
reconciliation through the forgiveness of sins.
This Gospel reminds us that the Church is called to be a reconciling presence in the world. This reconciling presence of Christ
is celebrated in the Church's sacramental life. In the Sacrament
of Baptism, we are washed clean from sin and become a new
creation in Christ. In the Sacrament of Penance, the Church
celebrates the mercy of God in forgiving sins. This reconciling
presence is also to be a way of life for Christians. In situations of
conflict, we are to be agents of peace and harmony among people.

Question of the Week
May 19, 2013
Pentecost
Today, Saint Paul says the Holy Spirit makes us God’s
adopted sons and daughters who cry out “Abba,
Father!”
When has the celebration of the Mass led me to
an especially strong sense of belonging to God’s
family?

National HIV/AIDS Awareness Days
Did you know that there are over 1 ¼
million people in the United States living
with HIV? One forth of them DO NOT
KNOW that they are infected with the
virus.
Stigma, discrimination and shame these continue to prevent
people from talking about HIV, getting tested or seeking treatment. If you do not know that you are infected with HIV, you
could be spreading it to others. The only way to know if you
have HIV is to get tested.
Free and confidential or anonymous testing is available in a
community near you. To find the nearest site you can call: 1
888 232 4636, The National HIV/AIDS Hotline, 1 312 948 6500,
Catholic Charities or Visit: www.catholiccharities.net/hiv_aids,
www.hivtest.org, www.cityofchicago.org, Chicago Dept. of Public Health, www.cookcountypublichealth.org, Cook County Dept.
of Public Health.
THE DISEASE HAS NO CURE; THERE IS NO VACCINE TO
PREVENT IT; AND IT WILL NOT GO AWAY!
However, HIV/AIDS CAN BE PREVENTED!
KNOW YOUR STATUS; GET TESTED FOR HIV, AND
SPREAD THE WORD THAT OTHERS SHOULD DO THE
SAME.
Catholic Charities HIV/AIDS Liaison to the Archdiocese of Chicago

Anuncios Parroquiales
Domingo de Pentecostés
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: "Paz a vosotros". Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío
yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Juan 20, 19-23
Venta de Comida
El día 19 de mayo, en el Makuch Hall estaremos llevando
a cabo una venta de comida polaca. La venta se llevara a
cabo al final de la misa de 10:30 A.M y 12:30 P.M esperamos contar con sus presencias y apetito.
VENTA DE ARTICULOS RELIGIOSOS

19 de Mayo de 2013
Los dones del Espíritu Santo pertenecen también a lo que el Catecismo
Romano llama "noble séquito" de la
gracia santificante. Son regalo de
Dios trino. La razón de que, a pesar
de todo, se llaman dones del Espíritu
Santo es que el Espíritu Santo mismo
es el regalo del Padre y del Hijo al
hombre que está en gracia, y tiene,
por tanto, una relación especial con los dones.
INTELIGENCIA El don de inteligencia al servicio de la mente
humana Este don nos hace entrar en las profundidades de
Dios, nos da el sentido divino. Por medio de él, el hombre llega
a penetrar el sentido de la Palabra de Dios contenida en la
Revelación divina y no sólo nos da luz para comprender la
Sagrada Escritura, sino que imparte a todos los hijos de Dios,
según las necesidades de salud espiritual.
CIENCIA El don de ciencia como manifestación de la creación
El don de ciencia nos comunica la mirada de Dios sobre todas
sus obras como fuente única de todas las bellezas del universo.
SABIDURIA El don de sabiduría, la cima más alta del pensamiento cristiano. Todos los pueblos y culturas poseen su tipo
de sabiduría, según las características propias de cada pueblo
y cada civilización.
CONSEJO El don de consejo, guía hacia Dios El don de consejo tiene precisamente por fin dirigir nuestros actos conforme
al plan eterno con que Dios gobierna el mundo. Nos permite
entrar a formar parte de los designios de la Providencia, todavía entre las oscuridades de la fe, pero con todo el impulso de
nuestro amor y con toda libertad.

Los días 25 y 26 de mayo, estaremos dando la bienvenida a la comunidad Religiosa las Consagradas del Santísimo Salvador , fundada en
Guerrero, México. Ellas también tienen Hermanos Religiosos que se
están preparando para ser Sacerdotes, ellos son Consagrados del
Santísimo Salvador; son Contemplativos- Misioneros, van a los lugares más pobres para dar misiones populares al estilo de San Alfonso
María de Ligorio, están en cuatro Países: México, Guatemala, Nicaragua y ahora a aquí en Estados Unidos en el estado de Minnesota.
Estarán ofreciendo en venta varios artículos religiosos como rosarios,
escapularios, cuadros, cruces, crucifijos, medallas, etc.
Nota: Su Website, para un poco más de información sobre ellos es:
www.windowtotruth.com
http://consagrados-santisimo-salvador.mex.tl/frameset.php?
url=/1118183_PAGINA-PRINCIPAL.html

PIEDAD El don de piedad, regulador de la actitud del hombre
con Dios y con el prójimo El don de piedad nos impele a imprimir a todas nuestras relaciones con Dios y con el prójimo ese
sentido filial y fraterno que debe regular las relaciones de los
hijos de una misma familia y nos comunica el Espíritu de la
familia de Dios.
FORTALEZA El don de fortaleza, fuerza y fundamento de la
vida cristiana En una religión fundada por un Crucificado y que
comenzó a implantarse a través de tres siglos de persecuciones y martirios, el don de fortaleza juega un papel esencial.
TEMOR El don de temor, una actitud religiosa fundamental El
don de temor comunica al ser humano la convicción de que
Dios es infinitamente grande y el sentido de lo sagrado y señala además la dependencia de toda creatura respecto al Creador.

Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój
wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
(J 20,19-23)

19 maja 2013 r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dziś św. Paweł mówi: „Otrzymaliście Ducha przybrania za
synów, w którym możecie wołać Abba Ojcze ” (Rz. 8,15)
Czy pamiętam moment, w którym moje uczestnictwo we
Mszy św. doprowadziło mnie do wyjątkowo silnego poczucia więzi z pozostałymi członkami rodziny Bożej?

19 maja 2013 r.
Majowe jedzenie!
Dzisiaj zapraszamy wszystkich na parafialną majówkę, która ma miejsce tuż po
polskiej Mszy św. o 10:30 w sali Makucha. Serwujemy na gorąco smakołyki
kuchni polskiej a także kawę, herbatę i
ciasto. Wasza obecność na majówce to radość ze wspólnie spędzonego czasu, syty żołądek i materialne wsparcie naszej parafii. Smacznego.
Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
Zapraszamy na XV Polonijną Pielgrzymkę Rodziny
Radia Maryja do “Amerykańskiej Częstochowy” w
Doylestown, Pensylwania.

Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę
7-go lipca
Proponujemy dwie możliwości:
1. Wyjazd 5 lipca (piątek) godz. 6:00 - rano, powrót 8 lipca
(poniedziałek) ok. godz. 10:00 przed południem.
Nawiedzamy: Sobota - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w
Lewiston (NY, Niagara), wodospad Niagara, Niedziela Sanktuarium Matki Bożej w Doylestown
2. Wyjazd 5 lipca (piątek) godz. 10:00 - wieczorem, powrót 8 lipca
(poniedziałek) ok. godz. 10:00 przed południem.
Nawiedzamy: Sobota - Sanktuarium Matki Bożej Lourdes (Ohio),
Niedziela - Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.
Więcej informacji i zapisy w Centrali Radia Maryja
6965 W. Belmont Ave. tel.1 773 385 8472 lub
w Biurze Św. Krzysztofa tel. 1 708 373 1333
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Nie lubimy prawdy. Najczęściej się
jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach.
Prawda wydaje się przemawiać przeciw nam.
Nie lubimy słuchać prawdy z ust lekarza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby
bliskiej, która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam
prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem — bo
wiadomo, że On mówi tylko prawdę i czeka na nasze słowa prawdy.
Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do
tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam
prawdy. Chrystus powiedział Apostołom: „Poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka.
Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy.
Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między
świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający
prawdę, świadczący o prawdzie.
Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości
człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim
uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu
o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Miesiąc Maj!
W tradycji polskiej miesiąc maj
jest poświęcony Najświętszej Maryi
Pannie. W tym miesiącu składamy
hołd Bożej Rodzicielce odmawiając
litanię loretańską do Matki Bożej jak
też rozważając tajemnice różańca
świętego.
Zwróćmy uwagę by w tym miesiącu czy to w sposób prywatny czy też
przez udział w nabożeństwie w kościele tej pięknej
tradycji stało się zadość i abyśmy potrafili żyć tak jak
żyła Maryja Matka Chrystusa.
Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o godzinie
10:00AM, przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach.

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”, „Tak rodzinie” pogłębiamy naszą wiarę oraz
miłość do Boga i Kościoła.

Memorial Day
27 maja czyli w ostatni poniedziałek maja
przypada Dzień wdzięczności i pamięci o tych,
którzy w jakichkolwiek wojnach oddali życie za
wolność Ojczyzny. Dlatego też w tym dniu o
godz. 9.00 AM będzie odprawiona Msza św. w intencji
wszystkich, którzy oddali życie za naszą wolność. Zapraszamy na wspólne świętowanie

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.

