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

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
September 4th, 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
7:45

Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro

September 8, Thursday, The nativity of the blessed Virgin
Mary
September 4, Twenty-second Sunday in Ordinary Time
8:30 †Eleanor Warchol
10:30

12:30
4:00

†Keneth Kuruab (Harriet)
O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Haliny i
Stanisława Urnbaniak z całą rodziną,
właścicieli „Montrose Deli” w podziękowaniu
za wsparcie festiwalu parafialnego.
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej dla
Elizabeth Szymankowskiej (Od mamy)
O Boże bł., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Edwarda Kogut z okazji
urodzin (Marszałkowie)
O zdrowie i potrzebne dary Ducha św. Przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Matki
Bożej dla Justyny
†Ks. Stanisław Staniszewski i rodzice Kamila i Tadeusz
(Maria)
†Maria Sadelska (Mąż i Dzieci)
†Kazimierz Grabala w 5-tą rocz. śm. oraz śp. Tadeusz
Malinowski w 6-tą rocz. Śmierci (Córka i
dzieci)
†Aniela Gancarczyk w 2 –ą rocz. Śm.(Od męża z
synami)
†Edward i Roman Ptak
†Franciszek Banachowski—Senior—w 33-ą rocz.
Śmierci (Od syna z rodziną)
†Maria Chowaniec (Od wnuka z Rodziną)
Por los feligreses
Presentación de 3 anos de la niña Roselyn Aguirre
Velázquez (Padrinos Nereida Aguirre y
Gregorio Reyes & Papas Rosalinda
Velázquez y Santos Aguirre)
†Rosalina Rodriguez, eterno descanso (Hija)

September 5, Monday, Weekday in Ordinary Time
(Labor Day)
9:AM †Sam Marcollini (T. Zaworski)

September 6, Tuesday, Weekday in Ordinary Time
7:30
8:15

In Thanksgiving to our lord & the lady of the Miracle
Medal, and aunt
Por los feligreses

September 7, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 Parishioners
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:PM Circulo de Oración

7:30 ††Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en le libro de las memorias
7:00 PM Msza św. W j. polskim z racji Narodzenia N.M.P

September 9. Friday, USA: Saint Peter Claver, Priest
7:30
8:15

Parishioners
Por los feligreses

September 10, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00
1:00
3:00

Wedding: Andrzej Skiba & Agnieszka Baraniak
Quinceanera: Estefania Alvarez
Wedding: Carlos Tovar & Claudia Potrillo

Lector Schedule
Saturday, September 10
5:00
Marie Jarding, Gladis Trigueros
6:30
Maria Rozanska, Adriana Ratulowski
Sunday, September 11
8:30
Barbara Kulaga, Jean Yunker
10:30
Kasia Kowalska, Franek Banachowski
12:30
Marisol Ortiz, Juan Rodríguez, Juana Salas
4:00
Enrique García, Lourdes González, Humberto Téllez

Eucharistic Minister
Saturday, September 10
5:00
Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30
Krzysztof Odbierzychleb
Sunday, September 11
8:30
Georgia Czarnecki, Michele Cison-Carlson,
Maria Carmen Castaneda
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański, Waldemar Lipka
12:30
Noema Arellano, Teresa Zavala, Erasmo Zavala,
Alejandra Báez
4:00
Tiburcio Rodríguez, María Rodríguez, María Clara Ibarra

There is a promise of marriage between
III. Andrzej Skiba & Agnieszka Baranak
III. Carlos Tovar & Claudia Potrillo
II. Jacek Turza & Alicja Poczatek
II. Fabian Monroy & Lorena Vera
II. Walberto Galarza Jr. & Nicole
Marie Chlada
I. Jakub Stanek & Beata Anna
Chramiec
I.Robert Tarka & Maria Findura

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, August 28, 2016

We want to remind our parishioners
and friends, that all Mass intentions
for 7:30 a.m. and 8:15 a.m. Masses,
must be requested at the rectory at
least two weeks in advance. Mass
intentions won’t be taken at the sacristy anymore for these Masses.
Donate flowers for Sunday services
We welcome donations of flowers to
beautify the church’s altar on Sundays.
People may donate flowers to celebrate
weddings, births, and anniversaries, to
honor friends and family, to memorialize those who have moved on--for any
reason at all. However, we kindly ask
that if you do bring flowers that they are
natural and not artificial. To coordinate,
please contact the parish office

Our nation celebrates LABOR DAY on Monday, September 5, 2016 There will be only
Mass celebrated at 9:00 A.M. in our parish
church. Also, the rectory office will be
closed for the day.
Labor Day marks the end of summer vacation and beginning of regular parish activities. You are encouraged to participate in the liturgy at 9:00 A.M. to thank God
for your ability to work at a place of employment and also to
pray for all those in our parish and nation that are unemployed.

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.

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.

Aug. 27
Aug. 28

5:00 PM

$329.00

6:30 PM

$227.00

8:30 AM

$989.00

10:30 AM $1,101.00
12:30 PM $1,390.00
4:00 PM

$489.00
$4,525.00

We want to thank Mr. and Mrs. Edward Hennessy for their recent donation of $100.

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection August 27 & 28…………………$0.00
Goal: $193,596
Deficit: $106.904
Donations: $86,692
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
Nicholas Moskos
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 M Jandura
Rich S Jandura
Paul Zaragoza
Ivonne Heremza
Lorraine Grabka

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
Twenty-Third Sunday in
Ordinary Time
Luke 14:25-33

Jesus teaches about the
demands of discipleship.
Background on the Gospel
Reading
In chapter 14 of Luke's
Gospel, Jesus is speaking to people gathered at the
table about the difficulties of following him. This
group of people is suspicious about Jesus, looking to
catch him doing something wrong. Jesus speaks to
them in parables, emphasizing that although there is a
right way to be a disciple and enter into the kingdom
of his Father, it is a difficult path to follow. Many,
even some of the guests at the table, reject the invitation. So Jesus turns to the crowds and speaks to them
of discipleship. Jesus explains that, when it comes to
making a choice for the Kingdom of God, nothing
can get in the way. When Jesus describes “hating”
one's father and mother, he is not talking about feelings. Rather, he is emphasizing very strongly that
choosing to be a disciple means that everything
else—family, money, your own life—must come second. In Matthew's version of this story (Matthew
10:37), Jesus refers not to “hating” father or mother,
but to loving them more than Jesus. Jesus makes it
very clear that being a disciple is not easy. It means
to bear one's own cross. These difficult sayings of
Jesus are followed by two brief parables (a person
constructing a tower and a king marching into battle)
that make an obvious point—don't start what you
cannot finish. Discipleship is difficult and is something we can commit to only if we are prepared to put
the Kingdom of God before everything else.
The Nativity of the Blessed Virgin
Mary
September 8
Saints Stories for All Ages
We know that everyone has a birthday. The Bible doesn’t say anything
about Mary’s birth, but we know that
she was born. Like all parents, Mary’s parents—we call
them Joachim and Ann—probably took one look at their
newborn daughter and knew that she was special.
Joachim and Ann loved God very much, and they
were filled with gratitude to God for the gift of a child.
They raised Mary as a child of God, teaching her to love

September 4, 2016
and serve God. When the angel Gabriel told Mary that
she had been chosen to be the Mother of Jesus, she already had great faith in God. Her strong faith and trust
allowed her to say yes to God’s plan for her. We cannot
be certain what the future holds for any newborn infant,
but we do know that the life of each person has meaning
and purpose. When Mary was born, the world did not
know who she was. Sometimes others—and maybe even
you—don’t see how special you are. Maybe you forget
that God is calling you, too, right now, to do what Mary
did—to bring Jesus into the world.
When we celebrate his mother’s birth, we honor
Jesus too. Today thank God for the gift of life, and give
honor to both Mary and Jesus by showing respect and
concern for one another—remembering that God has created each person with love and with a call to something
very special in life.

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

04 de Septiembre de 2016

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario

""El que no renuncie a todos sus
bienes, no puede ser discípulo
mío."
Jesús iba de camino acompañado por mucha gente. En esto se
volvió y dijo: Si alguno no me
ama más que a su padre, a su
madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo. Si alguno de vosotros quiere construir una torre,
¿acaso no se sentaá primero a calcular los gastos y ver si tiene
dinero para terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, si no puede terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: “Este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar.” O si un rey tiene que ir a la guerra
contra otro rey, ¿no se sentará primero a calcular si con diez
mil soldados podrá hacer frente a quien va a atacarle con veinte mil? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté
todavía lejos, le enviará mensajeros a pedir la paz. Así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no
puede ser mi discípulo.
Lc 14, 25-33
Estimado Hermano/a
Te escribo esta carta para invitarte a vivir una experiencia
del Encuentro Personal con Cristo Vivo.
RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
1 y 2 Octubre de 2016
8:00 A.M. a 5:00 P.M.
CENTRO SOCIAL
5000 W. 31st St.
Se necesita participar los dos días completos. De retiro pueden participar todos
los mayores de 15 años. No se admiten
los niños. Para los que necesitarían el servicio de cuidado de niños se ofrecerá en
el Salón de la Escuela Makuch Hall.
Para más información favor de comunicarse a la oficina al
708-652-0948- ext.20.
P. Waldemar Wieladek, CSsR Párroco
Flores para la Altar
Invitamos a todos nuestros feligreses
a que consideren donar flores naturales para el altar de la iglesia. Las flores no tan solo harán lucir a nuestra
iglesia mas bella, pero también pueden servir para conmemorar a un ser
querido o alguna ocasión especial.
Por favor coordinen esto con la secretaria de la parroquia

Natividad de la Santísima Virgen
María
8 de Septiembre
La celebración de la fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen
María, es conocida en Oriente
desde el siglo VI. Fue fijada el 8
de septiembre, día con el que se
abre el año litúrgico bizantino, el
cual se cierra con la Dormición,
en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesiónletanía, que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor.
El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén.
Otra corriente griega y armenia, señala Nazareth como cuna
de María.
Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el
santuario mariano situado junto a los restos de la piscina Probática, o sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia románica, levantada por los cruzados, que aún existe -la Basílica de Santa Ana- se hallan los restos de una basílica bizantina
y unas criptas excavadas en la roca que parecen haber formado parte de una vivienda que se ha considerado como la casa
natal de la Virgen.
Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas podemos festejar y por cuántas cosas
podemos alabar a Dios; todos los signos, por muchos y hermosos que sean, nos parecerán tan sólo un pálido reflejo de
las maravillas que el Espíritu de Dios hizo en la Virgen María,
y las que hace en nosotros, las que puede seguir haciendo...
si lo dejamos.

Ogłoszenia Parafialne

XXIII Niedziela Zwykła
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł
do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i
sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was,
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej,
gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć,
wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z
drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy,
czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Łk 14,25-33

04 września 2016 r.
Refleksja nad Ewangelią,
Fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o trzech warunkach, które decydują o przynależności do Chrystusa.
Pierwszym z nich jest gotowość na rezygnację z
wszystkiego dla Chrystusa. Jezus stawia przed nami największe
wartości: ojca, matkę, nawet nasze życie i domaga się gotowości
złożenia tego wszystkiego w ofierze, gdyby zachodziła potrzeba i
konieczność wyboru pomiędzy Nim a nimi. Gotowość na utratę
wszystkiego dla Boga oto pierwszy warunek wskazany przez
Chrystusa. Na co dzień Pan Bóg nie domaga się tak wielkich ofiar.
Po to daje ojca, matkę, byśmy ich kochali. Po to daje życie, byśmy
się nim cieszyli. Pragnie jedynie, abyśmy ponad to wszystko cenili
sobie kontakt z Nim.
Drugi warunek to twórcze wykorzystanie życia. Każdy
człowiek do czegoś dąży, chce coś w życiu osiągnąć, czegoś
ważnego dokonać. Najczęściej tym dziełem jest wychowanie
dzieci, zabezpieczenie warunków życia, budowa kochającej się
rodziny. Czasem ten wysiłek twórczy dotyczy dobra ojczyzny,
ludzkości, Kościoła
Obok gotowości na rezygnację z wszystkiego dla Pana
Jezusa, obok twórczej pasji wykorzystania życia i zrobienia czegoś
dobrego, ucznia Pana Jezusa musi cechować wielka roztropność.
Jest ona szczególnie potrzebna w walce ze złem. To jest najtrudniejszy punkt naszego życia. Zło rośnie obok nas, trzeba codziennie się z nim mocować, ale jeśli się człowiek do tego zabierze
nieroztropnie, zginie. Trzeba dokładnie obliczyć siły ciała i ducha
— czy wystarczą do wytrwania. Czy zdołamy rozprawić się ze
złem całkowicie, czy też trzeba będzie podejść do niego dyplomatycznie. Pozwolić złu róść obok i tylko pilnować, byśmy w
tym bliskim sąsiedztwie nic nie stracili.
Ks. Edward Staniek

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św.
Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi
Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to
było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał
ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną
ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie
znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16.
rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był
bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i
uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno
wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki
Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu
święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje
się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Dziękczynna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, Indiana,
która odbędzie się 11 września br.
11.00 AM — Konferencja
11:30 AM - Różaniec
12:00 PM—Msza św.
3:00 PM—Koronka do Miłosierdzia Bożego
3:30 PM—Piknik rodzinny
Więcej informacji w Centrali Radia Maryja—773 385 8472
Kurs przed Chrztem dziecka
Przypominamy, że w każdą trzecią niedzielę miesiąca
w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.30 odbywa się kurs
przygotowujący rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.
Osoby zamierzające ochrzcić dziecko w naszej parafii są proszone o zgłoszenie się na ten kurs przed chrztem dziecka. Dlatego
należy pamiętać, aby:
► zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej półtora
miesiąca przed chrztem. (Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym)
► Przy zapisaniu chrztu jest wymagany akt urodzenia dziecka.

Prasa Katolicka
Tak jak w każdą niedzielę tak również i dzisiaj
wychodząc z kościoła można nabyć nowy numer
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Znajdziemy tam
bardzo ciekawe artykuły na temat życia kościoła w
Polsce także naszej Archidiecezji. Czytając ten
tygodnik a także inne publikacje np.: „Różaniec”,
„Anioł stróż”, „W Naszej Rodzinie”, „Tak rodzinie”
pogłębiamy naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła.

TV-TRWAM i Radio Maryja
na żywo w Internecie
Przypominamy, 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.

