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

Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
October 13, 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:

Nydia Cano - 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
Irene Saldaña - 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
3PM Wedding: Franklin A. Bedon & Delia J. Rios

October 13, Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the health and blessings of Lawrence Natonski
(sister, Marcy)
For the blessings on their birthday to Mark Yunker,
and Michael Yunker (Wojdula & Yunker
Family)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Mike and Anne Vavrek (family)
10:00 Różaniec
10:30 †Józef Cudzich w 15 rocz. śm.
†Aniela Cudzich w 40 rocz. śm.
†Andrzej Kos (wnuk Robert)
†Zofia Włostowska (Franciszek)
†Małgorzata Sandrzyk w 28 rocz. śm.
†Tadeusz i Kamila Staniszewski (rodzina)
12:30 Por la salud y bendiciones de Jorge Mayorga y
Jessica Ramírez e hijo Jorge Rangel
(madre)
3:00 Santo Rosario
4:00 Por los feligreses
October 14, Monday, Saint Callistus I, Pope and Martyr
7:30 †Edwin Leadingham
8:15 Por la salud y bendiciones de Jesus Serna y
familia (Maria Velasco)
October 15, Tuesday, Saint Teresa of Jesus, Virgin and
Doctor of the Church
7:30 Za zmarłych z rodziny Borysów Marianny i Jana
8:15 Por los feligreses
October 16, Wednesday, Saint Hedwig, Religious; Saint
Margaret Mary Alacoque, Virgin
8:00 †Chester Kraska (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00 Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

October 19, Saturday, Saints John de Brebeuf and Isaac
Jogues, Priests, and Companions,
Martyrs
1:00 Wedding: Juan Ramos & Mayra Huerta
3:00 Wedding: Lukasz Hodurek & Marta Kurnat
5:00 †Frank Czernicki (2nd anniversary, wife)
6:30
October 20, Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 For the parishioners
10:00 Różaniec
10:30 †Tadeusz i Kamila Staniszewscy
12:30 Por la salud y bendiciones en su 49 aniversario de
bodas de Rogelio y Rosa Barrios
3:00 Santo Rosario
4:00 Por los feligreses

Lector Schedule
Saturday, October 19
5:00 John Stenson, Sharon Wente
Sunday, October 20
8:30 John Kociolko
10:30 Franek Banachowski, Danuta Landt
12:30 Los jovenes
4:00 Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, October 19
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, October 20
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
Juana Salas, Ruth Trujillo
4:00 Rene Aviña, Enrique Garcia
Gisela Aviña

We welcome in Baptism:
Myla Rose Gonzalez
Maksymilian Antoni Szerszen

October 17, Thursday, Saint Ignatius of Antioch, Bishop
and Martyr
7:30 †Cecylia Kraska-Spania (family)
8:15 †Margarito Romo (Maria Velasco)

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between

October 18, Friday, Saint Luke, Evangelist
7:30 †Helen Mary Kociolko (son)
8:15 Por los feligreses

llI. Franklin Andres Bedon & Delia Jacqueline
Rios
llI. Juan Ramos & Mayra Huerta
llI. Lukasz Hodurek & Marta Kurnat

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection October 06, 2013

Our next CCD class will
be held on October 19, 2013. .
The celebration of ALL SOULS DAY is just
around the corner! If you would like to remember your deceased family members and friends
in a special way, on this feast, please take an
envelope that is available at all entrances of the
church. On Saturday, November 2, 2013 - All
Souls Day - all of the Masses will be offered for the deceased
whose names you have recorded on you’re All Souls Day envelope. Also, the envelopes will be placed in the BOOK OF REMEMBRANCE which will be displayed in the church throughout
the month of November.
INVITATION TO SING!
He who sings prays twice! Our St. Mary's
Choir invites you to join our Parish Choir.
So if you enjoy singing or you have any vocal experience you're more than welcome to
join us.
We practice once a week on Tuesdays at
7:30P.M.at Makuch Hall Or Sundays after
Mass.
For more information please call Our Organist Witold Socha at
(708)299-8816. We will be waiting for you!
The observance of Columbus Day will be held on Monday, October 14, 2013. This is a National holiday—all State and Federal
office buildings and service will be closed. Please be reminded
that the rectory office will also be closed in observance of this
holiday!
OKTOBERFEST at St. Mary’s
Have you had a taste for potato pancakes recently? Perhaps potato pancakes “po zbójnicku?”
That’s a potato pancake topped with goulash
which is a favorite dish of the Polish Highlanders.
If so, well come to St. Mary’s Oktoberfest on Sunday, October 20th. We will be serving three tasty
dishes:
► A plate of potato pancakes (plain or with sour cream or apple
sauce)
► Placek po zbójnicku i.e. a potato pancake topped with a hearty
meat sauce
► The traditional Polish sausage and sauerkraut plate
We will also have hot dogs for the kids. Of course, there will be plenty
of hot and cold beverages including good Polish beer and pastries.
All the fun starts at 11:30 AM on Sunday, October 20th in Makuch
Hall.

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.

Oct. 05
Oct. 06

5:00PM

$212.00

6:30PM

110.00

8:30AM

988.00

10:30AM

1,487.00

12:30PM

1,512.00

4:00PM

573.00

TOTAL

$4,882.00

A donation was offered by Martha Stolarski
in Memory of Joseph Stolarski. The donation in amount of $200 will be use towards
the Parking Lot Fund. May God bless your
generosity!
PARKING LOT CAMPAIGN
Collection on October 06, 2013…………………..……$369.00

Goal $193,596
Deficit,
$136,927
Donations,
$56,669

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

Julia Adamczyk
Theresa Brazda
Helen Cison
Gregorz Czaja
Kerry Czarnecki
Denise Dooley
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Bob Krolak

Harriet Kurcab
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Eleanore Skora
Jozefa Sulejewska
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Paul Zaragoza

We are in the process of revising our parish sick list. If
you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20. The names will be listed
for a period of one month with the exception of our parishioners who are in nursing homes or are being cared
for in their homes.

St. Mary’s Parish News
Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time
Luke 17:11-19

Jesus heals 10 lepers, and one, the Samaritan, returns to give
thanks.

Background on the Gospel
Today we hear about how Jesus, continuing on his journey to
Jerusalem, heals 10 lepers. This story is a lesson about faith
and reminds us that faith is sometimes found in unlikely places.
Ten people afflicted with leprosy cry out to Jesus. Struck with
pity, Jesus heals all 10. However, only one is described as glorifying God and returning to thank Jesus. The one who returns is
a Samaritan, a foreigner. In the Jewish circles in which Jesus
lived, Samaritans were looked down upon because of the differences between the two communities in their observance of Judaism. It is significant, therefore, that Jesus commends the Samaritan for his faith, which has been his salvation. Throughout
Luke's Gospel, faith is found in surprising places.
Another lesson for us in this Gospel has to do with salvation. All
10 of the lepers were given the gift of healing, but in his gratitude to God for this gift, the Samaritan found salvation. Our salvation is found in recognizing the gifts we have been given and
knowing to whom we must offer our thanks.

October 13, 2013
Saint Gerard Majella
Redemptorist C.Ss.R.
The Patron Saint of Motherhood
October 16
Saint Gerard Majella, the "Patron Saint of
Motherhood," was born in 1726 in a small
town in the south of Italy called Muro.
Gerard was devoted to his widowed mother
and he also devoted his life to God and helping others.
His selfless help to others in various circumstances endeared him to all sorts of people. He entered the Congregation of the Most Holy Redeemer in 1749 and became a
lay brother. He was a model of obedience and possessed
extraordinary wisdom. He spent his life dedicated to
helping the needy and the poor, being poor himself and
having an understanding of the sorrows of the needy. He
often gave away his earnings and his own food to the
poor and those that came to him never left empty-handed.
Sometimes how the food or money came to be there was
known only to God and to Gerard. He was also known to
have mystical abilities such as powers of prophecy, healing, bi-location, the reading of consciences, and so forth.
He even predicted the day and hour of his own death.
During his short life he helped many and performed
many miracles. It seems that God had given him, in particular, the special power to help mothers in need. In life
and since his death, he has helped so many women who
have prayed to him during labor that he earned the nickname the "Saint of Happy Deliveries." Many mothers
from all over the world have even named their child
Gerard after him in gratitude, and have adopted him as
their patron in the joys and fears of childbirth. Saint
Gerard had a short stay here on earth dying in 1755 at the
age of twenty-nine from tuberculosis, but he left a legacy
of hope and faith to God that keeps spreading by word of
mouth from those familiar with his life story and by those
just discovering his miracles.
OCTOBER 13, 2013
28TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Gratitude leads to praise. For what
are you thankful? How do you share

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.

your gratitude?
(Luke 17:11-19) If you have ever considered a vocation to the
priesthood, contact Fr. Francis Bitterman, fbitterman@archchicago.org or at 312-534-8298, or go to
www.ChicagoPriest.com. For information on religious life
contact Sr. Elyse Ramirez, OP at 312-534-5240 or
eramirez@archchicago.org, and for the Permanent Diaconate program contact Deacon Bob Puhala at 847-837-4564 or
bpuhala@usml.edu

Anuncios Parroquiales

13 de octubre de 2013

XXVlII Domingo del Tiempo Ordinario

"¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a
Dios?"

En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de
Samaría y Galilea. Al llegar a cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, que desde lejos gritaban:
¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!
Al verlos, Jesús les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes.
Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de
ellos, al verse sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se inclinó hasta el suelo ante Jesús, para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no son
diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto
para alabar a Dios? Y dijo al hombre: Levántate y vete. Por tu fe
has sido sanado.
Lc 17, 11-19
Intenciones por Todas las Almas
El día de los Muertos se acerca y con
estas festividades los recuerdos de
nuestros seres queridos. Les damos la
sugerencia que al final de esta Misa
tomen un sobre los cuales están localizados en la parte posterior de la Iglesia. En este sobre ustedes podrán
poner los nombres de las personas
que usted quieran oficiar en la misa de
muertos. En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de
$10.00 por intención) y estos sobres se pondrán en un libro el cual se
quedara en el altar por todo el mes Noviembre. Los sobres con los
nombres y la ofrenda pueden poner junto a la canasta de la colecta
dominical.
OCTUBRE MES
DEL SANTO ROSARIO
Les invitamos a rezar el Santo Rosario en
familia todos los días en sus casas y aquí en
la Iglesia los Domingos a las 3:00 pm vengan
y recemos que:
“La familia que reza unida, permanece unida”

Taller para los Matrimonios
Por primera vez en nuestra parroquia se estará llevando a cabo un
retiro especialmente enfocado
para los matrimonios. El horario
del retiro será el siguiente:
Viernes, 25 de Octubre ……...6:00 P.M.- 9:00 P.M
Sábado, 26 de Octubre……….2:00 P.M - 8:00 P.M
Si usted desea participar u obtener mas información, favor
de ponerse en contacto con la secretaria parroquial al
708-652-0948, durante horas de oficina.

CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL 2013

“¡El amor nunca falla!” 1 Corintios 13,8

En el Evangelio de Lucas, Cristo nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos llega como un obsequio, un don de
Dios. Debemos hacer crecer nuestros dones y devolverlos generosamente para ser usados en la obra del Señor.
Compartir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro con nuestra parroquia y nuestra arquidiócesis es una parte importante de
nuestro compromiso de administración co responsable de los dones
de Dios. Aquellos que han contribuido a la Campaña Católica Anual
2013 no solo están demostrando su corresponsabilidad, sino también proporcionan recursos vitales necesarios para continuar los
ministerios y servicios de la Arquidiócesis.
A nombre del Cardenal Francis George, O.M.I., y los muchos beneficiarios de la Campaña Anual, gracias por completar sus pagos de
donativos. Cada contribución es importante y es apreciada.
Los que están pagando sus promesas a la Campaña recibirán recordatorios diciendo que la última forma de pago de su promesa será
enviada por correo a principios de diciembre.
Si desea participar en la Campaña Católica Anual 2013, por favor
póngase en contacto con Karen Whitehead al 312/534-7461 o escriba a kwhitehead@archchicago.org.
Oficina Cerrada
Por motivos del día de Cristóbal Colon la rectoría se encontrara cerrada el día lunes, 14 de octubre. Horas regulares reanudaran el día
martes, 15 de octubre.
Reserve la fecha!!!!
El día domingo, 20 de octubre de 2013 estaremos llevando a cabo el
“Oktoberfest” en el Makuch Hall. Esperamos y nos acompañen junto
con sus familias. Mas información se dará a conocer en los próximos
boletines parroquiales.

Ogłoszenia Parafialne

13 października 2013 r.

XXVIII Niedziela Zwykła
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z
daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami.
Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A
gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest
uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus
zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest
dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę
Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź,
twoja wiara cię uzdrowiła.

Łk 17,11-19

TEN KTO ŚPIEWA… 2 RAZY SIĘ MODLI
Potrzebujemy Twego głosu! Jeśli potrafisz, lubisz i
chcesz śpiewać to zapraszamy Cię do naszego parafialnego choru! Próby odbywają się w każdy czwartek o
godz.7:30P.M.
Zapraszamy również naszych najmłodszych do chórku
dziecięcego, który ma zajęcia w ten sam dzień o
godz.6:30P.M. w Makuch Hall.
Drodzy Rodzice! Jeśli zauważyliście wokalne talenty
u Waszych Pociech nie pozwólcie im ich zmarnować!
Niech ŚPIEWAJĄ na Chwale Boga!
Jeśli się wciąż wahacie, to niezwłocznie zadzwońcie
do naszego organisty Witolda Sochy na # (708) 2998816. CZEKAMY!!!

16 października
Święty Gerard Majella, Redemptorysta
Gerard Majella to postać tajemnicza.
Urodził się w zapadłej włoskiej wiosce blisko
trzysta lat temu, jednak ludzie mówią o nim tak,
jakby wciąż żył tuż obok. Był bratem Redemptorystą, który zmarł w wieku dwudziestu dziewięciu lat. Jego obecność i modlitwa odczuwana
jest w domach i szpitalach od Londynu do Los
Angeles, od Monachium do Melbourne. Gdziekolwiek znajduje się
niemowlę w niebezpieczeństwie, matka w potrzebie, chore dziecko,
opuszczona i cierpiąca rodzina, tam można usłyszeć modlitwę do
św. Gerarda. Dlaczego więc Bóg wybrał Gerarda Majellę i przeznaczył do trudnego zadania, jakim jest troska o najbardziej zranione
spośród Bożych dzieci?
Cóż, trzeba przyznać, iż nie wiemy, dlaczego Bóg wybiera jakąś szczególną osobę i przeznacza do określonego zadania.
Od czasów Mojżesza ludzie mają wątpliwości, odnoszące się do
tych, których Bóg raczył wybrać. Bóg wybiera jednak tego, kogo
pragnie i sprawia cuda przez ludzi otwartych na Jego działanie.
Od początku swego życia Gerard był tak blisko Boga, nic
go nie zdumiewało i nie było dlań zbyt wielkie. Prowadził zażyłą
rozmowę z Bogiem i odnosił się tak do Jezusa, jakby był On jego
najbliższym przyjacielem. Przeszedł przez życie jako szczęśliwy
święty. Był zakochany w Chrystusie i ukazał tę drogę, jako otwartą
dla każdego człowieka.
W jego życiu możemy dostrzec trzy wielkie pobożności.
Pierwsza odnosiła się do ukrzyżowanego Pana, który właśnie
swym krzyżem dowodzi, jak bardzo się umiłował. Druga to obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, poprzez który miłość
Jezusa jest stale w nas obecna. W końcu Gerard szedł za Jezusem poprzez miłość do Maryi, Matki Jezusa, powierzając Jej pomocy i natchnieniom, aby móc pełnić Bożą wolę w każdej chwili życia.
Gerard - patronem matek
Dwa cuda w szczególności odegrały znaczącą rolę w
uznaniu św. Gerarda za patrona matek spodziewających się dziecka. Pierwszy z nich został zweryfikowany i uznany za prawdziwy
podczas procesu kanonizacyjnego. Wydarzył się on w Senerchii,
gdzie pewna kobieta umierała podczas porodu. Jej mąż wraz z
rodziną poprosił Gerarda, który tam przebywał podczas misyjnej
pracy, o modlitwę w ich intencji. Jego modlitwa została wysłuchana
i matka wraz z dzieckiem ocalały.
Drugi cud wydarzył się wiele lat później, już po śmierci
Gerarda. Był on dobrze znany w mieście Oliveto, kilka kilometrów
od Caposele i miał tam wielu przyjaciół. Przybył kiedyś do Oliveto,
aby pożegnać się z rodziną Pirifalo. Kiedy już odchodził, jego chusteczka spadła na podłogę. Na ten widok młoda dziewczyna pospieszyła, aby mu ją podać. "Zatrzymaj ją- powiedział- pewnego dnia
może ci się przydać". Po latach owa dziewczyna, oczekując swego
pierwszego dziecka, ciężko zachorowała. Obawiano się, że ani
matka, ani dziecko nie przeżyją. Nagle chora przypomniała sobie o
chusteczce. Sięgnęła po nią i zaczęła się modlić. Już po chwili
poczuła się lepiej. Jej dziecko urodziło się zdrowe. Ta historia została nam przekazana przez jej wnuczka, który wspomniał, że babcia przechowywała chusteczkę jak najdroższą relikwię.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Zaproszenie na Octoberfest
Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejny w
naszej parafii OCTOBERFEST. Wszystkich
chętnych, którzy chcą pomóc w przygotowaniach i obsłudze prosimy o zgłaszanie się
do P. Alicji Krzak - (Tel I str. biuletynu)
Octoberfest będzie miał miejsce w Sali Makucha w niedzielę
20 października! Zapraszamy od godziny 11.30 na placki
ziemniaczane, placek po zbójniczku, kiełbaski z rożna z kapustą. Nie zabraknie oczywiście piwa. Zapraszamy.
Koperty na Wypominki już dostępne!!!
Przypominamy, ze przy drzwiach naszego kościoła znajdują się już koperty, na których
można wpisywać imiona bliskich zmarłych, za
których będziemy modlić się w miesiącu listopadzie i w ciągu całego roku. Prosimy wpisywanie imion zmarłych dużymi literami i wyraźnie. Koperty
wraz z ofiarą prosimy o składanie wraz z niedzielną składką.

Październikowy Różaniec
Bardzo serdecznie zapraszamy na
wspólną modlitwę różańcową w każdą
niedzielę października. W naszym kościele Różaniec odmawiamy pól godziny
przed Mszą świętą (10.00 A.M). Polecamy w tej modlitwie Bogu Ojca św. Franciszka, naszą parafię, rodziny, chorych i cierpiących. Zapraszamy!
Konserwacja Okien w Kościele
Bardzo serdecznie dziękujemy panom, którzy pracowali
przy malowaniu okien. Byli to: Stanislaw Maturski, Jacek
Długopolski, Marek Zajac, Marcin Możdżeń, Adam
Bryniarski, Jan Bryniarski. Rusztowania wypożyczyli;
Adam Handzel i Jan Borzemski. Jeśli ktoś chciałby
pomóc to jest mile widziany zapraszamy na sobotę lub w
inny dzień. numer kontaktowy 773 865 4806.
W poniedziałek 14 października biuro parafialne zamknięte

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.

