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: Mo n day thr ou gh Thu r sday - 9:00 AM to 5:00 PM; Friday - 10:30 AM to 6:30 PM

Third Sunday of Lent
February 28th, 2016
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)

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

Weekdays
Monday - Tuesday - Thursday - Friday
7:30 AM (English), 8:15 AM (Spanish)
Wednesday
8:00 AM (English) (only one mass)

Fr. Zbigniew Pienkos CSsR - Resident Priest Ext. 226
E-mail: zbigniew@stmaryofczestochowa.org

First Fridays
7:00 PM (Polish)

Rosamar Mallari - Receptionist, Ext. 220
E-mail: parish@stmaryofczestochowa.org

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:
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)

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

Every Saturdays
6:30PM Novena to Our Lady of Perpetual Help (Polish)

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

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.

First Saturdays
8:30-9:00 AM Adoration (English)

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

February 28, Third Sunday of Lent
8:30 †Eleanore Skora (Sisters’ of St. Joseph)
†Marian Dutkiewicz
†Thadeusz Dlugkienski (Tom And Linda Lyons )
†Wladyslaw Domek (son)
10:30 O szybki powrót do zdrowia dla Zofii Bystrek (Rodzina)
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Boże
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie i Boże bł., opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Kasi Kowalskiej z okazji
urodzin (Brat z Rodziną)
O zdrowie i Bożą pomoc za wstawiennictwem Matki
Bożej Częstochowskiej i jej Syna w zdaniu
egzaminów (Janina Para)
†Aniela Gancarczyk (Mąż z Rodziną)
†Władysławę Gabryś (Syn z Rodziną)
†Roman i Edward Ptak (Rodzina)
†Stanisław Zaguła (Siostra Danuta z Rodziną)
11:30 Gorzkie Żale
12:30 Por la bendición especial de Dios para Giovana en sus
quince años (abuelita Rosa Barrios)
Por la salud y bendiciones para Samantha y Katherine
4:00 Por la salud espiritual de Javier
Por la conversión espiritual de Eloy
†Leonor Sánchez, 28 aniversario luctuoso (hijos y nietos)
†Torivio Sánchez, 5° aniversario luctuoso (hijos y nietos)
February 29, Monday, Lenten Weekday
7:30 †Lee Baldwin
8:15 Por la salud de Valentina Guadalupe Peñaloza Licona
(abuelita)
12PM Lenten Retreat (Polish)
7PM Lenten Retreat (Polish)
March 01, Tuesday, Lenten Weekday
7:30 †Władysławę Gabryś (Syn z Rodziną)
8:15 Bendiciones en su cumpleaños a Jocelyn Angélica
Licona Barajas (mami)
12PM Lenten Retreat (Polish)
7PM Lenten Retreat (Polish)
March 02, Wednesday, Lenten Weekday
8:00 Parishioner
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
12PM Lenten Retreat (Polish)
7PM Lenten Retreat (Polish)
March 03, Thursday, Saint Katharine Drexel, Virgin
7:30 †Stephanie Skrzypczak (daughter)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
March 04, First Friday, Saint Casimir (Abstinence)

7:30
7:50
8:15
8:45
7PM
8:30

†In memory of Carrie Lewicki, eternal rest
Way of the cross (English)
†Por las almas inscritas en el libro de la memoria
Via Crucis (Spanish)
Droga Krzyżowa i Msza św. (Polish)
24 Hours of Confession and Eucharistic Adoration

March 05, First Saturday, Lenten Weekday
8:00 For the blessings of God for all our parishioners and
friends participating in the To Teach Who Christ
Is campaign
5PM †Lee Baldwin
†Mildred Haremza (Dennis Raleigh)
†Steven Zaremba, eternal rest (family)
6:30 W intencjach próśb i podziękowań do M. B. Nieustającej
Pomocy

Plenary Indulgence for the Observance of
the Jubilee of Mercy Holy Year
What must one do in order to receive the special Plenary Indulgence?
In order to gain this special Indulgence, a Catholic is required
first to make sacramental Confession, receive the Eucharist at
Mass, make a profession of faith and offer prayers for the Supreme Pontiff's intentions.
In addition to and in conjunction with fulfilling these conditions, one may then take part in any of the following observances of the Jubilee of Mercy.
Each time one visits, in the course of a pilgrimage, the Cathedral of the Holy Name of Jesus, or a designated Jubilee Parish,
and there walks through the designated Holy Door, and makes a
brief visit.

Lector Schedule
Saturday, March 5
5:00 PM Sharon Wisnieski-Wente
Sunday, March 6
8:30 Michelle Cison-Carlson, Barbara Kulaga
10:30 Franek Banachowski, Danuta Landt
12:30 Hugo Arellano, Roberto Pasillas, Linda Ramirez
4:00 Rene Aviña, Mary Rodriguez, Rosalina Martinez
Eucharistic Minister
Saturday, March 5
5:00 PM Jean Wojdula-Yunker, Frances Balla
6:30 PM Adam Orszulak
Sunday, March 6
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey
Denise Yunker
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

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 21, 2016
Feb 20

Days of Mercy and Forgiveness
The Holy Father has indicated the Fourth
Sunday of Lent as a special moment of prayer and
celebration of the Sacrament of Penance. In keeping
with the Jubilee theme, the Archdiocese of Chicago
will observe this time as the Days of Mercy and Forgiveness, on Friday and Saturday, March 4 and 5,
2016, to express our communion with the universal
Church.
Sacrament of Reconciliation

Starting at 6:00 PM on March 4 to 8:00PM on March 5.

St. Mary of Czestochowa Parish

ST. MARY OF CZESTOCHOWA
FLEA MARKET
Once again, our parish is planning to
hold a Parish Flea Market!
SAVE THE DATE! This event will take
place on Saturday, March 5th and Sunday,
March 6th from 8:00 A.M. to 4:00 PM at
the St. Mary of Czestochowa Social Center, 5000 West 31st Street.
Our Wine Tasting Event that was held
on January 30th once again was a lot
of fun for all who participated.
Special thanks to Sylvia Hernandez, Edna Verdi, Enrique Garcia,
and Ricardo & Ruth Trujillo who joined the Committee
this year and to Marianne Buckner and Marie Gabriel for
all their help with the raffle baskets and decorating. Once
again the Polish Falcons provided 5 servers and the DJ.
Our profit from this event was $1,541.76
Thank you for your constant support!!!

Sunday Collection, February 14, 2016
Feb 13

Feb. 14

5:00 PM

$646.00

6:30 PM

$79.00

8:30 AM

$1,403.50

10:30 AM

$1,581.00

12:30 PM

$1,186.00

4:00 PM

$392.00
$5,287.50

Feb. 21

5:00 PM

$374.00

6:30 PM

$245.00

8:30 AM

$1,147.50

10:30 AM

$1,535.00

12:30 PM

$1,307.00

4:00 PM

$742.00
$5,350.50

For any inquires about the To Teach Who Christ Is campaign or to make any changes to your contact information
or credit card please contact the office of “To Teach Who
Christ Is” at 312-534-8500.

Parking Lot Collection
Sunday, February 7, 2016………………..$1,073.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $112,168
Donations: $81,428
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.
Ray Bogacz
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
Trinidad Hernandez
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Diana Madurzak
Larry Napoletano
Lawrence Natonski
Nancy Orozco Lopez
Marcella Pugno

Lorraine Porod
Mark F. Rendak
Mary Ruiz
Haley Spirakis
Ronald Stachowski
Antonio Venegas
Stella Wazny
Marie Wisnieski
Brenda Wojkovich
Denise Jandura
Rich Jandura
Paul Zaragoza
Sam Marcolini

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 Lent
Luke 13:1-9

Jesus preaches a lesson on repentance.
Background on the Gospel Reading
Now into the third week of the
Season of Lent, our Sunday Gospel prepares us to hear Lent's call
to conversion and repentance. Today's reading is found in the chapters of Luke's Gospel that describe
Jesus' journey to Jerusalem. During this journey, Jesus teaches and heals. He must also respond to those
who question and challenge his authority and actions. There is no parallel in Mark's or Matthew's
Gospels for today's reading from Luke. While Mark
and Matthew describe an incident in which Jesus
curses the fig tree, today's reading makes the barren
fig tree the subject of a parable.
Luke tells us that some among the crowds
report to Jesus a massacre of Galileans by Pilate. The
intention of the crowd seems to be to ask Jesus to
explain why these people suffered. It was commonplace to render people's suffering as evidence of their
sinfulness. Jesus challenges this interpretation. Those
who were massacred were no more or less sinful than
the ones who report the situation to Jesus. Jesus replies that even a fatal accident, a natural disaster,
ought not to be interpreted as punishment for sin.
Jesus' words at first appear to have a fire-andbrimstone quality. Jesus says in essence, “Repent or
perish as these people did; all are sinful before God
and deserving of God's punishment.” The tone
changes, however, in the parable that follows. The
parable of the barren fig tree contrasts the patience
and hopefulness of the gardener with the practicality
of the property owner. When told to cut down the fig
tree because it is not producing fruit, the gardener
counsels patience. If properly tended, the barren fig
tree may yet bear fruit.
Throughout his journey to Jerusalem, Jesus
has been teaching about the Kingdom of God. In this
parable, we find an image of God's patience and
hopefulness as he prepares his Kingdom. God calls
us to repent, and it is within his power to punish us
for our failure to turn from our sinfulness. And yet
God is merciful. He delays punishment and tends to

February 28, 2016
us so that we may yet bear the fruit he desires from
us.
This, then, is our reason for hope: Not only
does God refuse to abandon us, he chooses to attend
to us even when we show no evidence of his efforts.
Next week's Gospel will give an even clearer picture
of the kind of mercy that God shows to us.
The Stations of the Cross will be
prayed in English every Friday during Lent after the 7:30 A.M. Mass.
The prayers that will be used can be
found in the missalette.
The Stations of the Cross will be
prayed in Polish every Friday during Lent at 7PM and
in Spanish every Wednesday during Lent at 7 P.M
(except February 26 and March 4; which will be
prayed after the 8:15 A.M. Mass)...

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)
534-8032 or go to www.catechesis-chicago.org.

Anuncios Parroquiales
Tercer Domingo de Cuaresma
En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la
de los sacrificios que ofrecían. Jesús
le contestó: “¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así?
Os digo que no; y si no os convertís,
todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis
que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.
Y les dijo esta parábola: “Uno tenía una higuera
plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo
encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años
llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?”
Pero el viñador contestó: “Señor, déjala todavía este año;
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto.
Si no, la cortas”.
SAN LUCAS 13, 1-9
Parábola de la higuera estéril
Dijo también esta parábola: Tenía un hombre
una higuera plantada en
su viña, y vino a buscar
fruto en ella, y no lo
halló.
Y dijo al viñador: He
aquí, hace tres años que
vengo a buscar fruto en
esta higuera, y no lo
hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él
entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este
año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si
diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
La parábola de la higuera que no da fruto nos habla de la paciencia de Dios, con nosotros, pecadores. Si
esta vida, toda la vida, es tiempo de conversión, Dios nos
espera y nos perdona una y otra vez, esperando pacientemente nuestra conversión. Es el mismo Dios el que nos
cuida y nos llama una y otra vez a la conversión. Dios no
quiere que nos convirtamos por miedo al castigo, Dios
quiere que nos convirtamos por amor. Mientras vivimos
estamos en tiempo de conversión. Pero, si rechazamos la
llamada de Dios a la conversión, ni el mismo Dios podrá
salvarnos. Dios nos creó sin pedir nuestro consentimiento,
pero no podrá salvarnos en contra de nuestra voluntad.
Los frutos que nosotros debemos dar son frutos de bondad, de justicia, de vida, de libertad, de amor. Seamos
dóciles a la llamada que Dios nos hace todos los días a la
conversión. No abusemos de la paciencia de Dios.

28 de Febrero de 2016
Año de Jubileo de Misericordia
Los días 4 y 5 de marzo han sido destinados como los
días de misericordia y perdón. Nuestra parroquia junto
con todas las otras iglesias que han sido asignadas como
puntos de peregrinación durante este año de jubileo estarán ofreciendo el sacramento de reconciliación durante
estos dos días.
Horas para recibir el sacramento de reconciliación en nuestra parroquia:
Marzo 4 a partir de las 6:00PM hasta las 8:00PM del 5
de marzo.
También tendremos la exposición del Santísimo.
Las próximas clases de la Religión
(CCD) se levaran a cabo el 05 de marzo
de 2016.

Queremos agradecer al comité Polaco, por el reciente cena-baile que
organizaron el día 6 de febrero. Las
ganancias del evento fueron $3,569
después de gastos.
Flea Market “Tianguis”
Marzo 5 y 6, 2016
Social Center’
5000 W 31st St.
Cicero, IL 60804

Ogłoszenia Parafialne
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi
o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z
krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami
niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że
owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w
Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.
I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien
człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej
winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:
»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu
odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.
Łk 13,1-9

28 lutego 2016
Święty Kazimierz, królewicz—4 marca
Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w
Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza
Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz
pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467
r. król powołał na pierwszego wychowawcę i
nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do
XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski.
"Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego
pamięci rozumu" - zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do
grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany humanista,
Kallimach (Filip Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego synowie
otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej.
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na
króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt
przeciwko królowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec
chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12
tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak
ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez
korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia.
Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który
upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz
jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał
pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w
1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy.
Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza, król przybył do
Grodna. Właśnie tam, "opowiedziawszy dzień śmierci swej tym,
którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu poleciwszy
wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr
Skarga.
Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego
ciało znaleziono nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności
grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się tekst hymnu ku
czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego sław Maryję), którego autorstwo przypisuje się św. Bernardowi (+ 1153). Wydaje się
prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub dozgonnej czystości.
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich
świętych.
Nabożeństwa Wielkopostne
Zachęcamy i zapraszamy do udziału w
nabożeństwach wielkopostnych.
Droga Krzyżowa i Msza Święta w języku polskim
będzie w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7-ej
wieczorem .
Droga Krzyżowa w języku angielskim będzie w
każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy Św. o godz. 8-ej
rano. Droga Krzyżowa w języku hiszpańskim będzie w
piątek lub we środę Wielkiego Postu.
Nabożeństwo Gorzkich żali będzie w każdą niedzielę
Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 10:30.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
PIELGRZYMKA
Już teraz zarezerwuj swój czas na wyjazd do Polski – jedyna taka okazja !!!
Konsekracja Świątyni pw. Maryi Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu oraz najpiękniejsze Polskie
Sanktuaria. Termin od 13 do 26 maja,
2016 roku.
Istnieje możliwość pozostania w Polsce
na tym samym bilecie. Można dołączyć
do nas z całych Stanów oraz mogą również dołączyć osoby
mieszkająca w Polsce – to doskonały prezent dla siebie, kogoś z
Rodziny lub Przyjaciół. Trasa: Gdańsk, Torun - (studio TV Trwam,
Radio Maryja, WSKSiM ), Kalisz, Trzemeszno, Lichen, Częstochowa, Kraków ( m.in. Łagiewniki, Wawel, Centrum św. Jana Pawła II,
Starówka, Wieliczka), Wadowice, Zakopane ( Krzeptówki), Kalwaria Zebrzydowska oraz wiele więcej miejsc, które będziemy nawiedzać na naszym szlaku pielgrzymim odwiedzając naszą Ojczyznę.
Cena $2,749. Więcej informacji pod tel. 708.373.1333 lub w Centrali Radia Maryja 773.385.8472
www.radiomaryjachicago.org lub na www.gopielgrzymki.com
ZAPRASZAMY – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Spowiedź i Adoracja Najświętszego Sakramentu 24 godziny
Od piątku 4 marca od godziny 6PM do soboty 5 marca do
godziny 8:00PM Sakrament Spowiedzi i Adoracja Najświętszego Sakramentu przez 24 godziny. Zapraszamy
Pierwszy Piątek
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Odwiedziny chorych jak zwykle od
godz. 9-tej rano. Zapraszamy na Drogę
Krzyżową i Mszę św. pierwszopiątkową o
godz. 7:00 wieczorem. Przed Mszą św. możliwość spowiedzi.

PCHLI TARG!!!
Pragniemy zaprosić Was do udziału w naszym parafialnym Pchlim Targu, który będzie miał miejsce w weekend
(5/6 marca) w Social Center. Będzie można zakupić wiele
ciekawych rzeczy po dobrej cenie. Istnieje tez możliwość
wykupienia "swojego miejsca". Więcej informacji uzyskać
w biurze parafialnym, Zapraszamy!!!

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.

