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

Fourth Sunday of Lent
March 06th, 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
7PM
7:45

March 06, Fourth Sunday of Lent
8:30 For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
†Eleanore Skora (Sisters’ of St. Joseph)
†Ted Dlugokienski (family)
†Andrew Hamyceski (Harriet)
†Francisco Oria (Terry Zaworski)
†Helen Antczak (St. Mary’s Senior Group)
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Boże
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Zofii Rudnickiej z okazji 15-tej
rocz. pobytu w USA
O zdrowie i Bożą pomoc za wstawiennictwem Matki
Bożej Częstochowskiej i jej Syna w zdaniu
egzaminów (Janina Para)
O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bozej
Częstochowskiej dla Kazimierza Poniatowskiego i
Kazimierza Grabali z okazji imienin (Przyjaciele)
O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej praz szczęśliwą podróż do Polski
dla Krzysztofa Odbierzychleb (Lektorzy i
Marszałkowie)
†Władysławę Gabryś (Syn z Rodziną)
†Roman i Edward Ptak (Rodzina)
†Stanisław Zaguła (Siostra Danuta z Rodziną)
†Antonina Węgrzyn w 1-szą rocz. śm. (Rodzina)
†W intencji Żołnierzy Wyklętych
11:30 Gorzkie Żale
12:30 †Feliciano Salinas, 29° aniversario luctuoso (hijo)
†Cervando Palacios , 2° aniversario luctuoso (hija)
†Humberto Ortega, eterno descanso (hija Yoana)
†Ricardo Martinez y Rafaela Figueroa (familia Martínez)
†Eugenio Mancera y María Trinidad Galván (fam.
Martínez)
4:00 Por la salud espiritual de Javier
Por la conversión espiritual de Eloy
March 07, Monday, Saints Perpetua and Felicity, Martyrs
7:30 †Frank J. Kabat
8:15 Por los feligreses
March 08, Tuesday, Saint John of God, Religious
7:30 †Lee Baldwin
8:15 Bendiciones y salud en su cumpleaños a Nati Castro
(hija)
March 09, Wednesday, Saint Frances of Rome, Religious
8:00 Blessings for Michael Yunker Jr. (Yunker Wojdula
family)
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM

Via Crucis (Spanish)
Novena a Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

March 10, Thursday, Lenten Weekday
7:30 Parishioners
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
March 11, Friday, Lenten Weekday (Abstinence)
7:30 †Edward Wojdula (Yunker-Wojdula family)
7:50 Way of the cross (English)
8:15 †Feliciano Salinas, 29° aniversario luctuoso (hijo)
7PM Droga Krzyżowa i Msza św. (Polish)
March 12, Saturday, Lenten Weekday
5PM †Leonarda Aguirre (son)
†Efrain Rodriguez (brother)
†Edward T. Kandl (wife)
†Edward Wojdula (Yunker-Wojdula 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, March 12
5:00 PM Marie Jarding, Gladis Trigueros
Sunday, March 13
8:30 Barbara Kulaga, Jean Wojdula-Yunker
10:30 Alicja Krzak, Krzysztof Odbierzychleb
12:30 Marisol Ortiz, Juan Rodriguez,
Juana Salas
4:00 Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez,
Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, March 5
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 PM Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, March 6
8:30 Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Rozanski
Waldemar Lipka
12:30 Noema Arellano, Teresa Zavala, Erasmo Zavala,
Alejandra Baez
4:00 Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez, Maria Clara Ibarra

Eternal rest………………
†Enrique Torres
May God Who called you, take you
home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, February 28, 2016
Feb 27
2016 EASTER SCHEDULE

Feb. 28

CONFESSIONS
Monday, March 21st 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Tuesday, March 22nd 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Wednesday, March 23rd 7:00PM - 8:00PM (Trilingual)
Holy Thursday, March 24th
7:00PM TRILINGUAL MASS
Eucharistic Adoration until Midnight
Good Friday, March 25th
10:00AM Way of the Cross on the streets
3:00PM Celebration (English)
5:00PM Celebration (Spanish)
7:00PM Celebration (Polish)
Eucharistic Adoration until Midnight
Holy Saturday, March 26th
BLESSING OF FOOD IN THE CHURCH AT
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM TRILINGUAL EASTER VIGIL
Easter Sunday, March 27th
5:30AM Mass (Polish)
8:30AM Mass (English)
10:30AM Mass (Polish)
12:30PM Mass (Spanish)
4:00PM Mass (Spanish)
Easter Monday, March 28th
7:30AM Mass (English)
8:15AM Mass (Spanish)
7:00PM Mass (Polish)

ST. MARY OF CZESTOCHOWA
FLEA MARKET
Our Flea Market is taking place today

Sunday, March 6th from 8:00
A.M. to 4:00 PM at the St. Mary of

Czestochowa Social Center, 5000 West
31st Street.
The next religious education class
will be held on March 19, 2016. . Be
sure to arrive on time.
Next weekend is the beginning of the
“Daylight Savings Time”. Don’t forward to
set your clocks a hour ahead before going to
bed Saturday’s night. Sunday Masses will be
celebrated according to the daylight savings
time. Don’t be late!

5:00 PM

$357.00

6:30 PM

$275.00

8:30 AM

$1,011.00

10:30 AM

$1,823.00

12:30 PM

$1,662.00

4:00 PM

$578.00
$5,706.00

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 28, 2016……………..…..$399.00
PARKING LOT CAMPAIGN
Goal: $193,596
Deficit: $111,769
Donations: $81,827
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
Fourth Sunday of Lent
Luke 15:1-3,11-32

Jesus teaches about forgiveness in the parable of
the Prodigal Son.
Background on the Gospel
Reading
The parable Jesus tells in
today's Gospel is unique to
the Gospel of Luke. Jesus
has been teaching the
crowds as he journeys to
Jerusalem. As he teaches,
the Pharisees and scribes complain and challenge Jesus because
he is welcoming sinners at his table. Today we hear the third of
three parables that Jesus tells in response to his critics. These
three familiar parables—the lost sheep, the lost coin, and today's parable of the prodigal son—invite us to consider the
depth of God's mercy and love.
The Pharisees taught a scrupulous observance of Jewish Law. In their interpretation and practice, observant Jews
who shared table fellowship with sinners would be made unclean. Like Jesus, the Pharisees hoped to lead sinners back to
God. The Pharisees, however, required that sinners first become
ritually clean—observant of the Pharisees' interpretation of
Jewish Law—before sharing table fellowship. This appears to
be one of the major differences between the Pharisees and Jesus. Jesus reaches out to sinners while they are still sinners,
inviting them to conversion through fellowship with him. Jesus
is God acting among us; by befriending us, he is inviting us to
return to friendship with God. Through friendship with Jesus,
our sins are forgiven and we, in turn, bear fruit for God. Recall
last Sunday's Gospel and the barren fig tree.
Our familiarity with today's parable risks dulling us to
its tremendously powerful message. We call this the parable of
the lost son or the prodigal son. Any focus on the younger son,
however, must also be balanced by an examination of the unusual behavior of the father.
First we must imagine our first response to the audacity of a son who asks for his inheritance before his father has
died. Indignation would certainly be a justifiable response to
such a request. Yet the father in this parable agrees to honor the
son's request and divides his property among his two sons. How
might we describe such a father? Foolish comes to mind, but so
does trusting. Without property of his own, the father must rely
upon his sons to provide for his well-being.
The younger son takes his inheritance and leaves
home. The older son remains, continuing to provide for the father and the household. Having been disgraced by the younger
son, the father spends some time watching the road for the return of the lost son. When he eventually sees his wayward son
returning, the father not only welcomes him but also runs out to
greet him and then honors him with a party. We say that this
father is loving and forgiving. Yet these adjectives only begin
to describe the depth of love and mercy that characterize the
father.
We find no surprise in the anger of the older son. Yet
the father appears sad and even confused by the older son's indignation. He says in reply that they should celebrate because
the lost son had returned. The father is filled with gratitude and
love for the older son's faithfulness. This love is in no way diminished by the father's rejoicing at the return of the younger

March 06, 2016
son. Yet the older son's jealousy reveals his limited understanding of the depth of his father's love.
The Fourth Sunday of Lent is traditionally called Laetare Sunday. Laetare is a Latin word that means “rejoice.” Today's Gospel describes the reason for our joy: God's great love
for us has been revealed in Jesus. Through his Passion, Death,
and Resurrection, Christ has reconciled us with God and one
another.
We would like to thank all our parishioners and friends that supported the
youth group “Amigos de Cristo” during
the breakfast/brunch sales that took
place on March 21st and 28th.
The total profit for these sales
was of $1,267, from which $500 were donated to our parish.
The remaining $767 will be used to cover expenses related to
the upcoming “Hispanic Youth Retreat” that will be taking
place on April 29-30 and May 1.

Anuncios Parroquiales
IV Domingo de Cuaresma
En aquel tiempo, solían acercarse a
Jesús los publicanos y los pecadores
a escucharle. Y los fariseos y los
escribas murmuraban entre ellos.
Ese acoge a los pecadores y come
con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos: el
menor de ellos dijo a su padre:
"Padre, dame la parte que me toca
de la fortuna" El padre les repartió
los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando lo
suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de
llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y
nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo:
"Cuantos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan,
mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino
adonde está mi padre, y le diré: "Padre he pecado contra el cielo
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros." Se puso en camino adonde estaba su
padre: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya
no merezco llamarme hijo tuyo”: Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y
matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado." Y
empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile,
y llamando a uno de los mozos, le preguntó que pasaba. Este le
contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." El se indignó y
se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha
venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas
mujeres le matas el ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tu
estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo deberías alegrarte,
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba
perdido, y lo hemos encontrado."
LUCAS 15- 1-3.11-32
Le agradecemos a todos nuestros feligreses y
amigos por apoyo que le dieron al grupo de
jóvenes “Amigos de Cristo” en la venta de
desayunos que tomo lugar el 21 y 28 de febrero. La ganancia total de las dos ventas después
de gastos fue de $1,267 de lo cual $500 fueron
donados a la parroquia, y el restante $767 serán utilizados para
cubrir gastos del próximo retiro de jóvenes durante Abril.
Les recordamos a todos los feligreses que el
próximo fin de semana empieza el horario de
verano. No se les olvide adelantar una hora sus
relojes antes de irse a dormir la noche del sábado, 12 de marzo. Las misas dominicales serán
celebradas de acuerdo al horario de verano.

06 de Marzo de 2016
FIESTAS DE PASCUA 2016
CONFESIONES
Lunes, 21 de Marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Martes, 22 de Marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Miércoles, 23 de Marzo 7:00PM - 8:00PM (Trilingüe)
Jueves Santo, 24 de Marzo
7:00PM MISA TRILINGÜE
Adoración Eucarística hasta medianoche
Viernes Santo, 25 de Marzo
10:00AM El Vía Crucis Viviente
3:00PM Celebración (Ingles)
5:00PM Celebración (Español)
7:00PM Celebración (Polaco)
Adoración Eucarística hasta medianoche
Sábado de Gloria, 26 de Marzo
BENDICIÓN DE COMIDA EN LA IGLESIA
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00PM VIGILIA PASCUAL TRILINGÜE
Domingo de Pascua, 27 de Marzo
5:30AM Misa (Polaco)
8:30AM Misa (Ingles)
10:30AM Misa (Polaco)
12:30PM Misa (Español)
4:00PM Misa (Español)
Lunes de Pascua, 28 de Marzo
7:30AM Misa (Ingles)
8:15AM Misa (Español)
7:00PM Misa (Polaco)

Ogłoszenia Parafialne
IV Niedziela Wielkiego Postu
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im
wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał
w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki
głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli
owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie
dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu
z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do
niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług:
Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i
pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę,
ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał
się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i
tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle
lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami,
kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu
odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się
weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,
a znów ożył, zaginął a odnalazł się.
Łk 15,1-3.11-32

6 marca 2016
WIELKANOC 2016
SPOWIEDŹ
Pn. 21 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wt. 22 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Środa 23 marca 7:00PM – 8:00PM (W trzech językach)
Wielki Czwartek 24 marca
7:00PM Msza św. (W trzech językach)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielki Piątek 25 marca
10:00AM Droga Krzyżowa ulicami miasta
3:00PM Celebracja (Po Angielsku)
5:00PM Celebracja (Po Hiszpańsku)
7:00PM Celebracja (Po Polsku)
Adoracja Eucharystyczna do Północy
Wielka Sobota 26 marca
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W KOŚCIELE
12:00PM., 1:00PM., 2:00PM.
7:00 PM MSZA ŚW. (W TRZECH JĘZYKACH)
Wielkanoc 27 marca
5:30AM Msza św. (Po Polsku)
8:30AM Msza św. (Po Angielsku)
10:30AM Msza św. (Po Polsku)
12:30PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
4:00PM Msza św. (Po Hiszpańsku)
Poniedziałek Wielkanocny 28 marca
7:30AM Msza św. (Po Angielsku)
8:15AM Msza św. (Po Hiszpańsku)
7:00PM Msza św. (Po Polsku)

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
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.

Zmiana czasu na letni
W tym roku zmiana czasu nastąpi z
12 na 13 marca. Przesuwamy wskazówki na zegarach o jedną godzinę do
przodu czyli śpimy godzinę krócej.

Serdecznie dziękujemy grupie młodzieżowej „Amigos de Cristo”za przekazanie na parafię $500. Całkowity dochód ze sprzedaży jedzenia wyniósł $1,267 z czego zostawili na swoje rekolekcje $767. Bóg Zapłać
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

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.

