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

Sixteenth Sunday in Ordinary Time
July 21, 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 21, Sixteenth Sunday in Ordinary Time (Solemnity of the
Most Holy Redeemer)
8:30 †Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Mike & Anne Vavrek (family)
10:30 W intencji Ojców Redemptorystów pracujących w
naszej parafii
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Piotra z
rodziną (rodzice)
O zdrowie dla Marcina
O Boże bł. dla Elżbiety (Jan)
O Boże bł dla Krzysztofa Włodków oraz Mirosława i
Agnieszki Strzepka
†Józef Łacniak (2-a rocz. śm., Marianna)
†Marianna i Ludwik Głód (Marianna)
†Stanisław Mąka (Marianna)
†Maria Pozek z dmu Kunda (2-a rocz. śm., Marek)
†Benedict Dutkiewicz
†Anton Broniarczyk
12:30

4:00

†Jose Trinidad García (2nd aniversario, esposa e
hijos)
†Jose Luis Sanchez (33º aniversario, hermana)
†Juan Lagunas (familia Reyes Lagunas)
†Maria Guadalupe Ariola Sanchez
†Manuel y Ulises Venegas (familia Venegas)
†Luis Melchor (6º aniversario, María Guadalupe Soto)
†Miguel Ochoa (4º aniversario, familia Ochoa)

July 22, Monday, Saint Mary Magdalene
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 W intacji Bogu wiadomej
July 23, Tuesday, Saint Bridget, Religious
7:30 †Holy Souls In the Book of Remembrance
8:15 †Guadalupe Suarez, por su eterno descanso
July 24, Wednesday, Saint Sharbel Makhluf
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 25, Thursday, Saint James, Apostle
7:30 †Louise Balla (family)
8:15 Por la salud de Jose Arvizu & Teresa Arvizu
July 26, Friday, Saints Joachim and Anne, Parents of the
Blessed Virgin Mary
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 W intencji Bogu wiadomej

July 27, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Alfredo Naval & Maria Velesquez
1:00 Wedding: Stanislaw Jarzabek & Ewa Golebiowska
3:00 Wedding: Stanislaw Kasprak & Jolanta Kajewska
5:00 For the parishioners
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
W intencji Teresy Rzeszutko z Kanady
†Stanisaw Turata
†Katarzyna Turata
†Maria Turata

Lector Schedule
Saturday, July 27
5:00 Martha Stolarski, Marie Jarding
Sunday, July 28
8:30 John Kocioko
10:30 Danuta Landt, Jarek Szyszlak
12:30 Juan Rodriguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Enrique Garcia, Mary Rodriguez, Rene Aviña
Eucharistic Minister
Saturday, July 27
5:00 Joan Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, July 28
8:30 John Kulaga, Georgia Czarnecki
Michelle Cison-Carlson
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Teresa Zavala, Erasmo Zavala
Victor Ibarra, Oliwia Ortiz
4:00 Humberto Tellez, Angeles Abundis
Antonio Abundis

We welcome in Baptism:
Miguel Angel Aviña Cordero
WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
lll. Maria Velasquez & Alfredo Naval
lll. Ewa Jarzabek Golebiowska & Stanislaw Jarzabek
lll. Jolanta Kajewska & Stanislaw Kasprak
ll. Dominika Fafrowicz & Leszek Kułach
l. Jasmin Gonzalez & Juan Valdez
I. Maciej Wronka & Aleksandra Maciaszek
Eternal Rest………………..

†Edmund Firlick
Mark Bojarski
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection July 14, 2013
Jul. 13 5:00PM
$664.00
Jul. 14
Summer Mission Appeal
July 27-28, 2013
Every year the Archdiocese of Chicago welcomes missionaries
from India, Africa, Asia, South America and the Pacific Islands, as
well as U.S. representatives of mission societies, for the Missionary
Cooperation Plan, or MCP. The funds collected never remain in the
USA. Your donations are sent to the Office of Mission Education for
the New Evangelization and are disbursed to the respective mission groups for use in other countries. What this gives us here in
the Archdiocese is an opportunity to share in mission throughout
the world. Our local presence then becomes global.
The MCP helps us in another way too, as we learn how others
engage in mission we learn that to be on mission is our baptismal
vocation. Whether we are called to go on mission in another country or here in our own neighborhood, at work or at school, being on
mission is the proper vocation of all the baptized.
So welcome the missionary to your parish, open yourself to the gift
he/she is and allow the Holy Spirit to move you to be on mission
wherever you are!
This year we are welcoming Fr. Adam Samsel of the Missionaries
of the Holy Family. The following is a short biography that Fr. Adam
send so we can get to know him before his arrival.
Father Adam Samsel, M.S.F.
In 1989, at the age
of 23,I joined the
novitiate of the Missionaries of the
Holy Family, and
then studied six
years in our seminary from 19901996. I was ordained a priest in
1996,and I worked
for three years in
Otwock, Poland as an assistant priest. After one year of preparation from 1999-2000,I was sent to Papua New Guinea for my missionary work, where I spent nine years of my life, from 2000-2009,
working for the Diocese of Mendi, Southern Highland Province.
After that, I spent time in the Holy Land taking part in the biblical
and spiritual courses conducted by the White Fathers from September through December 2009. After returning from the Holy Land
I worked in one of our parishes from January through June 2010
helping the parish priest in pastoral work I was appointed to our
seminary in Kazimierz Biskupi as a spiritual father for our seminarians from 2010-2011. Since August 2011,I have been working in
Belarus. Also, from 2010-2012,I furthered my education and completed a specialization in spiritual theology. God bless you!

6:30PM

135.00

8:30AM

1,499.00

10:30AM

1,184.00

12:30PM

1,214.00

4:00PM

523.00

TOTAL

$5,219.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection on 07/14/2013…………………………………$488.00

Goal $193,596
Deficit,
$139,188
Donations,
$54,408

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
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
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Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Cycle C
Luke 10:38-42

Jesus visits the house of Martha and Mary.
Background on the Gospel Reading
The story of Jesus in the home of Martha and Mary complements the story of the Good Samaritan, which immediately precedes it in Luke's Gospel. Both stories are unique to Luke. The
story of the Samaritan opens with the words “a certain man.”
Today's reading opens with the words “a certain woman.” The
Samaritan is an example of how a disciple should see and act.
Mary is an example of how a disciple should listen. Mary, a
woman, is a marginalized person in society, like the Samaritan.
Both do what is not expected of them. As a woman, Mary would
be expected, like Martha, to prepare hospitality for a guest.
Here again Jesus breaks with the social conventions of his
time. Just as a Samaritan would not be a model for neighborliness, so a woman would not sit with the men around the feet of
a teacher.
Both stories exemplify how a disciple is to fulfill the dual command which begins chapter 10—love of God (Mary) and love of
neighbor (the Samaritan). These are the two essentials of life in
the kingdom. By using the examples of a Samaritan and a
woman, however, Jesus is saying something more. Social
codes and boundaries were strict in Jesus' time. Yet to love
God with all one's heart and one's neighbor requires breaking
those rules. The Kingdom of God is a society without distinctions and boundaries between its members. It is a society that
requires times for seeing and doing and also times for listening
and learning at the feet of a teacher.

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 start after the 10:30 A.M, 12:30 P.M., an
4:00 P.M Masses on the following dates:July 28, August 11,
2013

There are 5 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 $100.
Prizes:
1st Prize……….$ 2,000
2nd Prize……… 1,000
3rd Prize………
500
4th Prize………. 500
5th Prize………
250

St. Christopher
Blessings of the Cars
July 28, 2013
After every Mass on July 28, 2013 in
honor of St. Christopher a blessing
for the cars will be taking place.
If you wish for your car to be bless on
this day, after the Mass you will need
to stand next to your car in our
Church’s parking lot.
Saint Christopher Prayer "Motorist's Prayer:"
Grant me, O Lord, a steady hand and watchful eye. That
no one shall be hurt as I pass by. You gave life, I pray no
act of mine may take away or mar that gift of thine. Shelter
those, dear Lord, who bear my company, from the evils of
fire and all calamity. Teach me, to use my car for others
need; Nor miss through love of undue speed The beauty of
the world; that thus I may with joy and courtesy go on my
way. St. Christopher, holy patron of travelers, protect me
and lead me safely to my destiny. Amen.

Anuncios Parroquiales

21 de Julio de 2013

XVl Domingo del Tiempo Ordinario

"Marta lo recibió en su casa; María ha escogido la mejor parte."
Entró Jesús en una aldea, donde una mujer llamada Marta le
recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la
cual, sentada a los pies de Jesús, escuchaba sus palabras.
Pero Marta, atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a
Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje
sola con todo el trabajo? Dile que me ayude.
Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupadas por muchas
cosas; sin embargo, sólo una es necesaria. María ha escogido
la mejor parte, y nadie se la quitará.
Lc 10,38-42
Colecta de Verano para los Misioneros
27 y 28 de julio de 2013
Este año le estaremos dando la bienvenida al P. Adam Samsel
perteneciente a los Misioneros de la Santa Familia. A continuación podrá leer una pequeña biografía que el P. Adam ha escrito para que lo conozcamos un poco mejor antes de su llegada.
Padre Adam Samsel, MSF
En 1989, a la edad
de 23 años, que se
unió al noviciado
de los Misioneros
de la Sagrada Familia, y luego estudió seis años
nuestro seminario
1990 hasta 1996.
Fui ordenado sacerdote en 1996, y
trabajé durante tres años en Otwock, Polonia como vicario.
Después de un año de preparación a partir de 1999-2000, fui
enviado a Papúa Nueva Guinea para mi trabajo misionero, donde pasé nueve años de mi vida, a partir de 2000-2009, que trabaja para la Diócesis de Mendi, Provincia del Sur de Highland.
Después de eso, pasé un tiempo en la Tierra Santa que participan en los cursos bíblicos y espirituales realizadas por los Padres Blancos de septiembre a diciembre de 2009. A su regreso
de Tierra Santa que trabajé en una de nuestras parroquias desde enero hasta junio de 2010 para ayudar al párroco en la pastoral me nombraron a nuestro seminario en Kazimierz Biskupi
como un padre espiritual para nuestros seminaristas de 2010
hasta 2011. Desde agosto de 2011, he estado trabajando en
Bielorrusia. Asimismo, desde 2010-2012, me ayudaron para mi
educación y complete una especialización en Teología Espiritual. Que Dios los bendiga!

Catecismo
Ya estamos aceptando registraciones para el nuevo año
escolar 2013-2014. Si usted desea obtener mas información
por favor de llamar a la secretaria al 708-652-0948 ext. 20

St. Cristóbal
Bendición de los automóviles
28 de Julio de 2013
Después de cada misa en el 28 de Julio el sacerdote se dirigirá al estacionamiento a darles la bendición a los carros. Si
usted desea participar en esta bendición al termino de la
misa espere por el sacerdote al lado de su vehiculo en el
estacionamiento de la iglesia.
Oración San Cristóbal de Conductores de Automóviles
Dame, Dios, mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no cause daño
a nadie. A Ti, Señor, que das vida y la
conservas, suplico humildemente guardes hoy las mía. Libra, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o ACCIDENTE. Enséñame a hacer uso también de mi vehiculo para remedio de las necesidades
ajenas. Has, en fin, Señor que no me
arrastre el vértigo de la velocidad y
que , admirando la hermosura de este
mundo, logre seguir y terminar felizmente mi viaje. Te lo pido, Señor, por los meritos, e intercesión de San Cristóbal,
nuestro Patrono. Amen.

Ogłoszenia Parafialne
XVI Niedziela zwykła
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta,
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona
siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się
koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
Łk 10,38-42
25 lipca - Święty Krzysztof, męczennik
Imię Krzysztof wywodzi się z języka
greckiego i oznacza tyle, co "niosący
Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak
pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść
śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym
z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z
roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym
jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii.
Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie nasz Święty odbierał
szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana
wzmianka, że na synodzie w Konstantynopolu w 536 roku niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa brał udział w tymże synodzie. Św. Grzegorz I Wielki, papież (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii był za jego czasów klasztor pw. św. Krzysztofa.
Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie,
średniowiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne
imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa.
Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się
natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św.
Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł
"Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos). Pan
Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa Chrztu świętego miał mu
przywrócić wygląd ludzki.
W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na
barkach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Je-
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go atrybuty to m. in.: dziecko królujące na globie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż,
wiosła.
W niedziele 28 lipca po wszystkich Mszach św. będzie maiło
miejsce poświecenie wszystkich pojazdów. Serdecznie zapraszamy.
Niedziela Misyjna w Naszej Parafii
27-28 lipca 2013
Każdego roku Archidiecezja Chicago przyjmuje misjonarzy z Indii, Afryki, Azji, Ameryki Południowej i z Wysp
Pacyfiku, a także przedstawicieli amerykańskich towarzystw misyjnych, na plan współpracy misyjnej lub (MCP
- Missionary Cooperation Plan). Fundusze zebrane nigdy
nie pozostają w USA. Twoje dary są wysyłane do Urzędu
Edukacji Misyjnej ds. Nowej Ewangelizacji i są wypłacane do odpowiednich grup misyjnych w innych krajach.
Wspierając misje materialnie jest okazja do udziału w
misjach na całym świecie. Nasza lokalna obecność staje
się globalną.
MCP pomaga nam dowiedzieć się, jak inni angażują się
na misjach, jak wygląda praca na misjach. Każdy z nas
jest powołany do bycia misjonarzem a jesteśmy do tego
zobowiązani na podstawie Chrztu św.
Tak, więc co roku zapraszamy misjonarza do naszej parafii, aby włączyć się w dzieło misji
W tym roku do naszej parafii przyjedzie ks. Adam Samsel, Misjonarz Świętej Rodziny. Oto krótka biografia ks.
Adama którą otrzymaliśmy aby poznać go przed jego
przybyciem.
Ojciec Adam Samsel, M.S.F.
W 1989 roku, w wieku 23 lat,
wstąpiłem do nowicjatu Misjonarzy Świętej Rodziny, a następnie studiowałem sześć lat
w naszym seminarium od 1990/96. Zostałem wyświęcony
na kapłana w 1996 r., i przez
trzy lata pracowałem w Otwocku w Polsce jako wikary.
Po roku przygotowań od 1999-2000, zostałem wysłany do
Papui Nowej Gwinei do mojej pracy misyjnej, gdzie spędziłem dziewięć lat mojego życia, od 2000-2009, pracowałem w diecezji Mendi. Następnie przebywałem w Ziemi Świętej, biorąc udział w biblijnych i duchowych kursach prowadzonych przez Ojców Białych od września do
grudnia 2009 roku. Po powrocie z Ziemi Świętej, pracowałem w jednej z naszych parafii od stycznia do czerwca
2010. Zostałem powołany do naszego seminarium w Kazimierzu Biskupim jako ojciec duchowy dla naszych kleryków z latach 2010-2011. Od sierpnia 2011 roku pracuję
na Białorusi. Ponadto, od 2010-2012 kontynuowałem studia z teologii duchowości. Niech was Bóg błogosławi!

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. Losowanie nagród
będzie na parkingu przy kościele w dniu 25 sierpnia 2013 -ok..
godz. 5:00pm.

Czuwanie Nocne
Zapraszamy na czuwanie nocne połączone z nabożeństwem wynagradzającym Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi,
które będzie miało miejsce w naszej parafii w
czwartą sobotę miesiąca tj. 27-go lipca w godzinach od 6:30 PM do 10:00 PM. W czasie nabożeństw możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty. Serdecznie zapraszamy na
wspólną modlitwę

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.

