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-Ninth Sunday in Ordinary Time
October 16th, 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 20, Thursday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 †Por las almas inscritas en le libro de las memorias

October 16, Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
8:30 Birthday Blessings to Edward Yunker (Yunker & Wojdula
Family)
†Edward Wojdula (Wojdula & Yunker family)
†Donald Biernacki (Connolly Family)
†Irena Glowacki (Wanda & George Godun)
†Helen M. Kociolko (Son)
Frank Czarnecki (Family)
10:00 Różaniec
10:30 O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Rozalii Gutierrez
O Boże bł. i potrzebna łaski dla Katarzyny i Piotra
Martinczuk z okazji 10-tej rocz. ślubu
O zdrowe, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Teresy Zubek z okazji
imienin( Przyjaciele)
O zdrowie i Boże bł. praz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Jadwigi Bartolewskiej z
okazji imienin (Rozalia z Rodziną)
O zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej
Częstochowskiej dla Jadwigi Olszewskiej z
okazji imienin (Siostra Rozalia z Rodziną)
†Maria Sadelska (mąż i dzieci)
†Edward i Roman Ptak
†Cecil Buckiver (Marianne)
†Benedict & Cecelia Dutkiewicz (Family)
†Józef Martinczuk
†Stefania i Józef Kasprzak (Rodzina)
†Marianna i Mieczysław Sztraube (Rodzina)
†Czesława i Jan Krajewscy (Rodzina)
12:30 †Alfredo Ortiz, eterno descanso (hija)
†Minerva González, eterno descanso (Hermanos)
3:00 Rosario
4:00 Por los feligreses
October 17, Monday, Saint Iguatius of Antioch, Bishop and
Martyr
7:30 †Rollinger & Skrabacz Family (Family)
8:15 Por los feligreses
October 18, Tuesday, Saint Luke, Evangelist
7:30 †Holy Souls in the Book of Remembrance
8:15 †Por las almas inscritas en el libro de la memoria
October 19, Wednesday, USA: Saints John de Brebeuf & Issac
Jogues,priest, and companions, Martyrs
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 21, Friday, Weekday in Ordinary Time
7:30 Parishioners
8:15 Por los feligreses
October 22, Saturday, Weekday in Ordinary Time
1:00 Bodas Comunitarias:
Rafael Zamora Reyes & Marta Rocio Castellanos
Salvador Xelhua Cuautle & Rosalia Cabrera Fragoso
5:00 †Aloizy Golub—Jakob, 6th anniversary (Sister)
6:30 W int. próśb i podziękowań, które złożone zostały na
Nieustanną Nowennę

Lector Schedule
Saturday, October 22
5:00 Gladis Trigueros, Marie Jarding
6:30 Felicja Jarzebowicz, Adriana Ratulowski
Sunday, October 23
8:30 John Kociolko
10:30 Jarek Szyszlak, Krzysztof Obdierzychleb
12:30 Juan Rodríguez, Juana Salas, Marisol Ortiz
4:00 Humberto Téllez, Lourdez Gonzalez, Enrique Garcia,
Eucharistic Minister
Saturday, October 22
5:00 Joanne Napoletano, Larry Napoletano
6:30 Adam Orszulak
Sunday, October 23
8:30 Georgia Czarnecki, Michele CisonCarlson, Ma. Carmen Castañeda
10:30 Krzysztof Odbierzychleb, Jan Różański,
Waldemar Lipka
12:30 Javier Hernández, Linda Hernández, Víctor Ibarra,
Olivia Ortiz
4:00 Rosalina Martínez, Ángeles Abundis, Antonio

There is a promise of marriage between
III. Jose Simon Salvador Xelhua
& Maria Ines Rosalia Cabrera
III. Rafael Zamora Reyes & Marta
Rocio Castellanos
II. Grzegorz Zoltek & Kinga Strozak
II. Ricardo Meraz & Michelle Gonzalez

St. Mary of Czestochowa
Sunday Collection, October 9, 2016

The Feast Day Committee
wishes to thank the following
people who donated cash or
supplies to the Feast Day celebration:
Stan Kulasik – cost of raffle
tickets
Kathy & Dennis Pencak –
cash

Martha Stolarski – cash
Michele Cison-Carlson – blanket
Mr. & Mrs. Hennessy – donated their prize money back
Thank you to all the people who donated supplies, most of
whom did not give us their names.
We also want to thank all the wonderful people who volunteered their time setting up, cooking, selling food, selling
tickets, playing music, and cleaning up. Special thanks to:
Vince & Sophie Zaworski, nick & Daniel Lada, Armando
Rodriguez, Connie Cwiok, Marie Gabriel, Kathy Pencka,
Ron Stachowski, Barbara Kulaga, Maryanne Buckner,
Georgia Czarnecki, Jean Yunler, Ma. Carmen Castaneda,
Mrs. Lerma, Ann Cooney, Rudy Ludvik, Witold Socha,
and all the Polish and Latino musicians, and stage builders.
The Bingo workers included: Ceil Kandl, Marie Jarding.
The profit from this Feast Day even was $9,950.68, and
from the raffle $6,718.00 for a total of $16,668.68.

We would like to welcome Mr. Salvador Sanchez as one of our new ushers
for our 8:30 a.m. Mass.
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.
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.

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. 8
Oct. 9

5:00 PM

$581.68

6:30 PM

$149.00

8:30 AM $1,026.00
10:30 AM $1,302.00
12:30 PM $1,422.00
4:00 PM

$769.00
$5,249.68

PARKING LOT CAMPAIGN
Collection October 1 & 2, 2016………$346.00
Goal: $193,596
Deficit: $105,401
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-Ninth Sunday in Ordinary Time
Luke 18:1-8

Jesus urges his disciples to
pray and not lose heart, for
God hears and answers prayers.
Background on the Gospel
Reading
This is the first of two parables that Jesus tells in Luke 18
about prayer. (The second will be read at Mass next Sunday.) This first parable is a lesson in persistence in prayer.
(Next Sunday's parable will address attitude in prayer.)
While the parable seems to present prayer as nagging God
for what we want, such a reading misses the point. God is
not like the judge in the parable, worn down by requests
and coerced to respond. The key is found in the description of the judge as corrupt and unjust. Since God can be
neither, we must understand Jesus to be saying that if even
an unjust judge responds to the persistence of the widow,
how much more so will God listen to our prayers. God
truly wants to hear our needs and respond generously. It is
the final lament of Jesus that gets to the point of the parable. The lesson is about the persistence of the one who
prays. God wants us to be like the persistent widow, staying in relationship with God, confident that God hears and
answers prayers. Then Jesus laments, “Will such faith be
found when the Son of Man comes?” In this lament, Jesus
notes how easy it can be for us to lose heart.
Saint John Paul II
Saint of the Day for October
22
(May 18, 1920 – April 2,
2005)
Saint John Paul II’s Story
Open wide the doors to
Christ,” urged John Paul II
during the homily at the Mass
when he was installed as pope in 1978.
Born in Wadowice, Poland, Karol Jozef Wojtyla had lost his
mother, father and older brother before his 21st birthday. Karol’s promising academic career at Krakow’s Jagiellonian University was cut short by the outbreak of World War II. While
working in a quarry and a chemical factory, he enrolled in an
“underground” seminary in Kraków. Ordained in 1946, he was
immediately sent to Rome where he earned a doctorate in theology.
Back in Poland, a short assignment as assistant pastor
in a rural parish preceded his very fruitful chaplaincy for university students. Soon he earned a doctorate in philosophy and
began teaching that subject at Poland’s University of Lublin.
Communist officials allowed him to be appointed auxiliary
bishop of Kraków in 1958, considering him a relatively harmless intellectual. They could not have been more wrong!
He attended all four sessions of Vatican II and contributed especially to its Pastoral Constitution on the Church in
the Modern World. Appointed as archbishop of Kraków in

October 16, 2016
1964, he was named a cardinal three years later.
Elected pope in October 1978, he took the name of his shortlived, immediate predecessor. Pope John Paul II was the first
non-Italian pope in 455 years. In time, he made pastoral visits
to 124 countries, including several with small Christian populations.
He promoted ecumenical and interfaith initiatives,
especially the 1986 Day of Prayer for World Peace in Assisi.
He visited Rome’s Main Synagogue and the Western Wall in
Jerusalem; he also established diplomatic relations between
the Holy See and Israel. He improved Catholic-Muslim relations and in 2001 visited a mosque in Damascus, Syria.
The Great Jubilee of the Year 2000, a key event in
John Paul’s ministry, was marked by special celebrations in
Rome and elsewhere for Catholics and other Christians. Relations with the Orthodox Churches improved considerably during his ministry as pope.
“Christ is the center of the universe and of human
history” was the opening line of his 1979 encyclical, Redeemer of the Human Race. In 1995, he described himself to the
United Nations General Assembly as “a witness to hope.”
His 1979 visit to Poland encouraged the growth of the
Solidarity movement there and the collapse of communism in
central and eastern Europe 10 years later. He began World
Youth Day and traveled to several countries for those celebrations. He very much wanted to visit China and the Soviet Union but the governments in those countries prevented that.
One of the most well-remembered photos of his pontificate was his one-on-one conversation in 1983 with Mehmet
Ali Agca, who had attempted to assassinate him two years
earlier.
In his 27 years of papal ministry, John Paul II wrote
14 encyclicals and five books, canonized 482 saints and beatified 1,338 people. In the last years of his life, he suffered from
Parkinson’s disease and was forced to cut back on some of his
activities.
Pope Benedict XVI beatified John Paul II in 2011,
and Pope Francis canonized him in 2014.

Anuncios Parroquiales
XXlX Domingo del Tiempo Ordinario Lc 18,1-8:

"Dios hará justicia a sus elegidos
que claman a Él."
Jesús les contó a sus discípulos
una parábola para enseñarles
que debían orar siempre y no
desanimarse. Les dijo: Había en
un pueblo un juez que ni temía a
Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo vivía también una viuda, que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle
justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no
quiso atenderla, pero finalmente pensó: “Yo no temo a Dios ni
respeto a los hombres. Sin embargo, como esta viuda no deja
de molestarme, la defendí, para que no siga viniendo y acabe
con mi paciencia.”
El Señor añadió: Esto es lo que dijo aquel mal juez. Pues bien,
¿acaso Dios no defenderá a sus escogidos, que claman a él
día y noche? ¿Los hará esperar? Os digo que los defenderá sin
demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará
todavía fe en la tierra?

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.
Catecismo
La próxima clase de catecismo es el 22
de octubre. Igualmente, la clase para
los padres es el sábado, 22 de octubre,
les pedimos llegar a tiempo.
Festival de Octubre
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).

16 de octubre de 2016
El papa Juan Pablo II
El papa Juan Pablo II
había sido Papa desde
que tengo uso de razón. No fue hasta que
murió que pude apreciar el tipo de embajador y viajero universal
que había sido. Él fue
el primer Papa polaco y el primero no italiano desde
1523; viajó a 115 países, y con frecuencia, habló a los
anfitriones en su propia lengua. Fue él quien implementó
el uso de la transmisión vía satélite en el Vaticano. Él
mismo fue quien creó El Día Mundial de la Juventud en
1986, generando una peregrinación masiva de jóvenes de
todo el mundo.
La Iglesia amó al Papa debido a que él fue a donde estaba la Iglesia, batallando contra el Comunismo y
buscando enmendar el rompimiento entre Roma y las
Iglesias ortodoxas orientales. El papa Benedicto ha tomado sobre sí esta última misión, buscando la unidad.
Una cosa que recuerdo del Papa de mi niñez y
juventud, es el amor que despertaba en los rostros de la
gente que le extendía la mano durante sus visitas –rostros
de todas las razas, grupos étnicos, e incluso, religiones
diversas. Este gran líder adoptó una condición humilde al
viajar largas distancias, aprender el idioma y extender su
mano a los demás.
Ser católico significa ser universal, incluyendo
nuestro amor y preocupación por el género humano. Así
pues, si no puedes viajar al extranjero, sí puedes visitar
una comunidad polaca, rusa, caribeña, africana, etc. Al
compartir tu amistad descubrirás una riqueza que no sólo
se encuentra en una diversidad de experiencias. Aun más,
tus hijos e hijas crecerán aprendiendo el respeto, la apertura y el amor por otras culturas.

Ogłoszenia Parafialne
XXIX Niedziela Zwykła
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o
tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W
pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i
nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła
wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń
mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas
nie chciał; lecz potem rzekł do siebie:, Chociaż Boga
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w
obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w
obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?
(Łk 18,1-8)

22 października Kościół Katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II.
Właśnie tego dnia przypada rocznica inauguracji Jego pontyfikatu.
Pamiętajmy ze św. Jan Paweł II
jest patronem rodzin dlatego szukajmy jego orędownictwa w rożnych sprawach
naszych rodzin.

16 października 2016 r.
Św. Gerard Majella
Redemptorysta — C.Ss.R.
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris)
(Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela)
16 października
Gerard urodził się w 1726 roku, w Muro,
małym miasteczku na południu Włoch. Miał
szczęście mieć za matkę Benedyktę, która
nauczyła go niezmierzonej i nieograniczonej miłości Boga. Czuł się szczęśliwy, ponieważ miał poczucie, że jest blisko Pana
Boga.
Swoje pierwsze śluby zakonne składa 16 lipca 1752 roku. Ku
jego wielkiej radości była to Uroczystość Najświętszego Odkupiciela i równocześnie święto Matki Bożej z Karmelu. Od tego dnia,
z wyjątkiem krótkiego pobytu w Neapolu i czasu spędzonego w
Caposele, gdzie umiera, całe swoje życie przeżył we wspólnocie
Redemptorystów w Iliceto.
W roku 1754 jego kierownik duchowy poleca mu, żeby napisał na
kartce, jakie jest jego największe pragnienie. I napisał: „Bardzo
kochać Pana Boga; być zawsze zjednoczonym z Bogiem; czynić
wszystko dla Pana Boga; kochać wszystkich ze względu na Pana
Boga; wiele dla Pana Boga cierpieć; jedyne co się w życiu liczy,
to pełnienie Woli Bożej”.
Niewielu świętych może się poszczycić tyloma cudami, które
przypisuje się świętemu Gerardowi. Proces jego beatyfikacji i
kanonizacji ujawnia, że dokonał bardzo wielu cudów wszelkiego
typu i rodzaju. Większość cudów zdziałał, aby przyjść z pomocą
innym. Wiele razy Gerard wyjawia ludziom ich ukryte grzechy,
których się wstydzili wyznać na spowiedzi, doprowadzając ich do
skruchy i pokuty po otrzymaniu rozgrzeszenia. Również jego
cudowny apostolat na rzecz matek jest przyczyną jego sławy
jeszcze za życia.
Niedługo przed północą 15 października 1755 roku jego niewinna
dusza ulatuje do nieba.
Po śmierci Gerarda prawie w całych Włoszech dzieją się za jego
wstawiennictwem cuda. W roku 1893, zostaje on beatyfikowany
przez Papieża Leona XIII, a 11 grudnia 1904 roku, Papież Pius X
zalicza go w poczet świętych Kościoła Katolickiego.
Święty matek
Na skutek cudów dokonanych przez Boga za wstawiennictwem
św. Gerarda dla dobra matek, mamy Włoskie podjęły wielkie starania, żeby ogłosić go ich patronem. W czasie procesu beatyfikacyjnego stwierdzono, że Gerard był znany jako „święty od szczęśliwych porodów”.
Tysiące matek mogły doświadczyć mocy św. Gerarda poprzez
„Bractwo św. Gerarda”. Wiele szpitali swoje oddziały porodowe
poświęca św. Gerardowi i pomiędzy pacjentki rozdzielane są
medaliki oraz obrazki św. Gerarda wraz z umieszczoną tam odpowiednią modlitwą. Tysiącom dzieci rodzice nadawali imię Gerarda w przekonaniu, że poród był szczęśliwy dzięki wstawiennictwu świętego. Nawet dziewczynkom nadawano jego imię i stąd
powstały interesujące przekształcenia imienia "Gerard" na: Gerarda, Geralina, Gerardina, Geriana i Gerardita.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
OKTOBERFEST PO POLSKU
Czuwanie Nocne
Mamy kolejną okazję, aby
Zapraszamy na czuwanie nocne połączone
się spotkać w gronie rodziny paraz nabożeństwem wynagradzającym Najfialnej i pobiesiadować. W nieświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokaladzielę
nemu Sercu Maryi, które odbędzie się w
23 października będzie coroczny
naszej
parafii
w najbliższą sobotę tj. 22-go paździer„Oktoberfest” na Sali Ks. Makucha
nika od godz. 6:30 PM. W czasie nabożeństwa możtuż po polskiej Mszy Św., na który
na skorzystać z sakramentu pokuty. Zapraszamy na
serdecznie zapraszamy. W tym roku oprócz tradycyjwspólną modlitwę
nych 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.

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.

