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

Sixth Sunday of Easter
May 1st, 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
May 5, Thursday, Easter Weekday
7:30 †Floyd Nowaczyk (Phillip and Jean Nowaczyk)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria

May 1, Sixth Sunday of Easter
8:30 For the living and deceased members of the Rosary
Confraternity
Special blessings for Denise Dooley on her birthday
(Wojdula & Yunker family)
For the health and blessings of Edward Yunker
(Wojdula & Yunker family)
For the health of Joann Wojdula Scamerhorn
(Wojdula & Yunker family)
†Floyd Nowaczyk (Phillip & Jean Nowaczyk)
†Diana Madurzak (aunt Bla)
†Joan Thomas (Wojdula & Yunker family)
†Diana Madurzak (family)
10:00 Litania Loretańska
10:30 Za żyjących i zamarłych członków z Bractwa
Różańcowego
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
†Ks. Stanisław Staniszewski i rodzice Kamila i
Tadeusz Staniszewski (Maria)
†Roman i Edward Ptak (Rodzina)
†Feliksa i Jan Żuk (Wnuczka Dorota)
†Grzegorz Marciniak (Rodzina)
†Ludwik Laskowski (Rodzina)
†Maria, Piotr Latawiec (Rodzina)
†Alfreda i Józef Wieckiewicz (Rodzina)
12:30 Por los feligreses
4:00 Por la sanación espiritual de Javier
Por la conversión espiritual de Eloy
May 2, Monday, Saint Athanasius, Bishop and Doctor of the
Church
7:30 †Edwin and Stephanie Leadingham
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
May 3, Tuesday, Saints Phillip and James, Apostles
7:30 Parishioners
8:15 Por los feligreses
6:30 Polish Mass
8pm Misa de Exaltación de la Santa Cruz
May 4, Wednesday, Easter Weekday
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7PM Circulo de Oración
7:50 Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro

May 6, First Friday, Easter Weekday
7:30 †Floyd Nowaczyk (Phillip and Jean Nowaczyk)
8:15 Por los feligreses
7PM Polish Mass
May 7, First Saturday, Easter Weekday
10AM A special blessings to all our students receiving the
sacrament of First Holy Communion
5:00 For all living and deceased mothers
6:30 Za wszystkie Matki żyjące i zmarłe
If you wish to request a mass for a deceased member or a blessing or to ask for the health of a loved
one or friend, you may do so at the rectory. We are
open Monday—Thursday from 9 AM to 5 PM and on
Friday from 10:30 to 6:30 PM. A SMALL DONATION OF $10 PER
INTENTION IS REQUIRED.
Lector Schedule
Saturday, May 7
5:00 PM Marie Jarding
Gladis Trigueros
Sunday, May 8
8:30
Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30
Alicja Krzak, Krzystof Odbierzychleb
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodriguez, Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Lourdes Gonzalez, Humberto Tellez
Eucharistic Minister
Saturday, May 7
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30
Adam Orszluk
Sunday, May 8
8:30
Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Ma. Carmen Castañeda
10:30
Jan Rozanski, Waldemar Lipka
Jan Radomyski
12:30
Noema Arellano, Teresa Zavala
Erasmo Zavala, Alejandra Baez
4:00
Tiburcio Rodriguez, Maria Rodriguez
Maria Clara Ibarra

We welcome in Baptism:
Ariel Hernandez Garcia
There is a promise of marriage
between
lI. Ivan Emmanuel Ruiz & Monica M. Figus
lI. Jose Manuel Pizano & Magdalena Mitrosz
I. Adam Styrczula & Karolina Pierwola

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, April 24, 2016
April 23

April 24

The Most Rev. Alberto Rojas administered the sacrament of Confirmation to the following students in the Religious
Education Program on Monday, April 25, 2016:

Estefania Alvarez
Benjamin Chavez
Cyndy N. Chavez
Daniela Chavez
Abigail Gonzalez
Kimberly Gonzalez
Jennifer D. Guerrero
Yessenia Guzman
Brenda G. Lopez
Madaline M. Lopez
Marisol A. Lopez
Christina Macias

Anthony Medina
Tashi Nash
Yadira Rangel
Liliana Resendiz
Cami Revilla
Jennifer Rios
Gabriela Sanchez
Desiree L. Segura
Diogo Sida
Humberto Tellez
Jose Torres
Giselle Uribe

5:00 PM

$845.00

6:30 PM

$173.00

8:30 AM

$1,156.81

10:30 AM

$1,436.00

12:30 PM

$1,590.00

4:00 PM

$527.00
$5,727.81

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 CAMPAIGN
Sunday, April 24……………………….$454.00

CONFIRMATION PRAYER
Spirit of God, grant me:
The gift of wisdom
To see the world through your eyes,
The gift of counsel
To make difficult decisions,
The gifts of knowledge and understanding
To use my mind to know you and to love you,
The gift of fortitude
To have the courage to live in the faith
Despite the difficulties and disappointments,
The gift of piety
To be able to express my special love
And commitment to you,
And the right kind of awesome fear
That makes me pause to wonder and revere God’s Love.
Amen.

Our next CCD class will be May 14,
2016 from 8-10 AM, please arrive on
time.
First Holy Communion Mass is May 7th, 2016 at
10:00 A.M.
Due to the celebration of this
year’s First Communions, the 8:00
A.M. Mass and adoration for the
first Saturday of the month has been cancelled.

Goal: $193,596
Deficit: $109,552
Donations: $84,044
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
Theresa Gobin
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Justine Hranicka
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
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

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

May 1, 2016

Sixth Sunday of Easter
John 14:23-29

We invite everyone this weekend to
take part of the May Crowning celebration that will be taking place during
every Mass. This celebration help us
honor the Blessed Virgin Mary, and
marks the beginning of the Month of
Mary.

Jesus promises his disciples that the
Father will send the Advocate, the
Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
This portion of John's Gospel comes
near the end of the first of four chapters that make up Jesus' long farewell discourse at the Last Supper. This section of chapter 14 actually sums up the themes of the
opening of the discourse: the Christian's life is not shaped
by Jesus' absence but by God's abiding presence; God's
presence overcomes anxiety about God's absence; and the
present holds in it the seeds of a fresh future shaped by
love, not fear.
These verses also contain a glimpse of some of
the other themes of the farewell discourse: Jesus' relationship with the Father and the disciples' relationship to Jesus
connect the disciples to the Father as well. Jesus promises
to send an Advocate or intercessor who will remind the
disciples of everything that Jesus taught them and bring
them peace.
Jesus is preparing his disciples in advance for his
absence so that they will continue to believe in him and
not feel all alone after his return to the Father. After the
initial excitement of his Easter appearances, Jesus will
remain with his followers in a very different way throughout the centuries.
As our celebration of the Easter season is coming
to an end, the liturgy reminds us that Jesus remains with
us through the Holy Spirit, who teaches us everything we
need to know, reminds us of all that Jesus taught, and
brings us peace.

Mothers’ Day Intentions
May 8, 2016
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.

CONFIRMATION 2016

Anuncios Parroquiales
VI Domingo de Pascua
En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos: El que me ama
guardará mi palabra y mi padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él. El
que no me ama no guardará
mis palabras. Y la palabra que
estáis oyendo no es la mía,
sino del Padre que me envió.
Os he hablado ahora que estoy
a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La
Paz os dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la da el
mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.
Me habéis oído decir "Me voy y vuelvo a vuestro lado."
Si me amarais os alegraríais de que me vaya al Padre,
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.
J 14, 23-29
Mes de Mayo
dedicado a la Virgen María
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.

El Rosario se estará rezando cada domingo durante
el mes de Mayo a las 3:00 P.M.

Domingo, 8 de mayo
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.

1 de Mayo de 2016
Durante este fin de semana durante
cada Misa estaremos realizando la
coronación de la Virgen María.
Invitamos a todos a tomar parte de
esta ocasión que sirve para honorar
a la Virgen María.
Colecta del Día de las Madres de Caridades Católicas
Mayo 7 y 8
Esta segunda colecta es para ayudar a los que tienen hambre, a los que están sin hogar y a los que están sufriendo.
También puede hacer contribuciones por internet en
www.catholiccharities.net/donate, o por correo a 721 N.
LaSalle St., Chicago, IL 60654.

Queridos feligreses, estamos en gran necesidad de
ujieres para las misas de funerales en nuestra parroquia en español. Si usted desea brindar su ayuda por
favor de contactar al Sr. Ed Hennessy al 708-430-9808
CATECISMO
La próxima clase de catecismo será el día sábado,
14 de MAYO a las 8AM. Las Primeras Comuniones serán
el día Sábado, 7 de mayo a las 7:00 P.M.

Todos están invitados a la Misa por la celebración de
la Exaltación de la Santa Cruz que se celebrara el día
miércoles, 3 de mayo, 2016 a las 8:00 P.M

Ogłoszenia Parafialne
VI Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim
przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje
słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja,
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co
wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów
do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A
teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
J 14, 23-29
Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
główna Patronka Polski
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego
sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski i Polaków.
Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi
się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad
Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano
wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków
stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze
lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał
Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej
szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu,
złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza
Dziewico" ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa
Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u
Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako
Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po
Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą
z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a
przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".
Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz
Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8
września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał
swoje państwo w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512
gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką
Florydy. W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą Patronką Francji.

1 maja 2016
Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem "Królowej Polski". Papież
Benedykt XV chętnie do tej prośby się przychylił (1920). Biskupi
umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić łączność nierozerwalną tego święta z sejmem czteroletnim, a
zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją
polską.
Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII dokonał
poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Zachęcił równocześnie wielki papież, aby tegoż aktu oddania się
dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski
uchwalił, że dnia 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają
wszystkie katolickie rodziny polskie; dnia 15 sierpnia - wszystkie
diecezje, a dnia 8 września tegoż roku cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.
W roku 1945 Episkopat Polski, pod przewodnictwem kardynała
Augusta Hlonda, na Jasnej Górze odnowił akt poświęcenia się i
oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza
wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski
(966-1966), w czasie uroczystej "Wielkiej Nowenny", na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, DziewicyWspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał
aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty
złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu.
Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów.
Po sumie pontyfikalnej odczytano przez prymasa ułożony akt odnowienia ślubów narodu. W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych akt ślubowania dotykał bolączek narodu, które uznał za
szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5
maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę
Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna (1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi
czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały
Bożej i dla królestwa Chrystusowego na ziemi. Dnia 3 maja 1966
roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę
Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie
Polski.
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką
kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Zapraszamy na Mszę św. w Święto Matki Bożej
Królowej Polski dnia 3 maja o godzinie 7:00 PM
Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki wszystkie Msze
święte 8-go maja będą odprawione w intencji matek żyjących i zmarłych. Kopertkę z
ofiarą i wypisanym imieniem matki można
złożyć do koszyka wraz z niedzielą kolektą.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Pierwszy Piątek
Miesiąc Maj!
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
W tradycji polskiej miesiąc maj
Zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkojest poświęcony Najświętszej Mawą o godz. 7:00 wieczorem.
ryi Pannie. W tym miesiącu składamy hołd Bożej Rodzicielce odKonstytucja 3 Maja
mawiając litanię loretańską do
3-ci maja to rocznica powstania konstytucji uchwaloMatki Bożej jak też rozważając
nej pod przewodnictwem Króla Stanisława Augusta.
tajemnice różańca świętego.
Konstytucja 3 maja jest drugą na świcie, a pierwszą w
Zwróćmy uwagę by w tym mieEuropie nowoczesną konstytucją, regulującą organisiącu czy to w sposób prywatny
zację władz państwowych, a także prawa i obowiązki
czy też przez udział w nabożeństwie w kościele tej
obywateli.
pięknej tradycji stało się zadość i abyśmy potrafili żyć
W tym dniu 1791 r. nasi przodkowie
tak jak żyła Maryja Matka Chrystusa.
uchwaloną ustawę zasadniczą przynieśli przed ołtarze dając wyraz przeNabożeństwa Majowe!
świadczeniu, że każde dzieło ludzkie
W niedziele nabożeństwa są celebrowane o godzinie
winno odnosić się do Boga. Uczmy
10:00AM, przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy do
się od nich tej wielkiej miłości Boga i
licznego udziału w tych pięknych maryjnych nabożeńOjczyzny.
stwach.

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.

