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-Eighth Sunday in Ordinary Time
October 9th, 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

October 9, Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
8:30 †Frances Wojdula (Wojdula & Yunker family)
†Irena Glowacki (Wanda & George Godun)
†George Enda (family)
†Catherine Motyka Olender (Wojdula & Yunker
family)
10:00 Różaniec
10:30 W intencji Bogu wiadomej i o Boże wsparcie (Piotr
Jasiński)
†Maria Sadelska (mąż i dzieci)
†Edward i Roman Ptak
†Edward Jasiński (Jolanta Paszek
†Julian Paszek (Jolanta Paszek)
12:30 †Alfredo Ortiz, , eterno descanso (hija)
†Pedro Quirino Galindo, 90 días (familia)
†María de Jesús Sandoval u Carlos Manuel Leiva,
eterno descanso, 1er aniversario luctuoso
(familia)
3:00 Rosario
4:00 Por los feligreses
October 10, Monday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Catherine Motyka Olender (Wojdula & Yunker
family)
8:15 Por los feligreses
October 11, Tuesday, Saint John XXIII, Pope
7:30 †Irene Jarecki (Dorothy)
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
October 12, Wednesday, Weekday in Ordinary Time
8:00 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:30 Eucharistic Adoration until 7PM
7:00PM Circulo de Oracion
7:45PM Novena a Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro

October 15, Saturday, Weekday in Ordinary Time
11:00 Krzysztof Strama & Malgorzata Szwajnos
1:00 Tomasz Palasiewicz & Cassandra Kay Hanes
3:00 Eduardo Perez Jr. & Ana Carmen González
5:00 For the blessings and health of Jim Wojdula on his
birthday (Wojdula & Yunker family)
†Edward Wojdula (Wojdula & Yunker family)
6:30 W int. próśb i podziękowań, które złożone zostały
na Nieustanną Nowennę
Lector Schedule
Saturday, October 15
5:00
Sharon Wisnieski-Wente, Jean Wojdula-Yunker
6:30
Maria Róźańska, Anna Drumsta
Sunday, October 16
8:30
John Kociolko
10:30
Waldek Lipka, Danuta Landt
12:30
Los jovenes
4:00
Los niños
Eucharistic Minister
Saturday, October 15
5:00
Jean Wojdula Yunker, Frances Balla
6:30
Adam Orszulak
Sunday, October 16
8:30
Christine Zaragoza, Ann Twomey
Ma. Carmen Castañeda
10:30
Krzysztof Odbierzychleb, Jan Radomyski, Jan Różański
12:30
Nydia Cano, Ruth Trujillo
4:00
Rene y Gisela Aviña, Enrique Garcia

There is a promise of marriage between
III. Krzysztof Strama & Malgorzata Szwajnos
III. Tomasz Palasiewicz & Cassandra Kay
Hanes
III. Eduardo Perez Jr. & Ana Carmen González
II. Jose Simon Salvador Xelhua & Maria Ines
Rosalia Cabrera
II. Rafael Zamora Reyes & Marta Rocio Castellanos
I. Grzegorz Zoltek & Kinga Strozak
I. Ricardo Meraz & Michelle Gonzalez

October 13, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 †Justine Hranicka (Gale Raschke)
8:15 †Por las almas inscritas en le libro de las
memorias

We welcome in Baptism:

October 14, Friday, Saint Callistus I, Pope and Martyr
7:30 Parishioners
8:15 †Por las almas inscritas en le libro de las
memorias

Eternal rest………………

Ismael Jr. Cabrera
Amelia Miernicki
†Lupe Martinez
May God Who called you, take you home!

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 2, 2016

Holy Souls Intentions
ALL SOULS DAY Mass envelopes can be found at all entrances of the church. On the insert in the envelope, you
can list the names of all of your deceased family members
and friends that you would like to be remembered in prayer on All Souls Day, November 2nd, during the month of
November and throughout the year. Your offering can be
dropped in the collection basket.
Our parish will be hosting an
Oktober fest on October 23. The
fest will start after the 10:30 a.m.
Mass and conclude around 2:00
p.m. More details will be available as the date approaches.

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.

Oct. 1
Oct. 2

This weekend we sent out important information
about an upcoming training session for the children attending our religious education program. We ask parents
to please review the information, and return the attached
forms no later than October 14.

$614.00

6:30 PM

$130.00

8:30 AM

$744.96

10:30 AM $1,379.00
12:30 PM $1,091.00
4:00 PM

$753.00
$4,711.00

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection October 1 & 2, 2016………$346.00
Goal: $193,596
Deficit: $105,401

The next CCD Class will be on October 22, from
8:00—10:00 a.m. Please arrive on time.
The next parents’ class will be held on Saturday,
October 22 from 8:00—10:00 a.m.

Call to Protect

5:00 PM

Donations: $88,195
PRAY FOR OUR PARISHIONERS
WHO ARE ILL
Please call the rectory office to add or delete names from the list.

Zofia Bednara
Ray Bogacz
Helen Cison
Grzegorz Czaja
Maria Diaz
Denise Dooley
Lottie Fik
Angela “Angie” Galvan
Josephine Gadzinski
Alma Guzman
Trinidad Hernandez
Theresa Jobin
Wladyslawa Jaskot
Cecilia Kandl
Theresa Kazda
Harriet Kurcab
Rudolph “Rudy” Ludvik
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-Eighth Sunday in
Ordinary Time
Luke 17:11-19

October 9, 2016
Inclusion Awareness Day
October 9
Celebrating the unique gifts of all members helps create a
stronger and more inclusive faith community!

Jesus heals 10 lepers, and
one, the Samaritan, returns to give thanks.
Background on the Gospel Reading
Today we hear about how Jesus, continuing
on his journey to Jerusalem, heals 10 lepers. This story is a lesson about faith and reminds us that faith is
sometimes found in unlikely places. Ten people afflicted with leprosy cry out to Jesus. Struck with pity,
Jesus heals all 10. However, only one is described as
glorifying God and returning to thank Jesus. The one
who returns is a Samaritan, a foreigner. In the Jewish
circles in which Jesus lived, Samaritans were looked
down upon because of the differences between the
two communities in their observance of Judaism. It is
significant, therefore, that Jesus commends the Samaritan for his faith, which has been his salvation.
Throughout Luke's Gospel, faith is found in surprising places.
Another lesson for us in this Gospel has to do
with salvation. All 10 of the lepers were given the
gift of healing, but in his gratitude to God for this
gift, the Samaritan found salvation. Our salvation is
found in recognizing the gifts we have been given
and knowing to whom we must offer our thanks.
Saint Teresa of Jesus (Ávila)
Feast day October 15
St. Teresa of Ávila was the
founder of the Discalced Carmelites, which was a reform
movement within the Carmelite Order. In her work of reform, she worked very closely
with St. John of the Cross. She
wrote several important works, including her autobiography, Life of Teresa of Avila, and her most influential work, The Interior Castle, in which she talks
about the mystical life in terms of seven mansions.
These mansions show the growth in intimacy between the believer and God. St. Teresa was the first
woman ever to be declared a Doctor of the Church
(1970).

The Archdiocese of Chicago Hope and Healing committee and the Office of Assistance Ministry invite
you to join us for the fifth annual Mass for Hope
and Healing on Saturday, October 29,2016 at 11:00
am At Holy Family Church, 1080 W. Roosevelt
Road in Chicago.
The Mass was created to promote healing for
victims-survivors of child and youth sexual abuse,
and their families. It is also serves as a reminder to
the Catholic community to honor Christ's mandate to
protect the dignity and sanctity of all of God’s children and young people. This Mass will also recognize the 5th anniversary of the Archdiocese of Chicago Healing Garden.
We look forward to seeing you there.
www.healinggardenchicago.org
In observance of Columbus Day, the
rectory will be close on Monday, October 10. Regular hours will resume on
Tuesday, October 11.

Anuncios Parroquiales
XXVlII Domingo del Tiempo
Ordinario

"¿No ha vuelto más que
este extranjero para dar gloria a Dios?"

En su camino a Jerusalén,
pasó Jesús entre las regiones de Samaría y Galilea. Al
llegar a cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, que
desde lejos gritaban: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!
Al verlos, Jesús les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes.
Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de
ellos, al verse sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se inclinó hasta el suelo ante Jesús, para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no son
diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde
están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto
para alabar a Dios? Y dijo al hombre: Levántate y vete. Por tu
fe has sido sanado.
Lc 17, 11-19

9 de octubre de 2016

Consejos para padres y tutores
Cuando los adolescentes van a fiestas, asegúrese
de que habrá un adulto presente. Llame a los padres del adolescente que va a tener la fiesta. Usted
podría incluso ofrecerse a ayudar a supervisar la
fiesta y asegurarse que no haya alcohol, drogas o
tabaco.
Oficina para la Protección de los Niños y Jóvenes
312/534-5254
www.archchicago.org/departments/
protection/protection.shtm

El día de los Muertos se acerca y con
estas festividades los recuerdos de
nuestros seres queridos. Les damos la
sugerencia que al final de esta Misa
tomen un sobre los cuales están localizados en la parte posterior de la Iglesia.
En este sobre ustedes podrán poner los
nombres de las personas que usted
quieran oficiar en la misa de muertos.
En el sobre usted podrá poner su donación (mínima de $10.00 por intención)
y estos sobres se pondrán en un libro el cual se quedara en el altar
por todo el mes Noviembre. Los sobres con los nombres y la
ofrenda pueden poner junto a la canasta de la colecta dominical.
Las Misas en estas intenciones celebraremos el día 2 de Noviembre, como también durante de todo el año.

mos llegar a tiempo.

Catecismo
La próxima clase de catecismo
es el 22 de octubre. Igualmente, la clase para los padres es el
sábado, 22 de octubre, les pedi-

Este fin de semana hemos mandado una nota
con información respecto al entrenamiento que deberán tomar los niños asistiendo al catecismo en
nuestra parroquia. Es muy importante que lea la información , y entregue las formas adjuntas antes del
Por motive del Día de la
raza, la rectoría esta cerrada el lunes, 10 de octubre.

¡RESERVA LA FECHA!
Marquen sus calendarios para domingo, Octubre 23. St. María estará celebrando su festival de Octubre después de las misas dominicales en el patio trasero de la iglesia
(o Makuch Hall si el clima no lo
permite). Detalles del este evento
estarán disponibles en los próximos boletines

Ogłoszenia Parafialne
XXVIII Niedziela
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził
przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do
pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie,
Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich:
Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz
do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus
zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do
niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Łk 17,11-19
Październikowy Różaniec
Jak zawsze w październiku, w naszym kościele pól godziny przed niedzielna Msza
świętą 10:00 A.M) będziemy odmawiać
modlitwę różańcową. Zapraszamy do
uczestniczenia w naszym nabożeństwie!

Święta Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła
15 października
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca
1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avila. Miała dwie siostry i
dziewięciu braci. Czytanie żywotów świętych tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postanowiła uciec do Afryki, aby tam
z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała wtedy
zaledwie 7 lat. Zdołała namówić do tej wyprawy także młodszego od siebie
brata, Rodriga. Na szczęście wuj odkrył ich plany i w porę zawrócił oboje do
domu. Kiedy przygoda się nie powiodła, Teresa obrała sobie na pustelnię
kącik w ogrodzie, by naśladować dawnych pokutników i pustelników. Mając
12 lat przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: "Gdy mi umarła
matka... rozumiejąc wielkość straty, udałam się w swoim utrapieniu przed
obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba
ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była - zdaje mi się - daremną, bo

09 października 2016 r.
ile razy w potrzebie polecałam się tej wszechwładnej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej pomocy".
Jako panienka, Teresa została oddana do internatu augustianek w Avila
(1530). Jednak ciężka choroba zmusiła ją do powrotu do domu. Kiedy
poczuła się lepiej, w 20. roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek w
tym samym mieście. Ku swojemu niezadowoleniu zastała tam wielkie rozluźnienie. Siostry prowadziły życie na wzór wielkich pań. Przyjmowały
liczne wizyty, a ich rozmowy były dalekie od ducha Ewangelii. Już wtedy
powstała w Teresie myśl o reformie. Złożyła śluby zakonne w roku 1537,
ale nawrót poważnej choroby zmusił ją do chwilowego opuszczenia klasztoru. Powróciła po roku. Wkrótce niemoc dosięgła ją po raz trzeci, tak że
Teresa była już bliska śmierci. Jak wyznaje w swoich pismach, została
wtedy cudownie uzdrowiona. Pisze, że zawdzięcza to św. Józefowi. Odtąd
będzie wyróżniać się nabożeństwem do tego właśnie świętego. Choroba
pogłębiła w Teresie życie wewnętrzne. Poznała znikomość świata i nauczyła się rozumieć cierpienia innych. Podczas długich godzin samotności i
cierpienia zaczęło się jej życie mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. Utalentowana i wrażliwa, odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą
wchodzi się do "twierdzy wewnętrznej". Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.
Pewnego dnia, w 1557 r., wpatrzona w obraz Chrystusa ubiczowanego,
Teresa doznała przemiany wewnętrznej. Uznała, że dotychczasowe ponad
20 lat spędzone w Karmelu nie było życiem w pełni zakonnym. Zrozumiała
także, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr; że klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty,
a nie azylem dla wygodnych pań. W owym czasie Teresa przeżywała
szczyt przeżyć mistycznych, które przekazała w swoich pismach. W roku
1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroskaniem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim ratowania dusz nieśmiertelnych. Miała szczęście do wyjątkowych
kierowników duchowych: św. Franciszka Borgiasza (1557) i św. Piotra z
Alkantary (1560-1562), który właśnie dokonywał reformy w zakonie franciszkańskim.
Teresa zabrała się najpierw do reformy domu karmelitanek w Avila. Kiedy
jednak zobaczyła, że to jest niemożliwe, za radą prowincjała karmelitów i
swojego spowiednika postanowiła założyć nowy dom, gdzie można by było
przywrócić pierwotną obserwancję zakonną.
Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma innymi cierpieniami. Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała, jak choroby, osłabienie i gorączka. Równie ciężkie były cierpienia duchowe, jak oschłości, skrupuły, osamotnienie. Wszystko to znosiła z heroicznym poddaniem się woli Bożej.
Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat w klasztorze karmelitańskim
w Alba de Tormes koło Salamanki. Tam, w kościele Zwiastowania NMP,
znajduje się jej grób. Została beatyfikowana w roku 1614 przez Pawła V, a
kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV.
Św. Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reformatorka Karmelu, ale też jako autorka wielu dzieł. Kiedy 27 września 1970 r. Paweł VI
ogłosił ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł "doktora mistycznego". Zasłużyła sobie na ten tytuł w całej pełni. Zostawiła bowiem dzieła, które można
nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi. W odróżnieniu od pism św. Jana
od Krzyża, jej styl jest prosty i przystępny. Jej dzieła doczekały się przekładów na niemal wszystkie języki świata. Do najważniejszych jej dzieł należą: Życie (1565), Sprawozdania duchowe (1560-1581), Droga doskonałości (1565-1568), Twierdza wewnętrzna (1577), Podniety miłości Bożej
(1571-1575), Wołania duszy do Boga (1569), Księga fundacji (1573-1582) i
inne pomniejsze. Św. Teresa Wielka zostawiła po sobie także poezje i listy.
Tych ostatnich było wiele. Do naszych czasów zachowało się 440 jej listów.
Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes;
karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.
W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie karmelitanki. Jej
atrybutami są: anioł przeszywający jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż,
pióro i księga, napis: Misericordias Domini in aeternum cantabo, strzała.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
OKTOBERFEST PO POLSKU
TEN,KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIE MODLI!

Mamy kolejną okazję, aby
się spotkać w gronie rodziny parafialnej i pobiesiadować. W niedzielę
23 października będzie coroczny
„Oktoberfest” na Sali Ks. Makucha
tuż po polskiej Mszy Św., na który
serdecznie zapraszamy. W tym roku oprócz tradycyjnych placków ziemniaczanych, będą też bigos, smaczne
ciasto, piwo, grzaniec i napoje bezalkoholowe. ZapraszaWypominki
Zbliża się miesiąc listopad. W tym czasie będziemy wspominali wszystkich wiernych zmarłych. Koperty na wypominki znajdują się przy drzwiach kościoła.
Prosimy o wyraźne wypisanie imion i nazwisk wiernych
zmarłych. Koperty można składać do koszyka wraz z
niedzielną kolektą. Modlić się będziemy we wszystkie
niedziele listopada oraz w ciągu roku.

Jeśli potrafisz i lubisz śpiewać to zapraszamy
Cię do naszego parafialnego chóru! Próby
odbywają się w każdy czwartek o
godz.7:00P.M.
Zapraszamy również naszych najmłodszych
do chórku dziecięcego, który ma zajęcia UWAGA! w Niedziele o 9:45A.M. Drodzy Rodzice! Zadzwońcie do naszego organisty Witolda Sochy na # (708)299-8816.
OCZEKUJEMY!!!
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
smartphona. Wystarczy wejść na stronę:
www.radiomaryjachicago.org. Na stronie głównej
znajdziemy ikonki, na które klikając możemy
oglądać TV TRWAM lub słuchać Radio Maryja.

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.

