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

The Most Holy Body and Blood of Christ
June 7th, 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
Yolanda Torres - 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

June 7, The Most Holy Body and Blood of Christ
8:30 For the health and blessings of Sonia Rada on her
birthday (father, Francisco Rada)
†Rita Barnak (Ronald Barnak)
†Mildred A. Micnerski
10:00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
10:30 O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
O zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla
córki Kingi z okazji urodzin (Rodzina)
O zdrowie, Boże bł. i wszelki łaski dla Stanisława i
Krystyny Iwaniec.
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Jana (Jacka) Różańskiego
z okazji urodzin (Od Marszałków)
O Boże bł. dla Wojtusia z okazji 7-mych urodzin oraz dla
Hani (Magda)
O zdrowie i Boże bł. dla Agnieszki z okazji 17 urodzin
(Rodzina)
†Aniela Rozalia Gancarczyk (mąż z synami)
†Edward Jurkowski (Rodzina Svestka)
†Barbara Majchrowicz w 5-tą rocz. śm.
†Franciszka Tylka
11:30 Procession
12:30 Por las bendiciones en sus 40 años de casados de
Teresa y Alejandra Baez
†Sigifredo y Alfredo González (familia)
4:00 Por los feligreses
June 8, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Katherine Warchol
8:15 Bendición y conversión de Noe Rueda para que pueda
tomar buenas decisiones (Teresa Rueda)
June 9, Tuesday, Saint Ephrem, Deacon and Doctor of the Church
7:30 †Albert Warchol
8:15 Bendición y conversión de Ramiro Rueda para que
pueda tomar buenas decisiones (Teresa
Rueda)
June 10, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8 :00 For the health and blessings of Francisco Rada Jr. on his
birthday
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM El Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
June 11, Thursday, Saint Barnabas, Apostle
7:30 †Stella and Walter Andelbrat (Piatek Family)
8:15 Bendición y conversión de Moises Rueda para que
pueda tomar buenas decisiones (Teresa
Rueda)

June 12, Friday, The Most Sacred Heart of Jesus
7:30 Parishioners
8:15 Por la salud y bendiciones de Diana Ledezma en sus
cumpleaños
6:30 Polish Mass
8PM Spanish Mass
June 13, Saturday, The Immaculate Heart of the Blessed Virgin
Mary; Saint Anthony of Padua, Priest and
Doctor of the Church
1:00 Quinceañera: Leslie Fatima Sandoval
3:00 Wedding: Sergio Castro and Alexis Estela Lopez
5 PM †For the soul and spirit of Lucille Lippe
†John Stenson (Sharon Resa)
†John Kulaga (Kulaga family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy
W intencji Radia Maryja i TV-TRWAM, wszystkich dziel
powstałych przy Radiu Maryja oraz za
wszystkich którzy posługują w tych dziełach
Lector Schedule
Saturday, June 13
5pm
Marie Jarding, Martha Stolarski
Sunday, June 14
8:30
Barbara Kulaga
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Kasia Kowalska
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez, Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, June 13
5:00 PM Joanne and Larry Napoletano
6:30 PM Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, June 14
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

Eternal rest………………
†Arthur Landeros
†Bernice Mazur
†John Kowalski
May God Who called you, take you home!

There is a promise of marriage
between
IlI. Alexis Estela Lopez & Sergio Castro
I. Anna Miernicka & Paul Ustrzynski

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, May 31, 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.

June 7—Corpus Christi’s Procession at 11:30 a.m.
June 12—The Most Sacred Heart of Jesus
7:30 a.m. English Mass
8:15 a.m. and 8:00 p.m.—Spanish Mass
6:30 p.m.—Polish Mass
Father’s Day will be celebrated on Sunday,
June 21st. If you would like to remember your
father, grandfathers, godfather or anyone who
fulfilled the role of father in your life, with a
spiritual gift, please remember to pick up a
Father’s Day Remembrance envelope today.
It can be found at all church entrances.
Please complete the information on the envelope, enclose your offering and place it in the
collection basket when you come to Mass. The intentions of all
Masses celebrated in our church on Fathers’ Day will be offered
for all living and deceased fathers mentioned on the Spiritual Gift
envelopes.

We would like to thank to all those that have
returned their baby bottles . However, we still
need a significant number of bottles to be returned (about 135 bottles). It is important that
every bottle is return to the rectory because
each baby bottle will cost a $1 to be replace.
Therefore, if you have not return your baby bottle to the
rectory we ask that you do it as soon as possible.
Adult Faith Formation Ministerial Courses
June 16 and 17
Register for the ministerial course "History & Development of Adult Faith Formation in the United States," sponsored
by the Office for Catechesis and Youth Ministry. The course will
be held at the Meyer Center, 3525 South Lake Park Avenue in
Chicago, on June 16 and 17, from 9 a.m. to 3 p.m. For more
information, visit www.catechesis-chicago.org.

May 30

May 31

5:00PM

$408.00

6:30PM

$165.00

8:30AM

$1,085.00

10:30AM

$1,754.00

12:30PM

$1,359.00

4:00PM

$656.00

TOTAL

$5,427.00

“So often we hold on to possessions like a toddler who has just
learned the word "mine." A good steward recognizes that nothing is
truly ours. we're only caretakers. When we accept this, the burden of
holding on to our possessions is lifted.”
- Author Unknown

Parking Lot Collection
Sunday, May 17, 2015……………..$ 350.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $118,241
Donations: $75,355
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
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Marcella Pugno

Mark F. Rendak
Eleanore Skora
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Eugene Wisnieski
Marie Wisnieski
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
The Solemnity of the Most Holy
Body and Blood of Christ
Mark 14:12-16,22-26

Jesus shares his Last Supper with
his disciples.
Background on the Gospel Reading
Today, the second Sunday after
Pentecost, we celebrate a second
solemnity, which marks our return
to Ordinary Time in the liturgical
calendar. Today is the Solemnity of the Most Holy Body and
Blood of Christ. At one time, this day was called Corpus Christi, the Latin words for “the Body of Christ.” In the most recent
revision of our liturgical rites, the name for this day is expanded to be a more complete reflection of our Eucharistic theology.
In our reading for today, we read the account of the Last Supper found in the Gospel of Mark. It begins with the instructions
that Jesus gave to his disciples to prepare their Passover celebration. It then goes on to give an account of the Last Supper. On this Sunday, however, our Lectionary reading omits
the verses between these two passages; in those omitted
verses we hear Jesus predict his betrayal by one of his disciples.
The Gospel of Mark describes Jesus' Last Supper with his
disciples as a celebration of the Jewish feast of Passover. The
Jewish celebration of Passover is a memorial to and a ritual
participation in the defining moment of Israel's history. It celebrates God's deliverance of his people from slavery in Egypt.
The Passover meal includes many ritually important elements,
such as unleavened bread, lamb, and bitter herbs. Each food
item recalls an aspect of the Exodus event. The instructions
for the preparation of this meal are carefully prescribed in the
Law of Moses. It is a central obligation of the Jewish faith tradition to celebrate this meal and to give thanks to God for his
deliverance and protection.
In the description of the Passover meal found in today's Gospel, however, Mark omits many elements of the Jewish Passover meal. Instead he describes only those elements he believes to be most essential to the Christian Eucharist: Jesus
took bread, blessed the bread, broke the bread, and shared it
with his disciples. Similar words and actions follow as Jesus
shares the chalice with his disciples. This bread now shared is
Jesus' own body. Those who drink from the chalice are invited
to share in a new covenant which will be sealed by Jesus' own
blood. Mark's Eucharistic theology looks forward to the Kingdom of God that Jesus inaugurates.

June 7th, 2015
The Gospel for today reminds us that the Eucharist is a memorial of Christ's sacrifice on the cross. We believe that Jesus
is truly present to us in the elements of bread and wine. Each
time we celebrate this sacrament, we prepare for the Kingdom of God. This celebration, as the Second Vatican Council
taught us, is the source and summit of the Christian life.
love.
Dear Sisters and Brothers in Christ,
On this weekend, we will take up the
annual special collection for the Retired Priests of the Archdiocese. Since
my first day as Archbishop, meeting
the retired priests has been a priority
and a joy for me. Presently, there are
204 retirees who continue to share
their priestly ministry in our parishes.
Each day I hear accolades about their
ministerial service. Many parishes depend upon their service for
daily and Sunday Masses and for countless funerals. Without
the help of our retired priests, many parishes would have to
reduce Mass schedules and other services.
Our retired priests rely upon your help now. The
Priests’ Retirement and Mutual Aid Association (PRMAA) cares
for our retired priests. As you know, the costs for health care,
prescription drugs, and nursing-home care continue to increase.
In addition, the priests’ pension fund remains seriously impacted
by the economic downturn. This special collection is different
from the December collection for retired men and women religious, which goes only to those in religious orders. Archdiocesan priests do not receive any funds from that collection.
As I ask your support of this appeal for our Archdiocesan retired priests, I invite you to think of it not only in terms of a
matter of justice to care for their needs, but as an act of solidarity with them, letting our priests know that our appreciation for
their witness is so strong that it prompts a desire to join them in
their unique contribution to the life of the Church. This appeal
gives me the opportunity to share my heartfelt appreciation for
the service and devotion of our retired priests. In a special way,
we also remember in prayer all the retired priests who have died
this year.
Many thanks to all of you for your generosity in this
collection last year. Please repeat your kindness during this
appeal. Your donations, prayers, and good wishes are a needed
support of our retired priests.
Together, let us pray for an increase in vocations to the
priesthood. At the same time, I offer each of you my pledge of
prayers and a remembrance at the Lord’s Table. Wishing you
every blessing, with kind regards I remain,
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend Blase J. Cupich

Anuncios Parroquiales

7 de Junio de 2015

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Jesús tomó un pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio,
diciendo:
-Tomad, esto es mi cuerpo.
Cogiendo una copa, pronunció la
acción de gracias, se la dio y todos
bebieron. Y les dijo:
-Esta es mi sangre, sangre de alianza, derramada por
todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de
la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino
de Dios.

Durante este fin de semana, Junio 7, llevaremos a cabo la colecta especial anual
para los Sacerdotes Jubilados de la Arquidiócesis. Desde mi primer día como arzobispo, conocer a los sacerdotes jubilados
ha sido una prioridad y una alegría para
mí. Actualmente hay 204 sacerdotes jubilados que continúan compartiendo su ministerio sacerdotal en nuestras parroquias. Cada día escucho
elogios acerca de su servicio ministerial. Muchas parroquias
dependen de su servicio para misas diarias y dominicales y
durante incontables funerales. Sin la ayuda de nuestros sacerdotes jubilados, muchas parroquias tendrían que reducir los
horarios de las misas y de otros servicios.
Nuestros sacerdotes dependen ahora de su ayuda. La
asociación sacerdotal Priests’ Retirement and Mutual Aid Association (PRMAA) se preocupa por nuestros sacerdotes jubilados. Como ustedes saben, los costos de la asistencia médica,
de los medicamentos con receta y de las casas de cuidado para
ancianos, siguen aumentando. Además, el fondo de pensión de
los sacerdotes sigue gravemente afectado por la desaceleración económica. Esta colecta especial es distinta de la colecta
de diciembre para hombres y mujeres religiosos jubilados, la
cual se destina únicamente a aquellos que son parte de órdenes religiosas. Los sacerdotes de la Arquidiócesis no reciben
fondos de esa colecta.
Al mismo tiempo que les pido su apoyo a este llamado
para apoyar a los sacerdotes jubilados de nuestra Arquidiócesis, los invito a pensar en ello, no solamente como una cuestión
de justicia para atender a sus necesidades, sino como un acto
de solidaridad hacia ellos, haciéndoles saber que nuestro agradecimiento por su testimonio es tan fuerte que nos provoca el
deseo de unirnos a ellos en la contribución única que han dado
a la vida de la Iglesia. Este llamado a colaborar me da la oportunidad de compartirles mi sincero agradecimiento por el servicio y la devoción de nuestros sacerdotes jubilados. De manera
especial, recordamos también en nuestras oraciones a todos
los sacerdotes jubilados que han fallecido este año.
Muchas gracias a todos ustedes por su generosidad a
la colecta del año pasado. Por favor repitan su bondad durante
esta invitación a donar. Sus donativos, oraciones y buenos deseos son un apoyo necesario para nuestros sacerdotes jubilados.
Juntos, oremos por un aumento en las vocaciones al
sacerdocio. Al mismo tiempo, les ofrezco a cada uno de ustedes mi compromiso de oraciones y de un recordatorio en la
Mesa del Señor. Deseándoles toda clase de bendiciones, con
un cordial saludo, quedo de ustedes,

Marcos 14, 22-26
No te olvides de la Procesión!!!
El domingo, 7 de junio, tendremos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Como siempre es el momento oportuno para manifestar nuestra fe en la presencia de
Jesús en la Eucaristía. Invitamos a toda la comunidad parroquial para la Procesión con el Santísimo Sacramento por la
calles de nuestro barrio. La procesión comenzará a las 11.30
AM. Después de la procesión habrá misa en español.

Sagrado Corazón de Jesús
12 de Junio
Horario de Misas
7:30 a.m.—Ingles
8:15 a.m. y 8:00 p.m.—Español
Este día es considerado como un
día de obligación para todos los católicos.
Queremos agradecer a todos los feligreses que han regresado su biberón a la
rectoría. También les queremos recordar
a todos aquellos que no lo han echo, que
por favor lo entreguen lo antes posible.
Cada biberón le costara $1 al Centro de
Mujeres para remplazar.
El Día de los Padres — 21 de Junio Recordamos que hay oportunidad de obtener
a las puertas de nuestra iglesia los sobres
para pedir la misa por tu Papá. La misa es
el mejor regalo que se puede ofrecer al
Papá, vivo o difunto.

Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo Blase J. Cupich
Arzobispo de Chicago

Ogłoszenia Parafialne
Uroczystość Bożego Ciała
„Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I
rzekł do nich: „To jest moja Krew
Przymierza, która za wielu będzie
wylana. Zaprawdę powiadam wam:
Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie
Bożym”.
Mk 14, 22-26

Nie zapomnij!!!
► W najbliższy piątek—
12 czerwca będziemy
obchodzić Uroczystość
Najświętszego
Serca
Pana Jezus. Msza św. o
godzinie 6:30PM
► W najbliższą sobotę—13 czerwca Kościół obchodzi wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (Boże Ciało)
Jesteśmy głodni, szukamy wtedy chleba.
Chleb jest źródłem naszej mocy. Gwarantuje życie na ziemi. Tu na ołtarzu czeka
na nas chleb.
Jesteśmy spragnieni. Napój jest również
potrzebny do życia. Jesteśmy spragnieni
nie tylko napoju, który ratuje ciało, ale również napoju, który ratuje ducha. Tu na ołtarzu czeka na nas kielich wypełniony winem.
Jesteśmy chorzy i szukamy lekarza. Tak wiele jest chorób ciała, że
medycyna nie potrafi podać ich liczby. Z każdym rokiem nowe mutacje
różnych bakterii i wirusów atakują człowieka. Znamy bezradność medycyny wobec wielu chorób. Szukamy lekarza. Tu jest lekarz ciała i duszy.
Jesteśmy samotni, szukamy przyjaciela. Chcielibyśmy, aby przynajmniej jeden człowiek znał nasze wnętrze. Szukamy przyjaciela, by mu
zaufać, by on nas zrozumiał lepiej, niż my sami siebie rozumiemy, by
nas wyprowadził z samotności. Tu jest przyjaciel.
Ten Chleb dający życie wieczne, Napój wypełniający nas mocą, Przyjaciel, Lekarz, prawdziwy i kochający Chrystus jest ukryty pod postacią
chleba i wina. Ukryty i tak bardzo dostępny, że nie możemy Go rozpoznać. On nieustannie zakrywa ten majestat, a odsłania tylko na miarę
naszej wiary.
Dziś gromadzimy się przy Eucharystii, aby podziękować Chrystusowi za
tę Jego cichą obecność i za to, że jest tak łatwo dostępny dla nas. Błagajmy, aby wzbudził w naszych sercach
tyle wiary, byśmy podchodzili do Niego
jak głodni do chleba, spragnieni do dobrego wina; jak chorzy do lekarza, który
na pewno uleczy.
Ks. Edward Staniek

7 czerwca 2015 r.
14 maja 2015 r.
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Podczas weekendu 13–14 czerwca br. będzie
miała miejsce specjalna Kolekta na Rzecz
Emerytowanych Księży naszej archidiecezji.
Od pierwszego dnia sprawowania przeze mnie
funkcji arcybiskupa spotkania z emerytowanymi księżmi były dla mnie priorytetem i zawsze
sprawiały mi wielką przyjemność. Obecnie 204 księży emerytów nadal sprawuje posługę kapłańską w naszych parafiach.
Codziennie słyszę wyrazy wielkiego uznania pod adresem ich
służby kapłańskiej. Wiele parafii liczy na ich codzienną posługę
odprawiania Mszy św. w dni powszednie i w niedzielę oraz
pomoc udzielaną przy sprawowaniu niezliczonych pogrzebów.
Bez pomocy naszych emerytowanych księży wiele parafii musiałoby zredukować liczbę odprawianych Mszy św. oraz organiczyć inne posługi duszpasterskie.
Nasi emerytowani księża liczą teraz na Waszą pomoc. Fundusz
Emerytalny i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla
Księży (The Priests’ Retirement and Mutual Aid Association PRMAA) zabezpiecza potrzeby naszych księży emerytów. Jak
wiecie, koszta opieki zdrowotnej, leków na receptę i pobytu w
domach opieki ciągle rosną. Ponadto fundusz emerytalny księży nadal poważnie odczuwa skutki kryzysu ekonomicznego. Ta
specjalna kolekta jest czymś innym niż grudniowa kolekta na
rzecz osób konsekrowanych, która przeznaczana jest wyłącznie
na potrzeby zgromadzeń zakonnych. Księża diecezjalni nie
korzystają z funduszy zebranych w czasie tej grudniowej kolekty.
Prosząc Was o odzew na apel na rzecz naszych diecezjalnych
księży emerytów, proponuję żebyście myśleli o nim nie tylko w
kategoriach powinności i konieczności zabezpieczenia potrzeb
księży. Proszę, żebyście przyjęli go jako akt solidarności z nimi. Niech ten odzew będzie wyrazem naszej wdzięczności za
ich świadectwo wiary, wdzięczności tak głębokiej, że budzącej
w nas pragnienie włączenia się w ich wyjątkowe uczestnictwo
w życiu Kościoła. Apel ten daje mi sposobność wyrażenia płynącej z głębi serca wdzięczności księżom emerytom za ich służbę i poświęcenie. W szczególny sposób pamiętamy również w
modlitwie o wszystkich emerytowanych księżach, którzy zmarli
w tym roku.
Dziękuję Wam wszystkim za szczodrość w czasie tej kolekty w
ubiegłym roku. Proszę Was o okazanie takiej samej dobroci i
hojności podczas tegorocznej zbiórki. Ofiary na tacę, modlitwy
i życzliwe słowa są wyrazem Waszego wsparcia, którego nasi
emerytowani księża bardzo potrzebują.
Módlmy się wpólnie o wzrost powołań kapłańskich. Jednocześnie obiecuję Wam moją pamięć i modlitwy u Stołu Pańskiego.
Życząc Wam wszelkich błogosławieństw pozostaję z szacunkiem,
Szczerze oddany w Chrystusie,
Arcybiskup Blase J. Cupich
Arcybiskup Chicago

Dzień Ojca
Przypominamy, ze 21 czerwca będziemy
obchodzić dzień Ojca. Przy wejściach do
kościoła znajdują się koperty, na których
będzie można wpisać imię Taty, żyjącego
lub zmarłego.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Każdej parafii została przypisana docelowa meta
kampanii. Meta dla naszej parafii jest $405,000.
Chcemy podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii. Bardzo
dobrą wiadomością jest to, że otrzymaliśmy już
zobowiązania w łącznej wysokości $425,230 od
77 rodzin. To jest 105% naszej mety. Chcemy
podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak
hojniej donacji na rzecz kampanii. W tą sobotę i
niedzielę wszystkie rodziny lub osoby które nie
zdeklarowały się na pomoc w tej kampanii będą
mogły to uczynić na Mszy św. Przypominamy że
ta kampania jest rozłożona na okres pięciu lat.

Nabożeństwo Czerwcowe
Czerwiec w naszej polskiej tradycji jest
to miesiąc szczególnej Czci dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypominamy, ze w każdą niedziele, o godzinie 10.00 śpiewamy naszym kościele
Litanie. Gorąco zapraszamy!
TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Mamy przyjemność poinformować
że został uruchomiony serwer tu
w Chicago dzięki któremu
możemy oglądać telewizję TRWAM bez zacięć i
przerw w Internecie używając komputera, tableta,
czy smartphone. Wystarczy wejść na stronę:
www.radiomaryjachicago.org

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.

