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

Third Sunday of Easter
May 04, 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
5:00 For all living and deceased mothers
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe

May 04, Third Sunday of Easter
8:30 Special blessing for the Confirmation Candidates
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Floy Nowaczyk (family)
10:00 Litany to the Virgin Mary
10:30 O szczęśliwą operację dla Ani
O zdrowie dla Marii
Dziękczynna za 62 lata łask z prośbą o dalsze dla
Jana
†Bronisława Sowiński 20-ta rocz. śm. (Stan
Sowiński)
†Monika Grabala
†Stanley Wdowiak
†Henryk i Czesława Kozaczka 1-a rocz. śm.
†Florentyna Kuta 15-a rocz. śm. (syn z rodziną)
†Aniela i Stanisław Tylka
†Ludwina Bafia
12:30 Por los feligreses
4:00 †Teresa Manzano (Fidel Martinez y nietos)
May 05, Monday, Easter Weekday
7:30 †Martin Krolak (family)
8:15 Por la intersección de San Miguel Arcángel por las
almas del purgatorio
May 06, Tuesday, Easter Weekday
7:30 †Frank and Pearl Budzik (Tom and Kathy
Dutkiewicz)
8:15 †Concepcion Cruz 2° aniversario (hija)
May 7, Wednesday, Easter Weekday
8:00 †Floy Nowaczyk (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7 P.M.
7PM Circulo de Oracion
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
May 08, Thursday, Easter Weekday
7:30 †Frank Lipinski (Helen Jubala)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
May 09, Friday, Easter Weekday
7:30 †Dolores Kraska Merda (family)
8:15 Por los feligreses
May 10, Saturday, Saint Damian de Veuster, Priest
10:00 First Holy Communions

May 11, Fourth Sunday of Easter
8:30 For all living and deceased mothers
10:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
12:30 Por todas las madres vivas y fallecidas
4:00 Por todas las madres vivas y fallecidas

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, May 10
5:00 Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, May 11
8:30 Leonard Witucki, Maria Carmen
Castañeda
10:30 Alicja Krzak, Krzysztof Odbierzychleb
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez
Jana Salas
4:00 Victor Ibarra, Martha Tamayo, Humberto Tamayo
Eucharistic Minister
Saturday, May 10
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
Sunday, May 11
8:30 Jophn Kulaga, Georgia Czarnecki
Ed Hennessy
10:30 Polish Eucharistic Ministers
12:30 Ruth Trujillo, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00 Maria Clara Ibarra, Tiburcio Rodriguez,
Maria Rodriguez

We welcome in Baptism:
Patrick Adrian Maka
Fabian Roman Tchoryk
Eternal rest………………
†Cesar Solis Diaz
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, April 27, 2014

The last CCD class will be on May 17. 2014. All students
are required to attend class on this day.
Moreover, all final payments should be made at the rectory
before this day.
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.

The month of May is dedicated to our mother the
Virgin Mary. We ask that
in her honor you may
pray the Rosary in company on your family during this month.

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.

Apr.26

Apr.27

5:00PM

$588.00

6:30PM

$124.00

8:30AM

$1,088.00

10:30AM

$1,408.00

12:30PM

$1,000.00

4:00PM

$1,472.00

TOTAL

$5,680.00

Thoughts on Stewardship
Bishop Robert Morneau says: “You can tell a person’s life by the
adverbs they live…”
To receive God’s gifts……….gratefully
To nurture/tend God’s gifts.…responsibly
To share God’s gifts………....justly/charitably
To return God’s gifts………...abundantly

Parking Lot Collection
Sunday, 04/06/2014…………...………………..$589.00
PARKING LOT CAMPAIGN

Petition to Mary
by Saint Alphonsus Liguori
Most holy Virgin Immaculate, my Mother Mary, to thee who art
the Mother of my Lord, the queen of the universe, the advocate,
the hope, the refuge of sinners, I who am the most miserable of
all sinners, have recourse this day. I venerate thee, great
queen, and I thank thee for the many graces thou has bestowed
upon me even unto this day; in particular for having delivered
me from the hell which I have so often deserved by my sins. I
love thee, most dear Lady; and for the love I bear thee, I promise to serve thee willingly forever and to do what I can to make
thee loved by others also. I place in thee all my hopes for salvation; accept me as thy servant and shelter me under thy mantle,
thou who art the Mother of mercy. And since thou art so powerful with God, deliver me from all temptations, or at least obtain
for me the strength to overcome them until death. From thee I
implore a true love for Jesus Christ. Through thee I hope to die
a holy death. My dear Mother, by the love thou dearest to Almighty God, I pray thee to assist me always, but most of all at
the last moment of my life. Forsake me not then, until thou shalt
see me safe in heaven, there to bless thee and sing of thy mercies through all eternity. Such is my hope. Amen.

Goal $193,596
Deficit,
$131,098
Donations,
$62,498

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

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

Rose Luna
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Eleanore Skora
Marie Wisniesky
Frances Wojdula
Brenda Wojkovich
Paul Zaragoza

If you would like to add a name to the list, please call the
rectory at 708652-0948 Ext. 20.

St. Mary’s Parish News
Third Sunday of Easter
Luke 24:13-35

May 04 2014

Jesus appears to two disciples who are walking to Emmaus.
Background on the Gospel Reading
On most Sundays during the Easter season in Cycle A,
our Gospel is taken from the Gospel of John. This week's
Gospel, however, is taken from the Gospel of Luke. As in
last week's Gospel, today's Gospel shows us how the first
community of disciples came to believe that Jesus had
risen from the dead. In these stories we gain insight into
how the community of the Church came to be formed.
When we read today's Gospel, we may be surprised to
learn that these friends of Jesus could walk and converse
with him at some length yet not recognize him. Again we
discover that the risen Jesus is not always easily recognized. Cleopas and the other disciple walk with a person
whom they believe to be a stranger; only later do they discover that the stranger is Jesus. We learn that the first
community met and recognized Jesus in the breaking of
the bread, just as we meet Jesus in the Eucharist.
We can imagine the feelings of the two disciples in today's
reading. They are leaving their community in Jerusalem.
Their friend Jesus has been crucified. Their hope is gone.
They are trying to make sense of what has occurred, so
that they can put the experience behind them.
Jesus himself approaches the two men, but they take him
for a stranger. Jesus asks them what they are discussing.
He invites them to share their experience and interpretation of the events surrounding his crucifixion and death.
When the two disciples have done so, Jesus offers his
own interpretation of his crucifixion and resurrection, citing
Jewish Scripture. In that encounter we find the model for
our Liturgy of the Word—what we do each time we gather
as a community for the Eucharist. We reflect upon our life
experiences and interpret them in light of Scripture. We
gather together to break open the Word of God.
In the next part of the story, we find a model for our Liturgy
of the Eucharist. The disciples invite the stranger (Jesus)
to stay with them. During the meal in which they share in
the breaking of the bread, the disciples' eyes are opened;
they recognize the stranger as Jesus. In the Eucharist too
we share in the breaking of the bread and discover Jesus
in our midst. Just as the disciples returned to Jerusalem to
recount their experience to the other disciples, we too are
sent from our Eucharistic gathering. Our experience of
Jesus in the Eucharist compels us to share the story with
others.

World Day of Prayer will be observed on Sunday, May 11th, also
known as "Good Shepherd Sunday." The purpose of this day is to
publically fulfill the Lord's instruction to, "Pray the Lord of the harvest
to send laborers into his harvest" (Mt 9:38; Lk 10:2). Please pray that
young men and women hear and respond generously to the Lord's call
to the priesthood, diaconate, religious life, societies of apostolic life or
secular institutes. You can find many resources to promote a culture of
vocations on the USCCB Vocations webpage (www.usccb.org/
vocations).
Prayer for Vocation
Loving and Generous God,
it is You who call us by name
and ask us to follow You.
Help us to grow in the Love
and Service of our Church
as we experience it today.
Give us the energy and courage
of Your Spirit
to shape its future
Grant us faith-filled leaders
who will embrace Christ's Mission
of love and justice.
Bless the Church of St. Mary of Czestochowa
by raising up dedicated and generous leaders
from our families and friends
who will serve Your people as Sisters,
Priests, Brothers, Deacons and Lay Ministers.
Inspire us to know You better
and open our hearts
to hear Your call.
We ask this through our Lord.

Anuncios Parroquiales

04 de Mayo de 2014

Tercer Domingo de Pascua
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban
entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y
siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no
le conocieran. El les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros
mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido.
Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: ¿Eres tú el único
residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días
han pasado en ella? El les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron:
Lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras
y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nuestros
sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le
crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a
librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres
días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de
las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que
hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que
él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y
lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le
vieron. El les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para
creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que
el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les
explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: Quédate con nosotros,
porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse
con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos,
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero
él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿No estaba
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, que
decían: ¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido
a Simón! Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en
el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan.
Lc 24:13-35

Las próxima y ultima clase de la
Religión (CCD) del año 2013/2014
se levaran a cabo el 17 de mayo de
2014. Todos los estudiantes de la
clase deben estar presentes para
esta sesión.
Queremos informarles que la colecta total para “Un tazón
de arroz” fue de $727.54

Mes de Mayo
dedicado a la Virgen María
La Iglesia dedica a la Virgen María el
mes de Mayo para conocer mejor sus
virtudes y amarla más. Son muchas las
virtudes de la Virgen y podemos aprovechar este mes para crecer en alguna de
ellas.
Se trata de que nos esforcemos por vivir
como hijos suyos. Esto significa:
► Mirar a María como a una madre:
Platicarle todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo. Saber
acudir a ella en todo momento.
► Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de
nosotros y recordarla a lo largo del día.
► Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús
nos da, pasan por las manos de María, y es ella quien
intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
► Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
► Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a
María especialmente el Santo Rosario.
► Cada domingo durante el mes de mayo a las 3:00 P.M. el
Rosario se estará rezando en la Iglesia.

Ogłoszenia Parafialne
III Niedziela Wielkanocna
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do
wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt
stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o
tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były
niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś
ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z
sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z
nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty
jesteś chyba jedynym z przebywających w
Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych
dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego?
Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w
czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć
i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On
właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.
Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet
przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy
Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali
wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego
nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni,
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we
wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz
nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?
I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich
proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach
odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi,
do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść
dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z
nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy
oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie:
Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z
nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej
samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,
którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni
również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i
jak Go poznali przy łamaniu chleba
Łk 24,13-35

4 maja 2014 r.

8 maja
Święty Stanisław biskup
i męczennik, główny patron Polski
Stanisław urodził się w Szczepanowie
prawdopodobnie około 1030 r. Podawane imiona rodziców: Wielisław i Małgorzata lub Bogna nie są pewne. Święty
miał pochodzić z rodu Turzynów, mieszkających we wsi Raba i Szczepanów
koło Bochni w ziemi krakowskiej. Wioska Szczepanów miała być własnością rodziny Stanisława i tam miał być grodek do niej należący. Studia
swoje pierwsze odbył Stanisław zapewne w domu rodzinnym, potem być
może w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał zwyczajem ówczesnym gdzieś za granicą. Wskazuje
się najczęściej na słynną szkołę katedralną wówczas w Leodium (Liege w
Belgii), czy również Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060
Po śmierci bp. Lamberta Suła(1070) Stanisław został wybrany jego następcą na stolicy krakowskiej jako biskup.
Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania
nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego
życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku udał się Bolesław na
Skałkę i w czasie Mszy świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał jego ciało poćwiartować. Zwyczajem ówczesnym bowiem ciało
skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św. Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zażywał.
Właśnie od procesu kanonizacyjnego Stanisława wprowadzona została
praktyka "adwokata diabła", którego zadaniem było wyciąganie na jaw
wszystkich niejasności i zarzutów przeciw kanonizacji.
Dnia 8 września 1253 roku w kościele św. Franciszka z Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji.
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i
św. Wojciecha, biskupa i męczennika).

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.
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte 12go maja będą odprawione w intencji matek żyjących i zmarłych. Kopertkę z ofiarą i wypisanym
imieniem matki można złożyć do koszyka wraz z
niedzielą kolektą.

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.

