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

Easter Sunday of The Resurrection of The Lord
April 5th, 2015

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)
Confessions:
Saturday
4:00 – 4:45 PM (Trilingual)
6:00 — 6:30PM (Polish)
Wednesday
6:00 – 7:40 PM (Trilingual)
Sunday
10:00 – 10:30 AM (Polish)
First Friday
6:30 – 7:00 PM (Polish)
Devotions:

Fr. Waldemar Wieladek CSsR - Superior & Pastor, Ext. 227
E-mail: waldemar@stmaryofczestochowa.org
Fr. Marian Furca CSsR - Associate Pastor, Ext. 229
E-mail: mario@stmaryofczestochowa.org
Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org
Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Nydia Cano - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org
Witold Socha - Music Director, Tel. 708-299-8816
E-mail: musicdir@stmaryofczestochowa.org
Bulletin Editor, Ext 220
E-mail: bulletin@stmaryofczestochowa.org
Alice Krzak - Web Communications, Tel. 708-218-7842
E-Mail: alice@stmaryofczestochowa.org

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

Irene Saldaña - CCD
E-mail: ccd@stmaryofczestochowa.org

7:00 PM Prayer Group-Adoration (Spanish)
7:45 PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Spanish)

Social Center

First Fridays
8:00-8:10 AM Adoration (English)

5000 W. 31st St.
Tel. 708-652-7118
E-mail:
scenter@stmaryofczestochowa.org

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)
Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help
(Polish)
Every Fourth Saturday
6:30 PM Novena, Mass & Prayer Vigil (Polish)

SICK CALLS - In all cases of serious illness or accidents, a priest should be called at
once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
MARRIAGES - Should be arranged at least 6 months in advance.
NEWCOMERS - All new families / individuals may register by stopping at the rectory
or by calling the parish secretary ext. 220.

Sunday

Iskierki Parafialne
10:30

April 05, Easter Sunday of the Resurrection of The Lord
5:30 Rezurekcja—Za Parafian
8:30 For Parishioners
10:30 Za Parafian
12:30 Por los feligreses
4PM Por los feligreses
April 06, Monday within the Octave of Easter
7:30 †Vicki Cwiok (Ceil Kandl)
8:15 Por la intercesión del Padre Pio, San Francisco de
Asís, San Benito Abao por la liberación de
Carlos Brizuela
7PM Polish Mass
April 07, Tuesday within the Octave of Easter
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 Por la intercesión de San Juan Pablo II y San Benito
Abao, Santa Teresita de Avila por el
matrimonio de Carlos y Angelica Brizuela
April 08, Wednesday within the Octave of Easter
8 :00 For Parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
April 09, Thursday within the Octave of Easter
7:30 †Emily Jane Mizura (Family)
8:15 Por la intercesión del Espíritu Santo, María Santísima
por la conversión y liberación de Jessica
Brizuela
April 10, Friday in the Octave of Easter
7:30 For the Parishioners
8:15 †Librado Ortega, eterno Descanso (Familia Ortega
Avila)
April 11, Saturday in the Octave of Easter
5:PM Communal Anointing of the Sick
Birthday Blessings for Jean Yunker (Wojdula &Yunker
Famllies)
6:30 Sakrament Namaszczenia Chorych
W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
April 12 Sunday of the Divine Mercy
8:30 Blessings and health for the memebers of the Mikrut
Family
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Frank &Louis Balla (F. Balla)
†Vicki Cwiok (Helen Cison & Michele Carlson)

12:30

3PM
3:30
4:00

†Floyd F. Nowaczyk (Jean & Philip Nowaczyk)
†Frank Kurcab (Harriet)
O zdrowie i Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Ryszard Łacala (Brad Foote Gear Works Friends)
†Adolfina Dobrzańska w 2-ą rocz. śm. (Córka)
†Stanisław Nowak w 22-ą rocz. śm. (Rodzina)
†Bronisław Stróżyński, Katarzyna i Walenty
Sarbinowscy, Maria, Marcin, Waldemar,
Henryk, Pelagia Gierusz (Lucyna i Danuta)
Presentación de tres años de la niña Celina Macedo
Presentación de la niña Sofía Pérez (papas y
padrinos)
†Ubaldo Vargas
†Silvina Murillo, eterno descanso
Chaplet to Divine Mercy
procession
Tri-Lingual Mass

Lector Schedule
Saturday, April 11
5pm
Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, April 12
8:30
Maria Carmen Castañeda
10:30
TBA
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez, Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, April 11
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, April 12
8:30
Ed Hennessy, Georgia Czarnecki
Michele Cison-Carlson
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Rozanski
Krzysztof Zborowski
12:30
Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00
Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez
Maria Clara Ibarra

WEDDING BANNS
There is a promise of marriage between
Il. Nicole Zagorski & Joel Vicente

Eternal rest………………
†Miroslaw Jurczyk
†John Stenson
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, March 22, 2015

Easter, 2015

The collection summary for March 28-29
will be publish on Sunday, April 12.

Dear Sisters and Brothers in
Christ,
Alleluia, Jesus is truly risen! With
joyful praise we greet the Lord
Jesus on Easter Sunday! As we
celebrate this solemn feast of
Easter, our minds and hearts focus on Jesus. “Do not be afraid.
You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been
raised; He is not here. Behold the place where they laid him.
But go and tell his disciples and Peter: “He is going before
you to Galilee…” (Mk. 16:6-7). We too, can meet Jesus, risen
from the dead and now present to us in His Word and in the
Holy Eucharist. Jesus reminds each one of us, “Do not be
afraid, I am here with you!”
We need not be afraid because the Risen Lord has overcome
all those things which can permanently destroy us, like sin
and eternal death. Though we must pass through suffering
and pain, we do not do that alone. We have Jesus’ promise
that He will go before us and will be with us every step of the
way!

We are in the process of updating our parishioner
registry and have notice that the telephone number for
some of our parishioners are outdate; if your contact information has change you make contact the rectory or mark
the changes in your donation envelope. Thank you!

Parking Lot Collection
Sunday, March 22, 2015……………..$ 280.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596

Jesus changed his disciples’ discouragement to hope; their
weaknesses, fear and sadness to strength, inner peace and
joy. Jesus, risen from the dead, made all the difference in
their lives!
On this holy feast of Easter, may we all be touched by the
Risen Presence of Jesus in the sacred liturgy and in our daily
prayer. If we remember his promise: “Do not be afraid! I remain with you always;” He will make a difference in our lives
too!
May the blessing of God be yours throughout this Easter Season! Your parish priests will remember each of you during the
Masses celebrated on Easter Sunday.
“The Lord is truly risen! “ALLELUIA!” HAPPY EASTER!
Sincerely in Christ,
Fr. Waldemar Wieladek, C.Ss.R.
Fr. Marian Furca, C.Ss.R.
Fr. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R.

Deficit: $120,256
Donations: $73,340
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or
delete names from the list.
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Bill Czarnecki
Denise Dooley
Trinidad Hernandez
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Marcella Pugno
Mark F. Rendak

Joann Scamerhorn
Eleanore Skora
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisniesky
Brenda Wojkovich
Kathleen Wolak-Smith
Dorothy Wolak-Katarzynski
Richard Wolak
Denise Jandura
Rich Jandura
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
Easter Sunday of the Resurrection of the Lord
John 20:1-9

Mary of Magdala finds that
the stone has been removed
from Jesus' tomb.
Background on the Gospel
Reading
Today we begin the Easter
Season, our 50-day meditation
on the mystery of Christ's Resurrection. Our Gospel today
tells us about the disciples' discovery of the empty tomb. It concludes by telling us that they did not yet understand that Jesus
had risen from the dead. Thus, the details provided are not necessarily meant to offer proof of the Resurrection. The details
invite us to reflect upon a most amazing gift, that is faith in Jesus and his Resurrection.
Each of the four Gospels tells us that Jesus' empty tomb was
first discovered by women. This is notable because in firstcentury Jewish society women could not serve as legal witnesses. In the case of John's Gospel, the only woman attending the
tomb is Mary of Magdala. Unlike the Synoptic accounts, John's
Gospel does not describe an appearance of angels at the tomb.
Instead, Mary is simply said to have observed that the stone
that had sealed the tomb had been moved, and she runs to alert
Simon Peter and the beloved disciple. Her statement to them is
telling. She assumes that Jesus' body has been removed, perhaps stolen. She does not consider that Jesus has been raised
from the dead.
Simon Peter and the beloved disciple race to the tomb, presumably to verify Mary's report. The beloved disciple arrives first but
does not enter the tomb until after Simon Peter. This detail
paints a vivid picture, as does the detail provided about the burial cloths. Some scholars believe that the presence of the burial
cloths in the tomb offers evidence to the listener that Jesus'
body had not been stolen (it is understood that grave robbers
would have taken the burial cloths together with the body).
The Gospel passage concludes, however, that even having
seen the empty tomb and the burial cloths, the disciples do not
yet understand about the Resurrection. In the passage that follows, Mary of Magdala meets Jesus but mistakes him for the
gardener. In the weeks ahead, the Gospel readings from our
liturgy will show us how the disciples came to believe in Jesus'
Resurrection through his appearances to them. Our Easter faith
is based on their witness to both the empty tomb and their continuing relationship with Jesus—in his appearances and in his
gift of the Holy Spirit.

April 5th, 2015
Communal Anointing of the Sick
Next Saturday, April 11th a communal anointing of the sick will
take place at the 5PM Mass.

What is the Anointing of the sick?

The letter of St. James tells us: “Is anyone among you
sick? He should summon the presbyters of the church, and
they should pray over him and anoint (him) with oil in the
name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick
person, and the Lord will raise him up,. If he has committed any sins, he will be forgiven.” (James 5:14-15)
In the days between the Council of Trent in the 16th century and Vatican II, the nature of the sacrament was a last
anointing to prepare a person for death.
But Vatican II changed that. Vatican II actually reverted to
the more ancient practice of anointing the sick—not just
the terminally ill or dying person-which may restore a person to health, aid in their healing and recuperation or calm
their mind and spirit if they are indeed preparing for death.
So the sacrament today is broader than just a last anointing.

Anuncios Parroquiales

Pascua 2015
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Aleluya, Jesús ha Resucitado!
¡Con alegría de Cristo Resucitado les saludamos en este
Domingo de Pascua! Celebrando esta solemne Fiesta de
Pascua, nuestras mentes y corazones se dirigen a Jesús. “Pero él les dijo: No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha
resucitado; pero éste es el lugar donde lo pusieron.
Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a
Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo
verán, tal como él les dijo." (Marcos 16: 6-7). Nosotros
también, podemos encontrarnos con Jesús, Resucitado que ahora se encuentra entre nosotros por medio
de Su Palabra y en la celebración de Eucaristía. Jesús
nos recuerda a cada uno de nosotros, “¡No tengas miedo, Yo estoy contigo!”
Jesús convirtió el desaliento de sus discípulos en la
esperanza; sus debilidades, miedos y tristeza en la
fuerza, paz interior y alegría. ¡Jesús Resucitado hizo la
diferencia en sus vidas!
En esta Solemnidad de Pascua, seamos todos transformados por la presencia de Jesús en la Sagrada Liturgia y por la oración diaria. Si nos recordaremos de
Su promesa: “¡No tengas miedo! Yo me estaré siempre
contigo;” El también hará la diferencia en nuestras vidas.
¡Que las bendiciones de Dios les acompañen en este
tiempo de Pascua! De igual manera nosotros los recordaremos en cada una de las Misas en Domingo de Resurrección.
¡Cristo Resucito! ¡Aleluya! Feliz Pascua de Resurrección
Sinceramente,
P. Waldemar Wieladek, C.Ss.R
P. Marian Furca, C.Ss.R
P. Zbigniew Pienkos, C.Ss.R

5 de Abril de 2015
FIESTAS DE PASCUA 2015
Domingo de Pascua, 05 de Abril
5:30AM Misa (Polaco)
8:30AM Misa (Ingles)
10:30AM Misa (Polaco)
12:30PM Misa (Español)
4:00PM Misa (Español)
Lunes de Pascua, 06 de Abril
7:30AM Misa (Ingles)
8:15AM Misa (Español)
7:00PM Misa (Polaco)

La Celebración comunitaria
de la Unción de los Enfermos.
El sábado 11 de Abril en las vísperas de
Domingo de la Divina Misericordia, en
nuestra parroquia habrá la celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos
durante la Misa a horas 5PM. Con este
sacramento de la Unción de los Enfermos, el enfermo recibirá
fuerza de Dios en su lucha contra enfermedad. Por favor informe
a sus enfermos familiares o sus amigos para que puedan participar en esta celebración. También le pedimos para que faciliten
la llegada de los enfermos a nuestra iglesia parroquial.

Invitamos a participar en la Fiesta de la Divina Misericordia el día 12 de Abril. La central
celebración empezará a horas 3 de la tarde
con la Coronilla a la Divina Misericordia,
después vamos a tener la procesión alrededor de nuestra cuadra y vamos a celebrar la
Misa. Por favor vengan en los trajes típicos.

Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Wielkanocna
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i
nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów
drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych.
J 20, 1-9
Wielkanoc 2015
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Alleluja, Jezus prawdziwie zmartwychwstał!
Z radosnym uwielbieniem Pana Jezusa pozdrawiamy w Niedzielę Wielkanocną! Świętując uroczystość Wielkanocy, nasze umysły i serca skupione
są na Jezusie. "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie,
powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam
Go ujrzycie, jak wam powiedział" (Mk. 16: 6-7).
My również możemy spotkać Jezusa, który powstał z martwych i dziś
jest obecny pośród nas w swoim Słowie i w Eucharystii. Ponadto Jezus
przypomina każdemu z nas: "Nie bój się, jestem z tobą!"
Rzeczywiście, nie musimy się obawiać, ponieważ zmartwychwstały Pan
pokonał szatana, grzech i śmierć, a więc wszystkie te rzeczy, które
mogą doprowadzić nas do całkowitej zatraty. Choć często w tym życiu
musimy przejść przez cierpienie i ból, to jednak w tym wszystkim nie
jesteśmy sami. Mamy bowiem obietnicę Jezusa, że On pójdzie przed
nami i będzie z nami na każdym kroku!
Jezus przemienił swoich uczniów. Zamienił ich zniechęcenie w nadzieję;
ich słabości, strach i smutek w siłę, wewnętrzny spokój i radość. Jezus
zmartwychwstając odmienił ich życie!
W tym świętym i uroczystym dniu Paschy, wszyscy możemy być dotknięci przez Zmartwychwstałego i Obecnego pośród nas w liturgii oraz
w codziennej modlitwie Jezusa. Jeśli pamiętamy Jego obietnicę: "Nie
lękajcie się! Ja jestem z wami przez wszystkie dni wasze" i otworzymy
nasze serca, On może zmienić również życie każdego z nas!
Niech błogosławieństwo Boże Wam towarzyszy tak w Uroczystość Wielkanocy jak i w całym tym okresie! My, jako Wasi duszpasterze, pamiętać będziemy o Was oraz waszych intencjach podczas Mszy św. odprawianych w Niedzielę Wielkanocną.
"Pan prawdziwie zmartwychwstał! "ALLELUJA!" Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Pozdrawiamy w Chrystusie,
Fr. Waldemar Wielądek, C.Ss.R.
Fr. Marian Furca, C.Ss.R.
Fr. Zbigniew Pieńkos, C.Ss.R.

5 kwietnia 2015 r.
Chrystus
przemieni nasze ciało poniżone
"Chrystus umarł i powrócił do życia, aby
stać się Panem żywych i umarłych." Ale
"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych". Zmarli przeto, nad którymi rozciąga
swą władzę Zmartwychwstały, nie są już
dłużej zmarłymi, ale żyjącymi. Po to bowiem panuje nad nimi Życie, aby nie lękając się dłużej
śmierci, żyli podobnie jak "Chrystus, który powstawszy z
matwych już więcej nie umiera".
Tak więc wskrzeszeni i wybawieni od zepsucia nie doznają
już więcej śmierci, ale staną się uczestnikami zmartwychwstania Chrystusa, jak i On sam był uczestnikiem ich
śmierci.
Zstąpił bowiem na ziemię, w okowach pozostającą od wieków, nie dla czego innego, ale po to, "aby bramy spiżowe
wyłamać i skruszyć żelazne pęta", aby życie nasze wyprowadzić ze stanu skażenia ku sobie, zamiast niewoli obdarowując wolnością.
Jeżeli wszakże w tym dziele zbawczym nie widać jeszcze
wykończenia - ludzie bowiem nadal umierają i w proch
rozsypują się ich ciała - niechaj nie stanie się to przenigdy
powodem wiarołomstwa. Zadatek bowiem wszystkich
obiecanych dóbr otrzymaliśmy już w Tym, który jest Pierworodnym pośród nas. Przez Niego zostaliśmy wyniesieni
ku niebu i zasiadamy z Tym, który nas zabrał ze sobą na
wysokości, jak to święty Paweł na jednym miejscu powiada: "Wskrzesił nas wraz z Nim i posadził na niebiosach w
Chrystusie Jezusie".
Dopełnienia zaś dostąpimy, gdy nadejdzie wyznaczony
przez Ojca czas, kiedy pozbędziemy się naszej niedojrzałości i dojdziemy do stanu "człowieka doskonałego".
Zechciał bowiem Ojciec wieków, aby ofiarowany przezeń
dar był trwały, a nie został zarzucony nawrotem niedojrzałości.
Że zaś Ciało Pana powstało z martwych jako duchowe, nie
potrzebujemy wam mówić, skoro i Paweł powiada w tej
sprawie: "Sieje się ciało zmysłowe, wyrasta duchowe", to
jest przemienione na wzór chwalebnego przemienienia
Chrystusa, który jako Wódz i Przewodnik podąża na przedzie. Apostoł powiada zatem - wiedział o tym dobrze - iż
tak stanie się z całym rodzajem ludzkim, dzięki Chrystusowi, który "przemieni nasze ciało poniżone na podobne do
swego uwielbionego ciała". Jeśli przeto przemienienie jest
przyjęciem ciała duchowego, to zaś podobne jest do uwielbionego Ciała Chrystusa, a Chrystus zmartwychwstał w
ciele duchowym, zatem owo duchowe nie jest innym, jak
tylko "zasianym w skazitelności", które jednak zostało
przemienione na ciało chwały.
A jak Chrystus doprowadził do Ojca pierwociny naszej
natury, tak też doprowadzi kiedyś całą ludzkość zgodnie ze
słowami obietnicy: "Gdy będę wywyższony, wszystkich
pociągnę do siebie".

Kazanie św. Anastazego Antiocheńskiego, biskupa

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
W sobotę 11 kwietnia o godzinie 6:30 PM w
Boże Miłosierdzie
wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia zostaZapraszamy na Uroczystości Bożego
nie udzielony Sakrament Namaszczenia
Miłosierdzia w naszej parafii, które się
Chorych wszystkim chorym którzy przybędą
odbędą dnia 12 kwietnia. Centralna
na tę Mszę św. Dlatego prosimy o poinforuroczystość rozpocznie się o godzinie
mowanie chorych z waszych rodzin lub zna3:00 PM Koronką do Bożego Miłosierjomych o tej celebracji i umożliwienie im dotarcia do
dzia, po której odbędzie się procesja
naszego kościoła parafialnego.

wokół naszego bloku a potem będzie
oprawiona Msza św. Prosimy o przybycie na tę uroczystość w strojach regionalnych.
Po Mszy św. zapraszamy na mały poczęstunek do Sali Makuch Hall.
Prosimy aby wspólnota polskojęzyczna włączyła się w
przygotowanie tego poczęstunku przynosząc ciasta itd.

Biuro parafialne będzie zamknięte dnia 6 kwietnia

Spotkania Wielkanocne Rodziny Radia Maryja
25 kwietnia 2015 r. - sobota—Południe Chicago. Spotkanie o godz.
16:00 w “New Warsaw Restaurant”, 6250 W. 63rd Street w Chicago.
Karty wstępu do nabycia w Centrali Radia Maryja - tel.
1.773.385.8472 oraz u Pana Henryka Opaciana - tel. 1.773.391.8176
26 kwietnia 2015 r. - niedziela—Północ Chicago. Msza święta o godzinie 10:30 w kościele św. Stanisława Bp. i M. Spotkanie o godz.
16:00 w „Lone Tree Manor”, 7730 N. Milwaukee Avenue w Niles.
Karty wstępu w Centrali Radia Maryja - tel. 1.773.385.8472

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.

