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

Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 3rd, 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)
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)

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

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

July,3 Fourteenth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Charlie and Boom-Pa (Tom & Katie)
10:30 O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Jan Różański z okazji
urodzin (Marszałkowie)
O zdrowie i Boże bł. dla Mariusza Wojciechowskiego
z okazji 29 urodzin
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalia Gutierrez
†Ks. Stanisław Staniszewski i rodzice Kamila i
Tadeusz (Maria)
†Edward i Roman Ptak
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Josephine Pietrzak w 11 rocz. śm. (Janina)
†Andrzej Kuminiarczyk w rocz. ziemskich urodzin
†Jan Bartolewski i Franciszek Bartolewski
†Maria i Anna z domu Bartolewskich (Siostra z
Rodziną)
12:30 Presentación de 3 años de la niña Verónica Sofía
Ávila (Padrinos Ángel & Eulalia Llamas )
Por las bendiciones de Dios necesarias en sus 15
años para Cesar Martínez (Padres)
4:00 Por la salud espiritual de Javier
Conversión espiritual para Eloy
July 4, Monday, Weekday in Ordinary Time (Independence
Day)
9:AM Parishioners
July 5, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Emely Jane Mizura (Familiy)
8:15 †Lucas Evengelistas Ramos (Familia)
July 6, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:PM Circulo de Oración
7:45 Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro
July 7, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Władysławę Gabryś (Syn z Rodziną)
8:15 †Zmarłych z rodziny Gabryś (Rodzina)
July 8, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
1:00 Quinceañera: Cynthia Soto

July 9, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Wedding: Kamil Ingielewicz & Dorota Sitarz
1:00 Wedding: Fernando Romero & Silvia Gonzalez
3:00 Wedding: Miguel Cazeres & Jessica Olguin Cazeres
5:00 †Clara Zima (Frances Zima)
†Frank & Louise Balla (Family)

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, July 9
5:00 PM Marie Jarding, Gladys Trigueros
Sunday, July 10
8:30
Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodríguez, Juana Salas
4:00
Enrique Garcia, Lourdes González, Humberto Tellez

Eucharistic Minister
Saturday, July 9
5:00 PM Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30
Sunday, July 10
8:30
Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson
Maria Carmen Castaneda
10:30
12:30
Noema Arellano, Teresa Zavala, Erasmo Zavala, Alejandra
Baez
4:00
Tiburcio Rodríguez, Maria Rodríguez,
Maria Clara Ibarra
We welcome in Baptism:
Gareth Aldana
Camila Arely Gaucin
Damian Gonzalez-Arevalo
Lucia Resendiz

There is a promise of marriage between
III. Kamil Ingielewicz & Dorota Sitarz
III. Fernando Romero & Silvia Gonzalez
III. Miguel Cazeres & Jessica Olguin (Cazeres)
II. Andrej Milon & Cinzia Rando
I. Anthony Vicente Mendoza & Anna Ryszkiewicz
I. Jimmy Carrillo & Isabel Jaramillo

Eternal rest………………
†Sam Marcolini
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, June 26, 2016

Our most sincere thanks to
all the members of the Hispanic ministries that were in
charge of the sale this past
Sunday, June 26. Also, we
wish to thank all our parishioners and friends that attended in company of their
families in this special event.
The total profit obtained was $1,718
Sales dates:
July 10
July31
August 7
Registrations for CCD 20162017 will begin on July 11. All
new and returning students must
register at the rectory during office hours. Classes meet two Saturdays per month starting September 10 from 8:00 a.m. to 10:00 a.m.
Registrations Requirements:
• Child must be attending 2nd to 8th grade
• High school students might be accepted under additional requirements
• Baptism certificate
Any child that has not been Baptized must receive the
sacrament before December 31st, 2016.
• Confirmation certificate for those attending Confirmation classes

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.

Jun 25
Jun 26

5:00 PM

$417.00

6:30 PM

$174.00

8:30 AM $1,150.81
10:30 AM $1,110.00
12:30 PM $1,117.00
4:00 PM

$838.00
$4,806.81

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

Goal: $193,596
Deficit: $108,222
Donations: $85,374

Total tuition must be paid in full the day of the registration

One child……………………...$200
Two children……………….....$250
Three or more children………..$300
All previous balances must be paid prior to new registration

All of our registered parishioners should have received our
2016 Parish Raffle Book and the
information sheet explaining details about the raffle.
There will be an early bird
drawing on August 7. In order to
be eligible for the Early Bird raffles, you must sell all
20 raffle tickets and payment of $100 for them must
be received before the Early Bird drawings. The cover of the raffle book is used for the drawing.

Independence Day
On July 4, 2016 the Mass will be
celebrated at 9:00 A.M. The rectory
will be closed on Monday, July 4.

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
Lottie Fik
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Theresa Jobin
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
Joann Wojdula Scamerhorn
Brenda Wojkovich
Denise M Jandura
Rich S 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
Jesus sends out 72 people to announce the coming kingdom
July 3, 2016

Luke 10:1-12,17-20

Today's Gospel begins immediately after the final verse in last Sunday's
Gospel. After strong language about the difficulties of discipleship, Jesus
immediately appoints 72 people to go ahead of him to every town and
place he plans to visit, proclaiming that the Kingdom of God is at hand.
He sends them in pairs. In the Law of Moses two witnesses were needed for a testimony to be credible. It was probably also a safer way to
travel.
Jesus admits it will be difficult, that he is sending them out like lambs
among wolves. Yet they are to bring nothing with them, not even a money bag or sandals. They are to greet no one on the way so as not to be
distracted from their mission. When they enter a house, their message is
simply “peace.” The response they will receive may be positive or negative. Either way, they are to know that the Kingdom of God is at hand.
They are not to demand special treatment but eat and drink whatever is
given them. They are to stay in one house and are not to look around for
one that provides better accommodations. They are to heal the sick as a
sign that the Kingdom of God is at hand for them. Like Jesus' miracles,
healing is a sign of the coming of the kingdom. If the town will not receive them, they are to shake the dust from their feet and move on. Even
in the case of such rejection they should know that the Kingdom of God
is at hand.
When they return from their journeys, they are rejoicing because their
mission has been successful. Demons were under their power because
of Jesus' name. Jesus may have sent them out as lambs among wolves,
but at the conclusion of this passage he assures them that they have
been given power over the enemy and nothing will harm them, not even
serpents and scorpions.
A key theme of today's Gospel and last Sunday's Gospel is discipleship—its challenges, its difficulties, and its rewards. Sharing in the mission of Jesus is difficult, but everyone is called to do it, not just some
professionals trained for ministry. Even for us today, the harvest is plentiful. We should pray to the master of the harvest to send out workers for
his harvest.

July 3, 2016
St. Maria Goretti
Virgin and Martyr
July 6th
The daughter of humble sharecroppers, Maria and her family moved
to the little town of Ferriere, Italy
in
1899
in
search
of
work .Desperately seeking to support his family, Luigi Goretti
struck up a bargain with Signor
Serenelli, who had a son named
Alessandro. The two families lived together in a building owned by Count Mazzolini.
Maria quickly matured in grace and holiness in the eyes
of friends and other acquaintances. After losing her father to malaria, she developed great strength and maturity. Her charming modesty, cheerful obedience and the
serious, but free acceptance of a hundred thankless
home chores distinguished her from the other children
who would play in the dusty streets of Ferriere. Perhaps
the highlight of her life was her First Holy Communion,
which she dutifully prepared for and awaited with great
anticipation. She truly seemed to be advancing "in wisdom, and age and grace before God and men."
Lured by the passions of his day and nurturing the dark
side of his soul with impious reading and thoughts,
Alessandro Serenelli had been a thorn in lovely Maria's
side. He propositioned her on several occasions and harassed her with impure suggestions. On July 5, 1902, he
would be denied no longer. As she once again rebuffed
his sexual advance, shouting, "No! It is a sin! God does
not want it!", Alexander lunged to the deed, stabbing
Maria 14 times.
Doctors in Nettuno tried to save Maria's life to no avail.
After 20 painful hours of suffering during which she
forgave and prayed for Alessandro, Maria entered Heaven fortified with the Last Sacraments. Her last earthly
gaze rested upon a picture of the Blessed Mother. It was
July 6, 1902.
Almost fifty years later on June 24, 1950, Pope Pius XII
stood on the steps of St. Peter's in Rome and pronounced Maria Goretti a Saint and Martyr of the Universal Church to half a million people. He proposed her
as the Patroness of Modern Youth and set July 6th as
her feast Day. Her mother, and her murderer, attended
the canonization ceremony together.
This was the triumph of the little girl who loved God
and hated sin.
Maria Goretti had led a very ordinary life. But in spite
of her simplicity, her great faith and love for God made
her truly extraordinary.
Many recorded miracles, both spiritual and physical,
have been worked through St. Maria Goretti's intercession. Worldwide, there are many places of devotion to
St. Maria Goretti, such as the Sanctuary of Our Lady of
Graces and St. Maria Goretti in Nettuno, Italy.

Anuncios Parroquiales
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Designó el Señor a otros setenta y dos y los mandó de dos en
dos, delante de él, a todos los
pueblos y lugares a donde tenía
que ir. Les dijo: Ciertamente la
mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso, pedid al
Dueño de la mies que mande
obreros a recogerla. Andad, y
ved que os envío como a corderos en medio de lobos. No
llevéis bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no os detengáis a
saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa,
saludad primero, diciendo: Paz a esta casa.” Si en ella hay
gente de paz, vuestro deseo de paz se cumplirá; si no, no se
cumplirá. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo
de lo que tengan, pues el obrero tiene derecho a su salario.
No andéis de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde os
reciban bien, comed lo que os ofrezcan; sanad a los enfermos del lugar, y decidles “El reino de Dios ya está cerca de
vosotros.” Pero si llegáis a un pueblo y no os reciben, salid
a las calles diciendo: “¡Hasta el polvo de vuestro pueblo
que se ha pegado a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros! Pero sabed esto: que el reino de Dios
está cerca.” Os digo que aquel día el castigo de ese pueblo
será más dura que el de los habitantes de Sodoma.
Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo:
¿Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre!
Jesús les dijo: Sí, pues yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os he dado poder para que pisoteéis serpientes
y alacranes, y para que triunféis sobre toda la fuerza del
enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no os alegréis de que
los espíritus os obedecen, sino de que vuestros nombres ya
están escritos en el cielo.
Lc 9, 51-62

3 de Julio de 2016
Gracias
Agradecemos de todo corazón a los siguientes Grupos de
Evangelización: Cristo Rey, Divino Maestro, San Francisco, San Pedro y San Pablo por preparar la rica comida y
lindo servicio. La ganancia fue $1,718. Gracias también
todos los que han comprado la comida.
Rifa Parroquial
Todos nuestros feligreses que están registrados han recibido esta semana el talonario de
boletos y el material informativo sobre la rifa
2016. La rifa principal se llevar acabo el 21 de
Agosto alrededor de las 8 p.m..
También el día 7 de Agosto tendremos un sorteo por adelantado. Para tener derecho al Sorteo
Adicional el librito entero de $100 debe ser vendido y debe
ser devuelto antes de esta fechas Asegurarse de devolver la
cubierta y los veinte boletos con su pago de $100. Solo la
cubierta del libro de la rifa será tomada en cuenta para determinar los ganadores del Sorteo Adicional.

Las nuevas registraciones para el
Catecismo 2016-2017 empezaran a partir del 11 de julio. Nuevos estudiantes como aquellos
que regresan por Segundo año deben de registrarse en
la rectoría durante horas de oficina. Las clases son dos
sábados por mes de 8:00 a.m.—10:00 a.m. empezando
el 10 de septiembre.
Requisitos para Inscribirse:
Estudiante debe estar atendiendo entre 2° y 8° grado de
la escuela publica
Estudiantes de high school serán aceptados bajo requerimientos adicionales
Certificado de Bautizo
Cualquier niño sin bautizar tendrá que recibir el sacramento del Bautizo antes de Diciembre 31, 2016.
Certificado de Primera Comunión para aquellos estudiantes atendiendo clases de Confinación

Costo total de la colegiatura tiene que ser pagado el día
de la registración
1 niño……………………….$200
2 niños………………………$250
3 o mas niños………………..$300

Cualquier balance del año previo deberá de ser saldado
antes de registrarse para este nuevo año.
El Día de la Independencia
4 de Julio (Lunes). En ese día en 1776
el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia. La Misa a
las 9:00AM

Ogłoszenia Parafialne
XIV Niedziela Zwykła
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i
wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do
nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie
noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w
drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na
nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na
swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do
jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam
podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie
im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do
jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na
jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to
wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam:
Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło
siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez
wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają.
Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z
nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po
wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic
wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy
się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
Łk 10,1-12.17-20

03 lipca 2016
Święta Maria Goretti,
dziewica i męczennica
5 lipca
Maria urodziła się w Corinaldo koło Ankony
16 października 1890 r. Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Jako sześcioletnie
dziecko otrzymała sakrament bierzmowania z rąk kardynała Juliusza Boschi (1896),
a 29 maja 1902 r. przystąpiła do Pierwszej
Komunii św. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Marysia pocieszała mamę: "Odwagi, mamusiu! Bóg nas nie opuści!" Pobożne
dziewczę brało często różaniec do rąk, modląc się o spokój duszy
ojca. Maria pomagała matce i opiekowała się rodzeństwem.
Dom Gorettich zajmowała także rodzina Serenellich - ojciec z
synem. Chłopiec Aleksander Serenelli miał 18 lat, kiedy zapłonął
ku Marii przewrotną żądzą. Zaczął ją też coraz mocniej napastować, grożąc jej nawet śmiercią. Dziewczę umiało się zawsze skutecznie uwolnić od napastnika, ratując się ucieczką i omijając go.
Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzinie, by nie pogłębiać przepaści niechęci Serenellich do Gorettich.
5 lipca 1902 r. rodzina Gorettich i Serenellich była zajęta zbieraniem bobu. Maria została w domu i obserwowała pracowników.
Zauważył ją Aleksander. Pod pretekstem, że musi wyjść na chwilę,
udał się do domu i siłą wciągnął dziewczę do kuchni, która była
przy drzwiach. Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś Maria
stawiła mu gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i
zaczął nim atakować dziewczynę. Szczegóły te podał sam morderca przed sądem. Powracająca z pracy rodzina znalazła Marię
już w stanie agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie
zaopatrzona świętymi Sakramentami zmarła 6 lipca. Przed śmiercią darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, że miała
na ciele 14 ran.
Zbrodnią poruszona była cała okolica. Dziewczę miało królewski
pogrzeb. Wzięło w nim udział wiele tysięcy ludzi, setki kapłanów i
biskup. Z balkonów i z okien na białą trumienkę padał deszcz róż i
innych kwiatów. Zaczęto ją nazywać "świętą Agnieszką XX wieku".
Dzięki staraniom pasjonistów w 1935 r. rozpoczął się proces kanoniczny Marii Goretti. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych, a 24 czerwca 1950 r. tenże
papież zaliczył ją do chwały świętych. Zarówno w beatyfikacji, jak i
w kanonizacji własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka.
W uroczystościach brał także udział zabójca - Aleksander Serenelli, który w czasie 27-letniego pobytu w więzieniu przeżył całkowite nawrócenie. Nie miał wątpliwości, że wiarę zawdzięczał wstawiennictwu Marii. Po wyjściu z więzienia przeprosił matkę Marii,
wyznał swoją winę przed cała parafią, a po pewnym czasie został
tercjarzem franciszkańskim. Do końca życia pracował jako ogrodnik u kapucynów w Macerata, gdzie zmarł w 1970 r. Duchową
przemianę zabójcy opisał Jean du Parc w książce, która w Polsce
została wydana pod tytułem "Niebo nad moczarami".
Św. Maria Goretti jest patronką młodzieży, dziewcząt, dziewic i
bielanek. Jej relikwie spoczywają w kościele Matki Bożej Łaskawej
w Nettuno. Jej grób nawiedził św. Jan Paweł II w pierwszym roku
swojego pontyfikatu (1 września 1979 r.). W stulecie śmierci Marii
Goretti ten sam papież skierował do biskupa diecezji Albano, Agostino Valliniego, specjalny list.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Loteria Parafialna
Książeczki z losami są do nabycia w biurze parafialnym
(708-652-0948 ext.20). Kupony można nabyć osobiście
lub wyślemy Ci je pocztą.
Cena każdego losu $5. Koszt książeczki wynosi $100.
Wypełnij lewy odcinek każdego kuponu. Zatrzymaj dla
siebie prawy odcinek kuponu. Włóż kupon z Twoim imieniem wraz z
czekiem lub gotówką do koperty. Czeki powinny być wystawione na
St. Mary of Czestochowa Parish. Tak przygotowane koperty możesz
wysłać pocztą albo wrzucić do koszyka na tacę lub też dostarczyć
osobiście do biura parafialnego. Ponadto odbędą się losowania specjalne dnia 7 sierpnia dla osób, które sprzedadzą całą książeczkę z 20
kuponami i odeślą ją wraz z okładką przed datą losowania. W losowaniu biorą tylko udział odesłane okładki z imionami i nazwiskami, nagroda $100.00.
Losowanie głównych nagród będzie miało miejsce na 30 ulicy obok
naszej szkoły w dniu 21 sierpnia 2016 około godziny 8:00pm.
Dzień Niepodległości – 4 lipca
To najważniejsze święto państwowe w Stanach Zjednoczonych.
Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 9:00 AM. Biuro zamknięte
w tym dniu.

Jedzenie Meksykańskie
Nasi parafianie mówiący w języku hiszpańskim jak co roku
zapraszają na jedzenie meksykańskie. W następujące niedziele będziemy mieli okazję aby dobrze zjeść i w ten sposób wesprzeć naszą parafię:
10 i 31 lipca 2016 r.
7 sierpnia 2016 r.
Zysk ze sprzedaży jedzenia w niedzielę 26
czerwca wyniósł: $1,718
Bóg zapłać Wszystkim!

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.

