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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 07, 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

July 07, Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the living and deceased members of the
Rosary Confraternity
†Bernice Nowicki (Friends of Beth Ernst.)
†Robert and Dolores Kuzara
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Norma Faye Madurzak (Pedro & Dinah
Zaragoza)
10:30 Podziękowanie za 83 lata życia Genowefy
Grześnikowskiej z prośbą o dalsze łaski i
opiekę Bożą (syna Jan
O Boże bł dla Moniki Wijit (tata)
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Edward Koscik (Filomena Czykier)
†Ewa Rapasz-Zarzycka
†Sławomir Sajda
12:30 Presentación de Ernesto Máximo (papas y
padrinos)
Presentación de 3 anos de Damian Bucio
†Ignacia Lopez (2º aniversario)
4:00 Por los feligreses
July 08, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 W intencji Bogu wiadomej
8:15 Por la salud y bendiciones de Carole Twomey
July 09, Tuesday, Saint Augustine Ahao Rong, Priest and
Companions Martyrs
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
July 10, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Henry & Judy Sternik (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
July 11, Thursday, Saint Benedict, Abbot
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por los feligreses
July 12, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Louise Valosek (family)
8:15 †Por los feligreses

July 13, Saturday, Saint Henry
11:00 Wedding: Anna Gorecka & Gregorz Garbacz
1:00 Wedding: Fidelina Pineda & Carlos Augusto
Garduza
5:00 For the parishioners
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
Dziękczynna w 20-te urodziny dla Michała
Koczwara
July 14, Fifteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Rita Barnak (Ronald Barnak)
10:30 †Genowefa Miętus (3-a rocz. śm.)
12:30 Por los feligreses
4:00 Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, July 13
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, July 14
8:30 Leonard Witucki, Maria Carmen Castañeda
10:30
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Juana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Brito
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, July 13
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, July 14
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michelle Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Ruth Trujillo, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alexandra Baez
4:00 Maria Clara Ibarra, Tiburcio Rodriguez
Maria Rodriguez

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Anna Gorecka & Gregorz Garbacz
lll. Fidelina Pineda & Carlos Augusto Garduza
ll. Francelina Bahena Sotelo & Alfonso Diaz Esqueda
l. Maria Velasquez & Alfredo Naval
l. Ewa Jarzabek Golebiowska & Stanislaw Jarzabek
l. Jolanta Kajewska & Stanislaw Kasprak

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection June 30, 2013

Mexican Food Sale
As every year the Hispanic Ministries will be
doing their annual summer food sales to raise
funds for our parish. We kindly ask to our
parishioners to participate during this event.
The food sales will take place after each
Sunday Mass on the following dates:
July 14, 2013
July 28, 2013
August 11, 2013

Because of the printing demands the summary for the Sunday Collection of June 30
will be publish in the upcoming bulletin of
July 14, 2013.

PARKING LOT CAMPAIGN
In Memory of John E. Winn Sr. , from wife and children..$200.00

Goal $193,596
Deficit,
$140,710
Donations,
$52,886

PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.

There are 7 weeks before the Feast of Our
lady of Czestochowa and Parish Raffle. Each
ticket sells for just $5.00 and the cost of the
entire raffle book is $100.
Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the
sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be held during the spring months
throughout the. Archdiocese. Preparation
groups are forming now. To register or for
information please telephone (312) 534-8047
or go to www.catechesis-chicago.org.

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
Lawrence Natonski
Robert O’Connor
Kathleen Pencak
Stacia Pikul
Nancy Radogno
Aniello Riccio
Mary Robella
Hermilinda Ruiz
Rosario Saldaña
Gloria Salvino
Eleanore Sitar
Anna Skarbek
Eleanore Skora
Philip Smith
Irene Sterns
Jozefa Sulejewska
Florence Szot
Sra. Trinidad
Rigoberto Valdivia
Margarito Vargas
Marie Wisnieski
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Virginia Wojtowicz
Theresa Woznicki

St. Mary’s Parish News
Fourteenth Sunday in Ordinary Time
Luke 10:1-12,17-20

Jesus sends out 72 people to announce the coming kingdom.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel begins immediately after the final verse in last
Sunday's Gospel. After strong language about the difficulties of
discipleship, Jesus immediately appoints 72 people to go ahead
of him to every town and place he plans to visit, proclaiming that
the Kingdom of God is at hand. He sends them in pairs. In the
Law of Moses two witnesses were needed for a testimony to be
credible. It was probably also a safer way to travel.
Jesus admits it will be difficult, that he is sending them out like
lambs among wolves. Yet they are to bring nothing with them,
not even a money bag or sandals. They are to greet no one on
the way so as not to be distracted from their mission. When they
enter a house, their message is simply “peace.” The response
they will receive may be positive or negative. Either way, they
are to know that the Kingdom of God is at hand. They are not to
demand special treatment but eat and drink whatever is given
them. They are to stay in one house and are not to look around
for one that provides better accommodations. They are to heal
the sick as a sign that the Kingdom of God is at hand for them.
Like Jesus' miracles, healing is a sign of the coming of the kingdom. If the town will not receive them, they are to shake the dust
from their feet and move on. Even in the case of such rejection
they should know that the Kingdom of God is at hand.
When they return from their journeys, they are rejoicing because
their mission has been successful. Demons were under their
power because of Jesus' name. Jesus may have sent them out
as lambs among wolves, but at the conclusion of this passage
he assures them that they have been given power over the enemy and nothing will harm them, not even serpents and scorpions.
A key theme of today's Gospel and last Sunday's Gospel is discipleship—its challenges, its difficulties, and its rewards. Sharing
in the mission of Jesus is difficult, but everyone is called to do it,
not just some professionals trained for ministry. Even for us today, the harvest is plentiful. We should pray to the master of the
harvest to send out workers for his harvest.

Thoughts on Giving
July 7, 2013 - 14th Sunday in Ordinary Time

“Carry no money bag, no sack, no sandals...” Luke 10:4
The story of Jesus sending out the disciples reminds us that, as
Christ’s disciples, we should not be overly concerned about
material goods, possessions and money. We are called to willingly share our gifts and expect nothing in return.

July 07, 2013
Year of Strong Catholic Parents (July 2013 - July 2014)
The third year will focus on fostering deeper connections with
parents, particularly when they present their children for sacraments. This year may include but is by no means limited to
some of the following elements:
•Creating consistent and Archdiocesan-wide sacramental programs for parents that include a deep understanding of the sacraments as well as a growing appreciation for them as encounters with Christ and as the basis of the Christian life.
•These programs should highlight parents' responsibility to raise
their children in the faith. The vision is to create a family and
home life that fosters a knowledge of faith, prayer, and service
in the world. In that home and family, one would also value faith
that works for justice and an appreciation of one's unique vocation or calling by God.
•Developing a "viral" implementation approach that encourages
parental involvement over time beyond particular sacramental
years. In other words, lateral ministry would take place. Program
participants one year become the volunteer leaders the next
year.
•Offering retreats or other programs for parents that encourage
deeper reflections on their faith life and their role as models for
their children
•Developing additional tools and materials that will encourage
parents to reconnect with their faith and provide them with
home-based guidance to raise their children in the faith

Anuncios Parroquiales
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Designó el Señor a otros setenta y dos y los mandó de dos
en dos, delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde
tenía que ir. Les dijo: Ciertamente la mies es mucha, pero los
obreros son pocos. Por eso, pedid al Dueño de la mies que
mande obreros a recogerla. Andad, y ved que os envío como
a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni monedero,
ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, saludad primero, diciendo:
Paz a esta casa.” Si en ella hay gente de paz, vuestro deseo
de paz se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el
obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde os reciban bien, comed lo que
os ofrezcan; sanad a los enfermos del lugar, y decidles “El
reino de Dios ya está cerca de vosotros.” Pero si llegáis a un
pueblo y no os reciben, salid a las calles diciendo: “¡Hasta el
polvo de vuestro pueblo que se ha pegado a nuestros pies,
nos lo sacudimos en protesta contra vosotros! Pero sabed
esto: que el reino de Dios está cerca.” Os digo que aquel día
el castigo de ese pueblo será más dura que el de los habitantes de Sodoma.
Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo:
¿Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre!
Jesús les dijo: Sí, pues yo veía a Satanás caer del cielo como
un rayo. Os he dado poder para que pisoteéis serpientes y
alacranes, y para que triunféis sobre toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no os alegréis de que los espíritus os obedecen, sino de que vuestros nombres ya están
escritos en el cielo.
Lc 9, 51-62
Venta de Comida Mexicana
Como cada año las comunidades hispanas parroquiales, estarán llevando sus ventas de comida durante este verano. Todos los fondos
recaudados serán donados a nuestra parroquia. Pedimos y nos acompañe después de la misa dominical junto con su familia, y así disfrutar
los deliciosos antojitos mexicanos durante las siguientes fechas:
14 de Julio de 2013
28 de Julio de 2013
11 de agosto de 2013

La rifa parroquial anual será el día 25 de Agosto de
2013. Todos los feligreses registrados en nuestra parroquia han recibido por correo un talonario de 20 boletos, les pedimos de su ayuda para poder vender los
boletos con sus amigos, familiares, o compañeros de
trabajo. Si usted no esta registrado en la parroquia y
desea ayudar en la venta de boletos, por favor comuníquese a la rectoría para obtener un talonario de boletos.
Cada boleto tiene un precio de $5.00, es muy importante para nuestra parroquia que todos nuestros feligreses se comprometan a vender
si no todos o parte de los boletos, ya que la ganancia obtenida por la
rifa es usada para el mantenimiento y gastos anuales de la parroquia.

07 de Julio de 2013

Ogłoszenia Parafialne
XIV Niedziela zwykła
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu
dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego
miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa
ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw
mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli
nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie,
jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do
jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co
wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i
mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą
was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch,
który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo
Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień
niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z
radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię,
nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich:
Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica.
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się
wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
Łk 10,1-12.17-20
11 lipca
Święty Benedykt z Nursji,
opat, patron Europy
Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i
wyważoną regułą, która stała się
podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie
zakon Benedykt przyczynił się tylko
do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko
rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się
najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r.
wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego
patrona Europy.
Ojciec Benedykta był właścicielem ziemskiej posiadłości
w Nursji. Benedykt urodził się ok. roku 480 wraz ze swo-

7 lipca 2013 r.
ją bliźniaczą siostrą, św. Scholastyką. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym miasteczku. Na dalsze studia udał się
do Rzymu. Nie pozostał tu długo. Opuścił wieczne miasto, gdyż chciał oddać się Panu Bogu na wyłączną służbę
jako asceta. Udał się ok. 60 km na wschód w kierunku
Tivoli i osiadł w przysiółku Enfide (dzisiaj Affile) przy
kościele świętych Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prenestini.
Z niewiadomych bliżej przyczyn opuścił jednak i to miejsce i przeniósł się do Subiaco. Znalazł tu nie tylko ciszę,
ale również dogodną grotę, gdzie mógł zamieszkać i oddać się wyłącznie kontemplacji. Z rąk jakiegoś mnicha
przyjął też habit. Obrana przez niego grota zapewniała mu
zupełny spokój. Przebywał tam trzy lata. Miejscowi górale, wypasający kozy zaopatrywali go w konieczną żywność.
Z czasem zaczęli przyłączać się do Benedykta uczniowie.
Pod jego kierunkiem utworzono 12 małych klasztorków
po 12 uczniów każdy. Na czele każdego z nich postawił
Benedykt przełożonych, od siebie bezpośrednio zależnych..
Kiedy stanął już klasztor i kościół, a mury nowej placówki zaczęły się zapełniać adeptami, Benedykt postanowił
ułożyć regułę.
Zasadniczą jej cechą jest umiar. Celem zasadniczym, jaki
Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba
Boża. Całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by głosiły chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora - Módl się i
pracuj! Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika
przeznaczył na lectio divina - czytanie Pisma Świętego.
Benedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka dni po śmierci
swojej siostry, św. Scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi benedyktynów.
Zaraz po śmierci św. Benedykt odbierał od swoich duchowych synów cześć ołtarzy.
W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim
jest Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św.
Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego
założyli klasztor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po śmierci tegoż króla powstały i nawrót
pogaństwa, doprowadziły do upadku klasztoru. W XI
wieku widzimy benedyktynów w Trzemesznie, w Łęczycy (Tum), w Gnieźnie, w Tyńcu, na Łysej Górze, w Czerwińsku, Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie,
we Wrocławiu, Oleśnicy, Lubiniu i w Gdańsku. Obecnie
istnieją ich opactwa w Tyńcu, Lubiniu koło Kościana oraz
Biskupowie.
W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie
benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga,
kruk z chlebem w dziobie, księga reguły w ręce, kubek,
pastorał, pies, rozbity puchar, infuła u nóg z napisem
"Ausculta fili" - "Synu, bądź posłuszny", wiązka rózg.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Kurs Przedmałżeński!
Przypominamy, że w każdą II niedzielę miesiąca w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30
odbywa się kurs przedmałżeński. Osoby zamierzające zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny pamiętać, iż należy:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej pół roku przed ślubem w celu ustalania daty i złożenia depozytu.
► na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu
dostarczyć:
► świadectwo chrztu i bierzmowania wystawione przez proboszcza nie później niż sześć miesięcy przed datą ślubu.
► zaświadczenie o odbytym kursie ”Precana”
► zaświadczenie o zawartym w urzędzie stanu cywilnego
związku lub ”Marriage License”
► w obecności dwóch świadków na trzy miesiące przed ślubem w kancelarii parafialnej spisać protokół.
Wszystkim narzeczonym składamy staropolskie „Szczęść Boże”.

Loteria Parafialna
Jak co roku będziemy obchodzić
patronalne święto w Parafii - Odpust. Z tej
okazji będzie Parafialna Odpustowa Loteria.
Książeczki z losami są do nabycia w biurze
parafialnym. Parafianom kupony zostały wysłane pocztą.. Cena każdego losu $5. Koszt książeczki
wynosi $100. Należy wypełnić lewy odcinek każdego kuponu. Włóż kupon z Twoim imieniem wraz z czekiem lub
gotówką do koperty. Czeki powinny być wystawione na St.
Mary of Czestochowa Parish. Tak przygotowane koperty
możesz wysłać pocztą albo wrzucić do koszyka na tacę
lub też dostarczyć osobiście do biura parafialnego. Dla
siebie zostaw prawy odcinek kuponu. Losowanie nagród
będzie na parkingu przy kościele w dniu 25 sierpnia 2013
-ok.. godz. 5:00pm.

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.

