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

Fourth Sunday of Easter
April 26th, 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
Elena Tellez - 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

April 26, Fourth Sunday of Easter
8:30 †Mike and Anne Vavrek (family)
†Michael R. Vavrek (family)
10:30 O Boże bł. dla Emilia Najda z okazji 3-ch urodzin i
Paweł Najda z okazji urodzin (Rodzina
Najda)
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla syna (Mama)
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla córki (Rodzice)
O zdrowie i Boże bł. dla Elżbiety i Roberta Chowaniec
w 15 rocz. ślubu (Rodzice)
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej na dalsze lata życia dla
Czesława Gil z okazji urodzin (Żona, Dzieci i
Wnuki)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Victoria Cwiok (Kathy Kowalska)
†Mirosław Jurczyk w 30 dni od śmieci w Polsce
†Maria i Tadeusz Słodyczka
†Maria i Józef Jandura
†Stanisław i Aniela Tylka w rocz. śm. (Siostra)
†Stanisława Dworkowska
†Zbigniew Dworkowski
†Jan Gut
†Antonina Węgrzyn
12:30 En acción de gracias en los 18 años deUriel Preciado
(familia)
Por la salud y pronta recuperacion de Rodolfo
Alvarado (familia)
†Sigifredo y Alfredo Gonzalez (familia)
†Gavina Montiel, eterno descanso en su 5°
aniversario (hijos y nietos)
4:00 †Rosalina Rodriguez, 4° aniversario luctuoso (familia)
April 27, Monday, Easter Weekday
7:30 †Olga Vanis (Ceil Kandl)
8:15 Por los feligreses
7PM Special blessing for the students receiving the
Sacrament of Confirmation
April 28, Tuesday, Saint Peter Chanel, Priest and Martyr; Saint
Louis Grignion de Montfort, Priest
7:30 Birthday wishes for Anna Byrnas (F. Balla)
8:15 †Holy Souls

April 29, Wednesday, Saint Catherine of Siena, Virgin and
Doctor of the Church
8 :00 †Antoinette Andelbrat (family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
April 30, Thursday, Easter Weekday
7:30 †Holy Souls in purgatory
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
May 01, First Friday, Saint Joseph the Worker
7:30 †Holy Souls in Purgatory
8:15 Por los feligreses
7PM Polish Mass
May 02, First Saturday, Saint Athanasius, Bishop and Doctor
of the Church
8:00 First Saturday Mass
10:00 Special blessing for the students receiving First Holy
Communion
5 PM †For the soul and spirit of Lucille Lippe
†Julie Sosinski, birthday memorial (Joanne Sosinski)
†John Stenson (Sophie Walkowiak)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B.
Nieustającej Pomocy
Lector Schedule
Saturday, May 2
5pm
Sharon Wisnieski-Wente
Sunday, May 3
8:30
Michele Cison-Carlson
10:30
Danuta Landt, Jarek Szyszlak
12:30
Hugo Arellano, Roberto Pasillas, Linda Ramirez
4:00
Rene Aviña, Mary Rodriguez, Rosalina Martinez
Eucharistic Minister
Saturday, May 2
5:00 PM Jean Yunker, Frances Balla
6:30 PM Adam Orszulak
Sunday, May 3
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey
Maria C. Castañeda
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Rozanski
Jan Radomyski
12:30
Marisol Ortiz, Olivia Ortiz
Javier Hernandez, Juana Salas
4:00
Martin Martinez, Anastacia Gonzalez
Humberto Tellez

Eternal rest………………
†Angeline Kowalski
†Henry Chrusciel
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, April 19, 2015
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. 18

Apr. 19

5:00PM

$845.00

6:30PM

$203.00

8:30AM

$1,541.30

10:30AM

$1,273.00

12:30PM

$1,295.00

4:00PM

$860.00

TOTAL

$6,017.30

“ ”It is better to take refuge in t he Lord than to trust in man. It is better
to take refuge in the Lord than to trust in princes: Psalm 118:8-9
Too often our society trains us to take refuge in man-made riches. Yet
Thomas Merton once wrote: “There is no poverty so great as that of
the prosperous” Too many possessions can leave us empty-always
questing for more things that do not really matter—while we ignore our
Lord.

Parking Lot Collection
Sunday, April 19, 2015……………..$ 284.00
Francis Cardinal George, OMI
Archbishop Emeritus of Chicago
1937 - 2015

PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596

“At some point, Christ will question me: ‘What have
you done with my people? Are they holier because of
your ministry? Are they more generous, more loving
toward others?’ In short, you are my legacy.”
Important dates:
April 27—Confirmation Mass—7:00PM
May 2—First Holy Communion Mass—10AM

Our parish is looking for lectors for our
5PM Mass on Saturday and 8:30AM Mass
on Sunday. If you would like to volunteer
just a hour of your day to help spread the
word of the Lord, please contact our secretary at 708-652-0948.
We welcome in Baptism:
Henry Benitez
Kaya Anna Czarniak
Victoria Sopiarz

Deficit: $119,420
Donations: $74,176
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
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Theresa Tepper Kazda
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisniesky
Brenda Wojkovich
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

April 26th, 2015

Fourth Sunday of Easter
John 10:11-18

Jesus says that he is the
good shepherd who knows
his sheep.
Background on the Gospel
Reading
The fourth Sunday of Easter
is also called Good Shepherd Sunday. In each of the
three lectionary cycles, our
Gospel is taken from the
10th chapter of the Gospel of John. In Cycle B, we hear the middle
verses of this chapter. Unless we consider this chapter in the greater
context of John's Gospel, we will miss the radical nature of the statement Jesus makes when he declares himself to be the Good Shepherd.
This chapter of John's Gospel follows Jesus' healing of the
man born blind and the rejection of this miracle by the Jewish leaders
who question Jesus' authority to heal. Jesus responds to this challenge by calling himself the Good Shepherd. He is criticizing the
leadership of the Pharisees and the other Jewish leaders. The Pharisees and other Jewish leaders are so angry that they attempt to
stone and arrest Jesus (see John 10:31,39). This controversy with
the religious leaders continues until Jesus' death.
In the portion of the chapter that we hear proclaimed today,
Jesus describes his relationship with his followers as similar to the
relationship between a good shepherd and his sheep. As a good
shepherd will risk and lay down his life in order to protect his sheep,
Jesus willingly sacrifices himself for the sake of his sheep. Jesus
contrasts the actions of the good shepherd with the actions of the
hired shepherd who abandons the sheep in the face of danger. In the
verses following Jesus' teaching, we learn that the Pharisees and the
other religious leaders understand that Jesus is referring to them
when he describes the hired shepherds.
The concern of a good shepherd for his sheep is part of the
shepherd's job. Jesus says, however, that the actions of the good
shepherd are based upon the relationship that develops between the
shepherd and the sheep. This is at the heart of the difference between the good shepherd and the hired shepherd. The good shepherd knows the sheep and therefore acts out of love. For the Good
Shepherd, this is never simply part of a job; this love-in-action is integral to his identity.
As with so much of John's Gospel, one hears in this passage John's particular focus on Christology. As the sheep are known
by the Good Shepherd, the Father knows Jesus and Jesus knows
the Father. There is an essential unity between the Father and the
Son. The freedom with which Jesus acts when he lays down his life
is rooted in the unity that he shares with his Father.
In this context, Jesus also refers to others with whom he
shares a relationship. By this reference, John probably understands
the eventual inclusion of the Gentiles in the Christian community. Our
modern ears hear this as a reference to Christian unity. The work of
ecumenism is to restore unity among all Christians so that we form
one flock under one shepherd, as God desires.

Mothers’ Day Intentions
The envelopes for Mothers’ Day intentions are available at the entrances of
the church. You may fill it out with the
name of all the mothers you wish to
remember and honor on this day.

Campaign Update

Goal
$405,000
Pledge
$331,550
We would like to thank the 38 families that had
made their pledge for the “To Teach Who Christ is” Campaign. That is 82% of our goal.
Just a reminder that the baby bottles
should be return during the week of May
3rd. We thank you in advance for taking
part in this special campaign to help
pregnant women and prevent abortions.

Anuncios Parroquiales

26 de Abril de 2015

IV Domingo de Pascua
En aquel tiempo dijo
Jesús: Yo soy el buen
pastor. El buen pastor
da la vida por las ovejas; el asalariado, que
no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir
al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo
hace estragos y los
dispersa; y es que a un
asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que
conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre
me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un
solo rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el Padre: porque
yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita,
sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y
tengo poder para recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la
entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder
para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre.

Día de las Madres.
Demos gracias a nuestras madres de
una manera especial, ofreciendo la Santa Masa por ellas. Los sobres están disponibles en las diferentes entradas de la
iglesia. Usted puede incluir el nombre de
su mamá viva o fallecida y poner sobre
con la ofrenda a la canasta de la colecta
dominical.

Jn 10, 11- 18

►

►
►

►
►

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.
Fechas Importantes:
Abril 27—Misa de Confirmación—7PM

Mayo 2—Misa de Primera Comuniones—10AM

Queremos desear muchas felicidades y bendiciones
para el grupo de jóvenes “Amigos de Cristo” que estarán celebrando su aniversario durante esta semana. Le pedimos a Dios
que les siga ayudando con la ardua tarea de compartir nuestra
Fe con la juventud de nuestra parroquia.

Les recordamos que los biberones de
bebe tienen que ser devueltos durante
el la semana de 3 mayo. Por favor
recuerde que es muy importante que
regrese su biberón puesto que los
fondos recaudados servirán para asistir a madres que no tiene recursos para el cuidado prenatal y ayudar a prevenir el aborto.
Reporte de la campaña:

Meta
Promesas

$405,000
$331,550

Les queremos agradecer a las 38 familias que se han
comprometido con una donación para la campaña
“Enseñar quien es Cristo”. Esto es 82% de nuestra meta

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto
nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk
je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest
najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego
miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /
potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od
siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
J 10,11-18
Nabożeństwa majowe
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku to w Kościele okres szczególnej czci Matki
Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy
się wieczorami w kościołach, przy grotach,
kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało
się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy
niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni
na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku.
W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi
święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV
w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym,
który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam
często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej.
Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i
przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp
Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę
figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją
chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała się w
Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz
pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św.
Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy
figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał
kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci kwiatów, duchowych
ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem ducho-

26 kwietnia 2015 r.
wych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw
majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On
to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał
koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się
jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której
propagował nabożeństwo majowe. Co więcej rozesłał ją do
wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon
wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo
majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa
majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius
IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w
Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św.
Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we
Włocławku biskup Marszewski (1859).
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym
wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją
Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie
we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę
"Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech,
gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.
Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca
1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami
odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W
1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w
tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały
aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.:
Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia.
Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846),
Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo
Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny
(1995).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49,
a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP
Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12
października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".

Nabożeństwa Majowe!
W niedziele nabożeństwa są 20 minut przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tych
pięknych maryjnych nabożeństwach.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Dzień Matki
Pierwszy Piątek
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze święte
W tym tygodniu przypada pierwszy
10-go maja będą odprawione w intencji matek
piątek miesiąca. Odwiedziny chorych
żyjących i zmarłych. Kopertkę z ofiarą i wypijak zwykle od godz. 9-tej rano. Jeśli
sanym imieniem matki można złożyć do koszyktoś chciałby, aby kapłan odwiedzał z
ka wraz z niedzielą kolektą.
duszpasterską posługą kogoś z naszych bliskich czy przyjaciół, prosiKażdej parafii została przypisana docelowa meta kampamy o zgłoszenie tej osoby w biurze
nii. Meta dla naszej parafii
parafialnym.
jest $405,000. Prosimy roZapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o godz.
dziny o deklaracje finanso7:00 wieczorem.

wą, która zostanie rozłożona
na okres pięciu lat. Chcemy podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii. Bardzo dobrą wiadomością
jest to, że otrzymaliśmy już zobowiązania w łącznej wysokości
$331,550 od 38 rodzin. To jest 82% naszej mety. Chcemy podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii.

Przypominamy wszystkim parafianom którzy włączyli się w akcję
„Drobne monety ratują dzieci” aby
nie zapomnieć przynieść butelki z
drobnymi monetami w przyszłą
niedzielę 3 maja.

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.

