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THE EPIPHANY OF THE LORD 
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 (773) 237-5800 — Fax (773) 237-7029 
ststansbm@protonmail.com  

www.ststansbm.org  

Under the Administration of  The Congregation of the Resurrection 
Rev. Anthony Dziorek, C.R., Pastor 

Rev. Richard Balazs, C.R., Associate Pastor 

PARISH OFFICE 
BIURO PARAFIALNE 

OFICINA PARROQUIAL 
 

5352 W. Belden Ave.,  
Chicago, IL 60639 

OFFICE HOURS  -   HORARIO DE OFICINA 
 

Monday— Friday Lunes—Viernes 
9 AM—1 PM (Español/Ingles) 

3:30PM—8PM (Polish/English) 
Closed/Cerrada (1-3:30pm) 



ST. STANISLAUS BISHOP & MARTYR                                                                                                      CHICAGO, IL 

MASS INTENTIONS FOR  JANUARY AND FEBRUARY 2020 ARE  AVAILABLE 
Mass intentions are taken at the Rectory office. 

The offering for a weekday mass is $10.00  
and $20.00 for a Sunday/Holy Day Mass. 

Prayer for Epiphany 
Dear Jesus, 

Though a newborn, the wisemen 
knew your greatness. On a hint 
from the heavens, they traveled 

far from their places of comfort so 
that they could honor you. From 
their belief in your divinity, they 

gave amazing gifts, offerings that 
symbolized your life, power, and 
even your death. And because of 
a dream in the night, they altered 

their well-laid plans to return 
home in order to protect you. May 

we be so willing to honor, 
sacrifice, and obey, all for love of 

you, as we meditate on the 
meaning of this day. Amen. 

Church Contribution 2019 –Taxes 
 

    Name _________________________________ 
 
    Address _______________________________ 
 
                ________________________________ 
 
    Envelope No. _____________ 

 
 Please fill out and drop off at the  

rectory office or drop in the church basket  
at any of the Masses. 

NEXT WEEK’S 2ND COLLECTION IS FOR: 
 

The Organ Repair 
 

Segunda Colecta Proximo Domingo 
 Sera para reparar el órgano. 

 
 

Your generosity is greatly appreciated! 
 

Gracias por todo su generosidad! 

 
 
 
 

EUCHARISTIC MINISTERS 
 

Saturday, January 11, 2020 
  5:00 P.M. R. Bartkowicz, L. Krzywda 
Sunday, January 12, 2020 
  7:30 A.M. J. Jurczak,  
  9:00 A.M. J. Dymitrowicz, C. Kindahl, D. Smentek 
  1:30 P.M. TBA 
 

               LECTORS 
 

Saturday, January 11, 2020  
   5:00 P.M. R. Bartkowicz, M. Glowa 
Sunday January 12, 2020 
   7:30 A.M. E. & J. Jurczak 
   9:00 A.M. J. Korba, D. Smentek 
 10:30 A.M. J. & J. Jurek 
   1:30 P.M. TBA 

OFFERING * TACA  NIEDZIELNA* 
THANK YOU*BÓG ZAPŁAĆ*MAYORDOMIA 

 

  December 22, 2019 
 

Sunday/Holy Day Całkowita suma/Colecta:                               
Loose $780   Envelopes $2,574               $3,354 
2nd Collection — Organ Fund                  $   435 

   Vigils/Velas/świece                                  $   261                                             
Total                                                          $4,050 

Budgeted/Przewidywany budżet/ 
Presupuestado                                         $5,200 

Deficit                                                       <$1,150> 
 
 

 DONATIONS/ DONACIONES/OFIARY  
 

Quality Building Supply                              $7,000 
   Legion de Maria                                                $50 

 
 

 



THE EPIPHANY OF THE LORD                                                                                                CHICAGO, IL  

Saturday, January 4, 2020            The Epiphany of the Lord 
   7:30 A.M. O uwolnienie z nałogów i zgodę w rodzinie  
                     Jacka i Edyty 
    5:00 P.M. Our Living and Deceased parishioners                   
Sunday, January 5 , 2020                         
  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  
                  † za ś.p. Elżbietę, Juliannę i Kazimierza Marciniak 
                  † za ś.p. Janinę, Aleksandra i Władysława  Balcerak 
                  † za ś.p. Jana, Krystynę, Konrada i Theresę Olender    
                   † za ś.p. Jerzego Pasławskiego 
                  † za ś.p. Stefana Wasiak 
                  † za ś.p. Genowefę i Jana Akonom  
                  † za ś.p. Alicję i Jerzego Zawadzkich 
                  † za ś.p. Bronisławę Blasiak 12 r/śm. 
                            int. Taddeus Blasiak 
                  † za ś.p. Annę Dudzic 
  9:00 A.M. † Czesław Hakało 
10:30 A.M. † za ś.p. Annę Dudzic 
  1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia    
Monday, January 6, 2020                                      NO MASS                                        
Tuesday, January 7, 2020      
    5:00 P.M. † Rev. Frank Majewicz, C.R. 
                         int. Dona and robert Bugielski 
Wednesday, January 8, 2020                    
  7:30 A.M. O uwolnienie z nałogów oraz zgodę w rodzinie  
                      Jacka i Edyty 
Thursday, January 9, 2020    
   7:00 A.M. † Leonard Małyszko 
Friday, January 10, 2020                                                    
  7:30 A.M. Dziękczynna za zdrowie i otrzymane łaski oraz opiekę 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Bożego 
Miłosierdzia dla Mamy i całej rodziny  

Saturday, January 11, 2020 
  7:30 A.M. O Dary Ducha św.  oraz potrzebne łaski dla całej 

rodziny Rosłan 
  5:00 P.M. † Frank Bartkowicz 
Sunday, January 12, 2020                The Baptism of the Lord                  
  7:30 A.M.  Za żyjących i zmarłych parafian  
                  † za ś.p. Elżbietę Marciniak   
                  † za ś.p. Henryka Marciniak 
                  † za ś.p. Ryszarda Stolarskiego  
                  † za ś.p. Jadwigę Lipską  
                  † za ś.p. Jana Akonom 
                  † za ś.p.  Leontynę i Romana Rogóckich 
                  † za ś.p. Jana, Krystynę, Konrada i Theresę Olender  
                  † za ś.p. Charlotte & Louis Strohmeyer 
                  † za ś.p. David Pustola int. Rodzice 
  9:00 A.M. Health and Blessing for Fr. Richard Balazs, C.R. 
10:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  
  1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia 
 

EPIPHANY, CYCLE A 
WHAT KIND OF BABY GIFTS ARE THESE? 

 

     Whatever they are called--
astrologers, Magi, kings--one thing 
is certain: they do not know how to 
pick proper presents for a newborn 
baby! Can you imagine Mary’s reac-
tion when these visitors from the 
east fumbled around in their saddle-
bags and brought forth their assort-
ment of unlikely gifts? 
 

Gold? Frankincense? Myrrh? 
     Mary might have wondered, “Gold? Frankincense? Myrrh? What am 
I going to do with all this stuff? Why couldn’t they have picked out 
something more practical for my baby and me? I could use more swad-
dling clothes, a few fuzzy blankets, a cradle, and a couple of toys to 
amuse my child. But gold? Frankincense? Myrrh? They seem more like 
gifts for, say, a king. Maybe I can have Joseph exchange them tomor-
row . . .” 

Indeed, a King! 
     As Mary continued to ponder over these presents, it became clear to 
her that these special gifts were indeed appropriate for her special child. 
Her child may not yet look or act like a king. But wait until he grows up 
and people hail him “King of the Jews.” What lovely gifts, fit for a king. 
My son, the king! 

The Church’s First Gifts 
     Come to think of it, look at the first gifts our Holy Mother the Church 
gives to each newborn child at baptism: an anointing with specially con-
secrated oil, a candle, a white garment, and lots of water--special water, 
blessed and made to remind us of the waters of creation, the water of 
Noah’s flood, the water of the Red Sea, the water that flowed over the 
One who stood with John in the River Jordan and of whom a voice said, 
“This is my beloved Son. My favor rests on him” (Matthew 3:17). 
 What kind of baby gifts are these? Very special gifts, like gold, frank-
incense, and myrrh. Special gifts that say, “These children are God’s 
beloved. God’s favor rests on them.” Special gifts fit for kingly kids, the 
children of the King of kings! 

 
 
 
 

 
 
 

 
During this season of giving, let’s also remember 
the gifts that God has given to us, including the 

gift of  making us His children. Are we as grateful 
for that wonderful gift as we are for all the  

material gifts we have received? How do we show 
our gratitude to God for the gifts  

He gives to us all year? 



UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO - ROK A 

 
      W pierwszym czytaniu jest mowa o 
chwale odnowionej Jerozolimy, czyli 
Kościoła. W nowej Jerozolimie zgromadzą się 
wszystkie narody z całej ziemi. Wyrażają to 
obrazo wo  p ie lgr zymk i  z  darami 

przynoszonymi przez różne ludy, plemiona i nacje. Mnogość 
wielbłądów na Wschodzie i dziś uważana jest za szczyt bogactwa 
i szczęścia. Madianici i Efamici to plemiona tubylcze zamieszku-
jące pobrzeże Morza Czerwonego (zwłaszcza nad zatoką 
Elamicką), zwane w starożytności ze wspaniałych stadnin wiel-
błądów. Saba (albo Szeba) to terytorium dzisiejszego Jemenu, 
południowo-zachodnie tereny Półwyspu Arabskiego, które już w 
świecie antycznym – gdy nie było jeszcze nafty – znane były z 
niewiarygodnego wprost bogactwa. Było nim złoto i różne pach-
nidła, tak ulubione na Wschodzie, a także korzeń trzcinowy 
(rosnący na pobrzeżach morskich do dziś) używany jako dodatek 
do kadzideł.  
 

     Tajemnica zbawienia wszystkich ludzi w Nowej Jerozolimie 
zapowiadana przez Izajasza dokonuje się – powiada św. Paweł – 
w Chrystusowym Kościele. Św. Paweł staje się głosicielem tej 
tajemnicy wśród pogan, staje się Apostołem Narodów. Przez 
zbawczą śmierć Chrystusa obejmującą wszystkich ludzi również i 
poganie stali się na równi z narodem wybranym 
“współdziedzicami i współuczestnikami” dóbr duchowych 
wysłużonych przez przyjście Chrystusa.      
 

ŚW.  STANISŁAWA BISKUPA  I  MĘCZENNIKA                                                                                    CHICAGO,  IL 
 

La Epifanía del Señor 
  

Es admirable ver en nuestra 
sociedad de hoy el espíritu 

aventurero que existe. Nos gusta investigar y tener 
explicación de todo lo que acontece a nuestro al-
rededor. Ya no creemos en misterios: buscamos 

explicación de todo. Pero bien, existen dos tipos de 
misterios: los humanos y los divinos. A los 

primeros, si buscamos un poco, les encontramos la 
razón. Pero a los divinos, por más que les demos 
vueltas, nos costará ver lo esencial en ellos. Y eso 

es precisamente lo que celebramos hoy: el misterio 
de la Epifanía, manifestación de Dios al mundo. La 
palabra epifanía es una palabra extraña. Se deriva 
del griego y significa muchas cosas: manifestación 
y revelación de algo muy grande, misterioso, y di-
vino. Y como no se pude captar en sí mismo, se 
manifiesta por medio de algo o de alguien. ¿Nos 

podríamos imaginar siendo uno de los magos que 
visita a Jesús? ¿Podríamos describir lo que vemos? 
¿Qué es cucharíamos? ¿Qué responderíamos ante 

este misterio? 
  

Pero la Epifanía no es algo que pasó hace muchos 
años. No es nada más que un recuerdo bonito, sino 
todo lo contrario: es un misterio que perdura hoy 
día porque aún tenemos hambre de Dios y lo bus-
camos ansiosamente. Como católicos, la Epifanía 
nos recuerda nuestra identidad universal ya que 
todos formamos el cuerpo de Cristo y todos los 

miembros compartimos las mismas promesas de 
Dios. Por lo tanto, no olvidemos que donde haya un 

cristiano bautizado tiene que haber Epifanía. Es 
decir, dejemos que Dios brille y se manifieste por 

medio de nosotros. Que la paz del Niño recién 
nacido llene nuestros corazones de paz y que su luz 

ilumine nuestra jornada durante este año que da 
comienzo. ¡Feliz Año! 

 

 
 

Legion de Maria 
Jueves a la 5:00 pm en 
 el salon  de la Iglesia 

  

Uroczystość Objawienia Pańskiego 
 

 należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie 
pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia 
obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści 
znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia 
się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie 
uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. 
(oddzielnie od Bożego Narodzenia). 
    W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat 
pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a 
która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata 
złożyć Mu pokłon. Dla podkreślenia uniwersalności zbawczej misji 
Chrystusa Pana, tradycja chrześcijańska wśród Magów od bardzo 
już dawna umieszcza także Murzyna. Uniwersalność zbawienia 
akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i 
wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. 

Are you registered with us? - ¿Está registrado con nosotros? 
We would love to serve you better. Please fill in this registration form. 

Nos encantaria servirle mejor. Favor de llenar esta forma de registración. 
 

Name (Nombre) ________________________________________________________ Phone (Teléfono) ______________________________ 
 

Address (Dirreccion) # _________________________________________________________________ Cell # ________________________  
 

City /Cuidad State/Estado Zip Code/Zona Postal  ________________________________________________                                   
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Mędrcy „otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu: 
złoto, kadzidło i mirrę” ( Mt 2,11) 
 

Ty, również ofiaruj Panu  zzłoto twojego istnienia,  
to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, 
odpowiadając wiernie na Jego wołanie. 
Wznieś ku Niemu kkadzidło twojej gorącej modlitwy; 
Ofiaruj Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności  uczucie 
ku Niemu.. 
 

Oddaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, 
przyznając Mu pierwsze miejsce w twoim życiu. 

KSIĄŻKA Z INTENCJAMI NA 
ROK 2020 

 

          Informujemy naszych parafian i gości, że nadal jest  
otwarta książka z intencjami. Można więc  zamawiać intencje 
mszalne na rok 2020. Szczególnie zachęcamy do zamówienia 
intencji te osoby, który  w przyszłym roku będą obchodzić 
jakiekolwiek jubileusze. 

W każdy piątek o godz. 8:00 rano 
odmawiana jest 

Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 Jezus Ufam Tobie 

W naszej parafii w każdą środę  
o godz. 8:00 rano odmawiana jest  

Nowenna do Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy. 

 

Druga składka 
  w przyszłą niedzielę, tj; 12 stycznia 

 zbierana będzie na  
dalszy remont organów. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ŻYCZENIA  DLA  KOBIET  NA  365  DNI 
 

* Bądź wierna posłannictwu dawania życia, a nie zabijania; 
* Staraj się być podziwiana za piękno duszy, a nie tylko 
ciała; 
* Strzeż w swoim domu zdrowego obyczaju obywania się 
bez alkoholu; 
* Staraj się być wierna Bogu nawet wtedy, gdy niewierny 
okaże się mąż; 
* Bądź dobrą żoną i matką; 
* Dla mężczyzn nie bądź - jak Ewa - pokusą, ale przyk-
ładem czystości i godności; 
* Staraj się zasługiwać na całowanie Twych rąk - nie tylko 
ze względu na obyczaj; 
* Chociaż jesteś słabsza fizycznie, bądź zawsze mocna 
duchowo; 
* Staraj się, aby ludzie po spotkaniu z Tobą byli bardziej 
szczęśliwi; 
* Żyj tak, abyś po śmierci mogła się modlić w niebie za 
trudzących się jeszcze na ziemi. 

 

 ŻYCZENIA  DLA  MĘŻCZYZN  NA  365  DNI 
 

* Pamiętaj, że życie masz dawać, a nie zabijać; 
* Twoim wdziękiem ma być piękno duszy, a nie tylko 
wysportowana sylwetka; 
* Twój dom niech będzie oazą spokoju i zdrowego 
obyczaju obywania się bez alkoholu; 
* Staraj się być wierny Bogu nawet wówczas, gdy niew-
ierna okaże się Twa żona; 
* Staraj się być dobrym mężem i ojcem niezależnie od 
tego, jak wysoko jesteś postawiony w hierarchi społecznej; 
* Dla kobiet nie bądź “playboyem”, ale przykładem czysto-
ści i szacunku dla płci; 
* Twoje usta niech niosą prawdę, nigdy zgorszenie i 
obłudę; 
* Straj się zasłużyć na szacunek przez okazywanie go in-
nym; 
* Ponoć jesteś silniejszy od kobiety, pokaż, że potrafisz być 
mocny duchowo; 
* Staraj się dawać ludziom radość, aby po każdym spot-
kaniu z Tobą czuli się bardziej szczęśliwi; 
Żyj tak, abyś po śmierci mógł się modlić w niebie za 
trudzących się jeszcze na ziemi. 
 

Chrzty Święte  
w naszej parafii 

 

    Informujemy, że w naszej parafii 
chrzty świete w języku polskim 
odbywają się w drugą niedziele każego miesiąca          
o godz. 12:00 .  
    Natomiast chrzty św. w języku angielskim  w trzecią 
niedziele o tej samej godzinie. 
 

        W środę, przed planowanym chrztem,          
o godz. 7:00 PM odbywa się spotkanie przygotowujace          
do  przyjęcia tego sakramentu.   
 

Na tym spotkaniu powinni być obecni rodzice i rodzice 
chrzestni dziecka. 
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Pietryka  Funeral Home 
5734 W. Diversey Avenue ~ 773-889-0115

Fullerton Funeral Home 
5735 W. Fullerton Ave. ~ 773-237-6400  

 

CRAGIN-HANSON
MEN’S AND LADIES’ CLOTHING STORE

5317 WEST FULLERTON AVENUE

Phone: (773) 237-4231
MÓwimy Po Polsku

Real estate • Family law • PeRsonal injuRy 
Dui DeFense • estate Planning

P: 773-622-6100
6841 W. BELMONT AVENUE • CHICAGO, IL 60634

Contact@wshlaw.net
Free Consultation               Mowimy Po Polsku

www.wshlaw.net

Pete’s Automotive Inc. 
Special/Oil • Lube • Filter

All Services & Repairs 
Foreign & Domestic

Towing & Snow Plowing

773-725-3030
5413 W Higgins ASE Certified

Contact Nick Derkacz • nderkacz@4LPi.com • (800) 950-9952 x2436

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work

$$ Parishioner Discount $$

(773) 471-1444

Casey Laskowski
Funeral Home & Cremation Center
Helping Families Celebrate The Life

773-777-6300  Hablamos Español
4540 W. Diversey Ave. • caseylaskowskifh.com

Family Owned & Operated

4801 West Belmont Avenue 
Chicago, IL 60641 

773-685-5300

TOTAL SERVICE CONNECTION 
773-685-3947 

*ONLINE BANKING

Website: www.communitysavingsbank.bank
Deposits Insured by F.D.I.C.

Community 
Savings 
Bank

Chicago Metal 
 Supply
We feature: 

Gutters, Downspouts, 
Caulking, and more 

Custom fabrication in copper
4940 W. Grand Ave. 
Chicago, IL 60639

773-227-6200
www.chicagometalsupply.com

RELIABLE 
AUTO REPAIR

ALL REPAIRS DONE BY 
PROFESSIONAL MECHANICS

10% OFF ON LABOR ONLY 
$5.00 OFF ON OIL CHANGE

935-3355
3401 N. ASHLAND AVE.

Izabela Krawiec, Attorney at Law 

(312) 758-1358 
www.jelteslaw.com

• Prawo rodzinne • Adopcje • Intercyzy małżeńskie  
• Testamenty • Guardianship • Sprawy spadkowe

- Mówie Po Polsku - 

LKM 
REMODELING
Flat Roofs & Shingles 

Gutters • Soffit • Fascia 
Siding • Windows

773-895-2762

                                    1.855.PSFCU.4U 
www.NaszaUnia.com

Norridge (4147 N. Harlem Ave. • Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750)

New Future
Development, Inc.

Marek Furgal
Licensed, Insured, Affordable Prices

Tuckpointing, Masonry, Brick Work
Plus Much More!

Call for Free Estimate
Office: 708 452-1623
Cell: 708 363-3380


