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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 9th, 2014
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

February 9, Fifth Sunday in Ordinary Time
8:30 Homebound
†Rose Marie Kurcab (Harriet)
†Diana Malinek (Dorothy)
†Marie Kasl
10:30 O zdrowie i Boże bl. z okazji 65-ej rocznicy ślubu dla
Marii i Albina Bafia (dzieci z rodzinami)
Z okazji 35 rocznicy ślubu Henryki i Franciszka Gal z
podziękowaniem Matce Bożej za wszelkie
łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i
opiekę dla całej rodziny.
Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
†Jan Gancarczyk
†Teofil Tyrala
†Agata i Józef Furtek (wnuczka Katarzyna)
12:30 Por la salud y bendiciones de Carlos Brizuela
Por bendiciones para la familia Brizuela
Por la salud de Juana Rios
†Alfredo Gonzalez y Leonardo Gonzalez (familia)
†Gildardo Navar (esposa)
4:00 Por los feligreses
February 10, Monday, Saint Scholastica, Virgin
7:30 †Ronald Krolak (family)
8:15 Por la salud y bendiciones de Gabriela y su bebe
(Maria Velasco)
February 11, Tuesday, Our Lady of Lourdes
7:30 For the health of Carlos Brizuela
8:15 Por la salud y bendiciones de Karen Velasco (Maria
Velasco)
February 12, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Antoinette Paida (Paida family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro
February 13, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Raymond Honek (wife, Dorothy)
8:15 Por bendiciones para la familia Velasco (Maria
Velasco)
February 14, Friday, Saint Cyril, Monk and Methodius, Bishop
7:30 †John E. Kociolko (son)
8:15 Por la salud y bendiciones en sus cumpleaños a
Marcos Velasco (Maria Velasco)

February 15, Saturday, Weekday in Ordinary Time
5:00 For the parishioners
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
February 16, Sixth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Christopher Kurcab (Harriet)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Marie Kasl
10:30
12:30 Por la salud de Carlos Brizuela
Por bendiciones para la familia Brizuela
Por la salud de Juana Rios
4:00 Por los feligreses

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, 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.
Lector Schedule

Saturday, February 15
5:00 John Stenson, Sharon Wente
Sunday, February 16
8:30 John Kociolko
10:30 Kasia Kowalska, Krzysztof Obiezychleb
12:30 Los jovenes “Amigos de Cristo”
4:00 Los niños

Eucharistic Minister
Saturday, February 15
5:00 Jean Yunker, Frances Balla
Sunday, February 16
8:30 Christine Zaragoza, Ed Hennessy
Myra Rodriguez
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Vicente Saldaña, Irene Saldaña
4:00

Juana Salas, Ruth Trujillo
Rene Aviña, Gisela Aviña
Enrique Garcia

We welcome in Baptism:
Clara Nebus

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 2nd, 2014

Our next CCD class will be held on February 22, 2014.
Please arrive on time.
REGISTER NOW FOR PARISH
LEADERSHIP DAY
Parish Leadership Day is Saturday, February 22, at Guerin College Prep, 8001 West Belmont
Avenue in River Grove. All parishioners, parish staff members, Religious Education Directors, parish
school principals and teachers,
and priests are invited to attend
this great event! This year’s Leadership Day theme is:
Families Fostering Faith, Prayer and Service. Workshops
in English, Polish, and Spanish, and keynote speakers in
English and Spanish will explore not only traditional and
non-traditional families, but also the parish family and
other communities. The day begins with breakfast at 7
a.m. and a Welcome and Gathering Prayer at 7:45 a.m.
The day will be filled with prayer, reflection, and learning
more about parish life.

Many thanks to
Feb. 01 5:00PM
those of you who
6:30PM
have contributed to
St. Mary of
Feb. 02 8:30AM
Czestochowa’s
10:30AM
collection this past
week. Your gifts
12:30PM
are essential to our
ministry, and we
4:00PM
are grateful.

TOTAL

Each year, on February 11, the Church
celebrates the "World Day of the Sick."
On this day in particular, we focus on the
redemptive value of human suffering
and on the important role of those who
are sick in the work of spreading the
Gospel. Whether your cross is your own
illness, loneliness or pain, or that of a
loved one, you have a special bond with Christ Crucified and
also with the suffering people of the Missions and those who
serve them. As you pray and offer your crosses, in union with
Christ, as you pray and sacrifice on behalf of all who serve in
the missionary work of the Church, may God in his mercy
bless you with peace. (http://www.onefamilyinmission.com)

$188.00
$815.00
$1,397.00
$1,430.00
$493.00
$4,635.00

Thoughts on Stewardship
I am nothing; I am but an instrument, a tiny pencil in the
hands of the Lord with which He writes what he likes. However imperfect we are, he writes beautifully.
- Mother Teresa
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal $193,596
Deficit,
$133,491
Donations,
$60,105

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

Bishop Francis Kane will be the main celebrant at the closing Mass and Rev. Matt Foley, pastor of St. James Parish
in Arlington Heights, will be the homilist.
Register today at http://leadershipdaychicago.org/.

$312.00

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

Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Eleanore Skora
Jozefa Sulejewska
Marie Wisniesky
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
Fifth Sunday in Ordinary Time
Matthew 5:13-16

Jesus teaches that his disciples
are to be the salt of the earth and
the light of the world.
Background on the Gospel Reading
Following upon the teaching of the
Beatitudes, Jesus uses the now
familiar metaphors of salt and light
to describe the life of discipleship. We take salt and light for
granted in our society, but these commodities were more
precious in ancient cultures. Just as now, salt was used in
Jesus' time for flavoring, as a preservative, and as a healing
agent. Similarly, the widespread use of electricity in the modern world makes us less aware of the value and importance
of light in our lives.
Still, our familiarity with this passage from Matthew's Gospel
speaks well to the abiding power of the imagery that Jesus
presented. Jesus' call to be salt for the earth and light for the
world powerfully states our mission as Church and as Christians. Our commitment to social justice flows from the exhortation that Jesus gives us in today's Gospel. Some of the
activities that this commitment leads us to are given more
concrete expression as the Corporal and Spiritual Works of
Mercy. When we feed the hungry, clothe the naked, console
those who mourn, and so on, we show ourselves to be the
salt of the earth and the light of the world. When we do these
things with the community of faith, the Church, we are indeed
acting as “a city set on a mountain” that cannot be hidden!
Our Lady of Lourdes
Feast day February 11
Each year over 2 million people
make their way through the mountainous country of southeastern
France to Lourdes. They come
seeking cures, hoping to find answers, believing, and praying. At
Lourdes, people recall the Lady
dressed in white, with a blue sash,
yellow roses at her feet, and a
Rosary on her arm—the Blessed
Virgin Mary.
On February 11, 1858, Mary appeared to 14-year-old Bernadette
Soubirous. This was the first of 18 visits, many of them with 20,000
people present. When Bernadette asked the Lady’s identity, she replied, “I am the Immaculate Conception.” Just four years earlier, the

February 9th, 2014
pope had proclaimed it a dogma that Mary was conceived immaculate
without original sin. The Blessed Virgin, through Bernadette, had come
to call sinners to a change of heart. Her message was a request for
prayer and penance. She also instructed Bernadette to tell the priests
that a chapel was to be built on the site and processions held.
On February 25, 1858, the Lady told Bernadette to dig in the dirt and
drink of the stream. Bernadette began to dig, and after several attempts she was able to find the water to drink. The water continued to
flow from where she had dug with her hands until it was producing
over 32,000 gallons of water a day—as it still does. There have been
over 5,000 cures recorded but less than 100 of them have been declared miraculous by the Church. Most of these have taken place during the blessing with the Blessed Sacrament.
Today we celebrate the feast of Our Lady of Lourdes. We may never
travel to Lourdes and join in the processions, but we can know always
that we have a Mother to help us and lead us to her Son, Jesus. And
so we pray to her:
Grant us, O merciful God, protection in
our weakness,
that we, who keep the Memorial of the
Immaculate Mother of God,
may, with the help of her intercession,
rise up from our iniquities.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
Who lives and reigns with you in the unity
of the Holy Spirit,
One God, for ever and ever.
http://www.loyolapress.com

Anuncios Parroquiales
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
San Mateo 5, 13-16

09 de Febrero de 2014

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué
la salarán? No sirve más que para
tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No
se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte;
tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que está en
el cielo.
ORACIÓN A NTRA. DE
LOURDES
11 de Febrero
Dóciles a la invitación de tu
voz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde
gruta donde aparecisteis
para indicar a los extraviados
el camino de la oración y
penitencia, dispensando a
los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad.
Recibid, oh reina compasiva, las alabanzas y súplicas que
pueblos y naciones, unidos en la angustia y la amargura,
elevan confiados a Ti.
¡Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del error con la luz de la fe! ¡Oh mística rosa, socorre
las almas abatidas, con el celeste perfume de la esperanza!
¡Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos, con la ola de la divina caridad!
Haz que nosotros tus hijos, confortados por Ti en las penas,
protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos
y sirvamos a tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a Ti. Amén.
Oración compuesta por Pío XII

Baile de San Valentín
Febrero 15, 2014
Reserven la fecha para nuestro baile anual en celebración
del amor y la Amistad. Este
año estaremos contando con
la presencia de :
Internacional Cadetes de Linares
Tenango Band de Villanueva Zacatecas
Zeus.
Adultos $ 20 por adelantado ($25 en la puerta)
Adolescentes: (12 a 15 años) $10 por adelantado ($15 en la
puerta)
Niños menores de 12 años NO serán permitidos en el salón
de baile
También tendremos deliciosos antojitos mexicanos a la venta.

Ogłoszenia Parafialne
V niedziela zwykła
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie
może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Mt 5,13-16
Matka Boża z Lourdes—11 lutego
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu,
Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św.
Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej
w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w
okresie 11 lutego-16 lipca) Maryja wzywała do
modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z
siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej
Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych
gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy została sama, usłyszała
dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z
której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd
objawienia powtarzały się.
Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice skrzyczeli Bernadettę, że rozpowiada plotki i zakazali jej chodzić do groty, w której miała jej się ukazać
Matka Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że ich dziecko
gaśnie im na oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się
najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy przybyły
do groty, było już po południu. Kiedy w czasie odmawiania różańca
ponownie ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za poradą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli
przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani,
uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała
różaniec.
18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z dwiema znajomymi
rodziny Soubirous. Przekonane, że może to jest jaka dusza czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia
na kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani odpowiedziała:
"Pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest niepotrzebne". Matka Boża
poleciła dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby
modliła się za grzeszników. Tegoż dnia, gdy Bernadetta wychodziła
po południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu. Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją
karcić, że wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywidzeniami.
23 lutego zjawiła się Matka Boża Bernadecie ponownie i poleciła jej,
aby udała się do miejscowego proboszcza, aby tu wystawiono ku Jej
czci kaplicę. Roztropny proboszcz, a równocześnie także dziekan, po

9 lutego 2014 r.
pilnym przeegzaminowaniu 14-letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: "Mówiłaś mi, że u stóp tej Pani w miejscu, gdzie zwykła stawać,
jest krzak dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć".
Przy najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta powtórzyła
słowa proboszcza. Pani odpowiedziała uśmiechem, a potem ze
smutkiem wypowiedziała słowa: "Pokuty, pokuty, pokuty".
25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta słyszy polecenie: "A teraz idź
do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim". Dziewczę kieruje swoje kroki do pobliskiej rzeki, ale słyszy głos: "Nie w tę stronę! Nie mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. Ono jest tu".
Dziewczę na kolanach podążyło ku wskazanemu w pobliżu groty
miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się woda. Na oczach tłumu
śledzącego wszystko uważnie ukazało się źródło, którego dotąd nie
było. Woda biła z niego coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła
do rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po wodę swoją córkę niejaki Bouriette,
kamieniarz, rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadzaniu
dynamitem bloków kamiennych. Także na lewe oko widział coraz
słabiej. Po gorącej modlitwie począł przemywać sobie ową wodą
oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten zapoczątkował cały szereg innych tak dalece, że Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze
wśród wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
27 lutego Matka Boża ponawia życzenie, aby na tym miejscu powstała kaplica. 1 marca 1858 roku poleca Najśw. Panna Bernadecie,
aby modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża wyraża życzenie, aby do groty urządzano procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiada, że będzie to mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi zostaje cudownie uleczony przy źródle miejscowy restaurator, Maumus.
Miał on na wierzchu dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest to
złośliwy rak i trzeba rękę amputować. Kiedy modlił się gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył rękę i wyciągnął ją zupełnie
zdrową, bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które zanurzyła
całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze orzekli, że dni dziecka są
już policzone.
Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 25 marca, w
uroczystość Zwiastowania, Bernadetta ponownie widzi Matkę Bożą.
Kiedy Ją zapytała o imię, otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie
4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje.
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, ponownie
Matka Boża objawia się Bernadecie. Po rozejściu się tłumów policja
pod pozorem bezpieczeństwa publicznego i konieczności przeprowadzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta
uczęszczała tam nadal i klękając opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz
ostatni.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach
ogłasza dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystępuje do
budowy świątyni. W roku 1875 poświęca ją uroczyście arcybiskup
Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i
biskupów, 3000 kapłanów i 100 000 wiernych. W roku 1891 Leon XII
ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św.
Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. W roku 1925 następuje
uroczysta beatyfikacja bł. Bernadetty a w roku 1933 jej kanonizacja.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Jak słuchać Radia Maryjai oglądać TV TRWAM?
USA - fale średnie (AM):
Chicago (IL): AM 1080 kHz - Radio WNWI
poniedziałek - sobota: 7:00 PM - 8:00 PM
niedziela: 6:00 PM - 8:00 PM
Chicago (IL): AM 1490 kHz - Radio WPNA
poniedziałek - piątek: 9:00 PM - 10:00 PM
Detroit (MI): AM 690 kHz - Radio WNZK
środa - niedziela: 8:00 PM - 9:00 PM
USA i Kanada - przekaz satelitarny:
Galaxy 19 na pozycji 97.0°West
Częstotliwość transpondera: 12184 MHz,
Polaryzacja: pozioma (H),
FEC: 3/4,
Symbol Rate: 22000 ksymb/s,
UWAGA!!!
Każdy, kto odbiera TV POLONIA, może po wprowadzeniu powyższych danych do receivera oglądać TV TRWAM i słuchać Radio Maryja. Miłego odbioru.

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 Szczęść Boże.

Osoby zapisane do naszej parafii mogą uzyskać informację o ofiarach złożonych w roku 2013 na naszą parafię,
w ten sposób będzie można odpisać tę kwotę od podatku.

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.

