
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

 

 

THE BAPTISM OF THE LORD 

—JANUARY 12, 2020 

 

 

 

 

 

 

 (773) 237-5800 — Fax (773) 237-7029 — ststansbm@protonmail.com  

 

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  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. 

 

EUCHARISTIC MINISTERS 

Saturday, January 18, 2020 

  5:00 P.M. R. Bartkowicz, D. Herr 

Sunday, January 19, 2020 

  7:30 A.M. J. Jurczak, A. Merchut 

  9:00 A.M. C. Kindahl, B. Bugielski, L. Krzywda 

  1:30 P.M. TBA 

               LECTORS 

 

Saturday, January 18, 2020  

   5:00 P.M. R. Bartkowicz, D. Herr 

Sunday January 19, 2020 

   7:30 A.M. N. Ficek, A. Merchut 

   9:00 A.M. B. Bugielski, L. Krzywda 

 10:30 A.M. T. Chłopek, A. Suchecki 

   1:30 P.M. TBA 

OFFERING * TACA  NIEDZIELNA* 

THANK YOU*BÓG ZAPŁAĆ*MAYORDOMIA 

 

Solemnity of Mary— January 1, 2020 

 

  Holy Day Całkowita suma/Colecta:           $3,025 

 

Sunday, January 5, 2020 

 

Sunday/Holy Day Całkowita suma/Colecta:                               

Loose $988   Envelopes $2,385               $3,373 

   Vigils/Velas/świece                               $   322                                             

Total                                                          $6,720 

Budgeted/Przewidywany budżet/ 

Presupuestado                                         $5,200 

Surplus                                                     $1,520 

 

  

DONATIONS/ DONACIONES/OFIARY  

 

Mr&Mrs Stanisław Szczepaniak               $100 

Mr&Mrs Timothy Witherington               $100 

Mr&Mrs Leon Głowa                                  $50 

Mr&Mrs Edward Bourne                            $50 

Mr&Mrs Henryk Saj                                  $50 

Mr Tadeusz Ostrowski                              $50 

Gabriella Książek                                      $50 

 

 

 

 

 

 

2019 Christmas Collection                                     

$16,750 

 

We want to thank everyone who so 

generously donated to the Christmas 

Collection and are eternally grateful 

for your never ending support!! 

 

 

 

 

 

Baptism of the Lord  

 

“And a voice came from the heavens,  

saying, ‘This is my beloved Son, with whom I 

am well pleased.’”  Matthew 3:17  

 

At the Baptism of Jesus, God made it clear that 

He was giving us the greatest gift He could give. 

He was giving us His only Son. When you really 

think about the magnitude of that gift of Jesus 

sent to save us, plus all of the many other  

blessings that God has entrusted into our 

hands, it is very humbling. God has given us so 

much. What do we give in return?  

 

NEXT WEEK’S  

2ND COLLECTION IS FOR 

The Building Fund 

 

Segunda Colecta Proximo Domingo Sera el 

mantenimiento de los  

edifiocios de la parroquia. 

 

Your generosity is greatly appreciated! 

Gracias por su generosidad!!! 
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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 

                  † Laura & Edward Pietrucha 

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.  Mariannę Rechul—zmarłą w Polsce 

  9:00 A.M. Health and Blessing for Fr. Richard Balazs, C.R. 

10:30 A.M. † za ś.p. Stanisława Kos 

                  † za ś.p. Kazimierza Jackiewicz w I r/śm. 

                   Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla  

                           Bronisławy Jackiewicz z okazji 81 urodzin 

                   Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej  

                           z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla  

                           Stanisława z okazji urodzin 

  1:30 P.M. † Margarita Aranda Altamirano 

                   Para que recobre la Salud—Eulalia Herrera  

                        int. La Familia Herrera 

Monday, January 13, 2020                                      NO MASS                                        

Tuesday, January 14, 2020      

    7:00 A.M. † Verna & Walter Obrzut int. Daughter Dorothy  

                         Walega, Children and grandchildren 

Wednesday, January 15, 2020                    

  7:30 A.M. O uwolnienie z nałogów oraz zgodę w rodzinie  

                      Jacka i Edyty 

Thursday, January 16, 2020    

   7:00 A.M. † Leonard Małyszko 

Friday, January 17, 2020                                                    

  7:30 A.M. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda 

Saturday, January 18, 2020             

   7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

   5:00 P.M. † Zofia Zawalski                

Sunday, January 19 , 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 

  9:00 A.M. † Janina Zawadzka 

10:30 A.M. † za ś.p. Annę Dudzic 

                  † za ś.p. Józefę Łoboda 

                  † za ś.p. Staniława Szczepańskiego 

                   O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne 

                           łaski dla Anny Szczepańskiej 

  1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia    

 

THE BAPTISM 

 OF THE LORD  

 

                     The Face of Jesus 

     I once saw a book called The Many Faces of Jesus. In it 

were ancient and modern paintings of Jesus as imagined by 

artists from many lands and cultures. Here was Jesus with 

black skin, Jesus with Asian features, Jesus as an Inuit, an 

Arab, a Polynesian, a Native American. It was beautiful to 

see how personal Jesus was to each group. In today’s 

readings we see more faces of Jesus. 

The Suffering Servant 

     First is the face of the suffering servant--a man of 

contradictions (Isaiah 42:1-4, 6-7). He is powerful enough to 

establish justice on the earth, fling open the dungeons to 

bring prisoners out into the light, and lead his people to 

victory. But he is also a gentle man who speaks softly and 

walks carefully, not disturbing or upsetting the weak and 

bruised. He has God’s own spirit upon him. 

An Impartial God 

     The second face comes as a big surprise to Peter (Acts 

10:34-38). All along he had taken it for granted that the 

Messiah had come exclusively for his own people, the Jews. 

But now Peter begins to see that Jesus has come for the 

people of “any nation.” He is learning the good news that 

God has no favorites, but makes salvation available to all. 

The real face of Jesus is dawning on Peter.  The third face 

again joins power with humility. Jesus accepts baptism like 

any ordinary repentant sinner, even though God calls him 

“beloved Son.” Even John the Baptist, a man not easily 

overcome, is in awe of him (gospel: Matthew 3:13-17). 

Any Family Resemblance? 

      In the coming weeks we will see many additional faces of 

Jesus--healer, vine, miracle worker, victim, forgiver. We are 

sisters and brothers of this “beloved Son.” Let us pray that 

God our Father will recognize some family resemblance 

between us and our brother Jesus as we “follow in his path of 

service to all,” and hope for “the glory of his 

kingdom” (alternative opening prayer).                   

 

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. 
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Legion de Maria 

Jueves a la 5:00 pm en 

 el salon  de la Iglesia 

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  ________________________________________________                                   

 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

- rok A 

 

„Nie zniechęci się ani nie załamie” 

 

   Wspaniała jest zapowiedź Izajasza Proroka, że 

Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie” aż utrwali 

Prawo Boże na ziemi. Z perspektywy wieków możemy 

podziwiać cierpliwość Boga, a zarazem nabierać 

pewności, że to Jego dzieło zostanie zrealizowane i to 

w sposób doskonały.  

   Wiemy jak to idzie mozolnie. Wiemy jak wiele 

trudności piętrzy się na drodze wprowadzania Prawa 

Bożego w życie. Chodzi tu zarówno o wymiar 

indywidualny, jak i wymiar społeczny. To działanie 

często wymaga heroizmu. Tym cenniejsza jest pewność, 

jaką wlewa w nas Prorok, że Mesjasz „nie zniechęci się 

ani nie załamie”. 

   Nie zniechęci się w stosunku do nas. Od chrztu 

zabiega o to, by Prawo Bożej Miłości, ktore wówczas 

wypełniło nasze serce, stało się prawem naszego życia. 

Zmaganie z egoizmem odczuwamy boleśnie sami. Tak 

często jesteśmy na krawędzi zniechęcenia i załamania. 

My, ale nie On. On „nie zniechęci się, ani nie załamie”, 

aż to Boże Prawo utrwali w naszym sercu. Co za radość 

płynie z pewności, że Jezus nie zniechęci się współpracą 

z nami w doskonaleniu naszego wnętrza.  

   Podobnie jest w skali społecznej. Chodzi o nasze 

społeczeństwo, nasze wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie, 

parafialne, religijne, w których Jezus pragnie utrwalić 

Prawo Bożej Miłości. Ileż tu jest trudności. Jeżeli tak 

opornie idzie uświęcenie naszych serc, to co dopiero 

uświęcenie ich połączeń. Wprowadzenie jedności, 

miłości, przebaczenia, pokoju we wspólnotach – to 

wielki trud. Iluż ludzi się w tej pracy zniechęciło 

i załamało.  

   Ludzie tak, ale nie On. Jezus sam doskonale wie jak 

trudno, i za jak wysoką cenę można wprowadzać Prawo 

Boże w układy rodzinne, sąsiedzkie, polityczne 

i narodowe. Ale mimo, iż zapłacił życiem, „nie zniechęci 

się ani nie załamie”, aż cel osiągnie.  

   Szczęśliwi którzy z Nim współpracują w utrwalaniu 

Bożego Prawa w swoich sercach i swoich środowiskach. 

Z Nim też nie zniechęcą się i nie załamią. 

El Bautismo del Señor 

  

No existe nada más un camino para que el Espíritu Santo 

venga a nosotros. Al contrario, la Sagrada Escritura pre-

senta una variedad de imágenes que describen al Espíritu 

Santo. En este pasaje del Evangelio, él viene suavemente 

y se posa sobre Jesús en forma de paloma. El Espíritu 

viene a los apóstoles en forma de lenguas de fuego en 

Pentecostés. En el libro del Apocalipsis, es descrito como 

ríos de agua viva. Cuando Jesús envía a sus apóstoles 

para el ministerio de perdonar los pecados el Domingo de 

Pascua, el sopló en ellos para que recibieran al Espíritu y 

misteriosamente mediante el soplo tuvieron ellos el poder 

de una nueva vida. 

 

Estoy segura que algunos de nosotros hemos tenido la 

experiencia de haber sido tocados por el Espíritu Santo, y 

esto nos ha llenado de gozo, como en Pentecostés. Quizá 

otras personas al ser tocadas se han quedado en silencio, 

como los apóstoles durante la Pascua. Otras, movidas por 

el Espíritu, desean empezar a proclamar la Palabra. Otras 

prefieren estudiar  pacientemente para encontrar al 

Espíritu en el aprendizaje. Dios nos toca con su Espíritu 

en cualquier tiempo y diferentes circunstancias. Puede 

ser en un retiro espiritual, en la semana del cursillo, en el 

encuentro matrimonial, o en algún grupo de oración 

carismática. 

  

Solo existe un Espíritu que todos los cristianos hemos 

recibido en nuestro bautismo. Sin embargo, no hay un 

determinado camino para que el Espíritu nos toque; todo 

consiste en cómo desarrollemos nuestra vida espiritual. 

Lo importante es que no somos nosotros quienes  

capturamos al Espíritu. Es el Espíritu quien captura nues-

tra voluntad. ¿Estamos dispuestos a ser tocados por el 

Espíritu hoy? 

 

 

 

 

   

  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”, „Sygnały Troski” pogłębiamy 

naszą wiarę oraz miłość do Boga i Kościoła. 
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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. 

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. 

                     CHRZEST PAŃSKI 

 

   Po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa.                                                     

Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia.                                                                              

Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo 

przekazy ewangelijne. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego.   

Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego 

Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w 

wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę.  W dniu swojego chrztu Jezus został 

przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym 

świadectwem Bóg. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje 

się słyszeć jednoznaczny głos:     

                                             „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 

 

Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską. 
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     Od 18 styczna trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się w tych dniach        

o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. 

 

Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela,  

dawcy pokoju, dozwól byśmy uświadomili sobie wielkie niebezpieczeństwa w jakich 

pogrążają nas nieszczęsne podziały. 

Spraw, by znikła wszelka nienawiść, wszystkie przesądy, wszystko co może nam stawiać 

przeszkody na drodze zjednoczenia i Bożej zgody. Tak jak jest tylko jedno ciało i jeden 

Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, 

jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, byśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi 

więzami prawdy i pokoju, wiary, miłości i jedną myślą oraz jednym głosem wychwalać 

Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. 

 Amen. 

Druga składka 

     w przyszłą niedzielę,  

tj; 19 stycznia  

zbierana będzie na  

dalsze remonty budynków  

                  parafialnych. 

ŚW. ANTONIEGO, OPATA 

- 17 stycznia 

 

Św. Antoni urodził się w Kome w Górnym 

Egipcie w roku 251. Jego rodzice byli 

bogatymi i cnotliwymi chrześcijanami. 

Rozdawszy swoje majętności biednym, 

młody człowiek udał się na pustkowie. Żył 

tam przez wiele lat jako eremita, heroicznie umartwiając 

się i poświęcając milczeniu, modlitwie i pracy fizycznej. 

    Po dwudziestu latach ciężkich pokus i walk                  

z szatanem rozgłos jego świętości i cudów oraz siła jego 

przykładu i sława ściągnęły do niego setki naśladowców. 

Przekazał im swoje nauki. W roku 305 założył w oazie 

Farium wspólnotę religijną cenobitów /mnisi żyli             

w oddzielnych celach/. Umarł w roku 356 w wieku 105 

lat, w swej pustelni na górze Kolzim, w pobliżu Morza 

Czerwonego. 
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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


