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Posługę duszpasterską od ponad 50 lat pełnią
księża chrystusowcy
Ks. Mirosław Frankowski SChr
proboszcz i kustosz Sanktuarium

Msze Święte
w niedziele : 9:00am i 12:00pm
w tygodniu : 8:00am 6:30pm - Środa, Piątek (adoracja NS od 5:30pm)
5:00pm - Pierwsza Sobota miesiąca
Sakrament Spowiedzi Świętej - przed każdą Msza Świętą
Sakrament Chrztu Świętego - prosimy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej przed planowaną datą

Sakrament
Spowiedzi
Świętej
- przed
każdą Msza
Sakrament
Małżeństwa
- prosimy
zgłaszać
przynajmniej
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Uwaga!
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Duszpasterstwo chorych - w każdy Pierwszy Piątek miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian
Sakrament Małżeństwa - prosimy zgłaszać przynajmniej 6 miesięcy wcześniej przed planowanym
w domach oraz na każde wezwanie w szpitalach
terminem.
Przygotowanie: do Pierwszej Komunii Świętej - program dwuletni dla dzieci w ramach katechizacji parafialnej;
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Niedziela Objawienia Pańskiego
3 stycznia 2021

INTENCJE

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
- wypełniając swoją misję w Kościele Powszechnym,
włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków
przebywających poza granicami Ojczyzny. Duchowość
Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i
kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela,
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie
Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji,
wypracowanych przez wspólnotę zakonną, zwłaszcza
kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, Sługę
Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr. Szeroko rozumiana troska
o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi
duszpasterskiej.
W
parafiach
polonijnych
oprócz
duszpasterstwa wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania
zdrowego ducha patriotycznego, polskiej kultury i życia
społecznego Polonii.
MSZE ŚWIĘTE (patrz strona 1!):
NABOŻEŃSTWA:
Adoracja Najświętszego Sakramentu - środy i piątki od
godz.5:30pm
Nowenna do MB Królowej Polski - środy, godz.6:30pm
Nabożeństwo Pompejańskie - Pierwsze Soboty Miesiąca
(w łączności ze Mszą Świętą), godz.5:00pm
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP - niedziele,
godz.8:40am
Różaniec i Anioł Pański - niedziele, godz.11:30pm
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia - piątki, godz.6:30pm

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa - Pierwsze
Piątki Miesiąca (w łączności ze Mszą Świętą), godz.6:30pm
Różaniec dzieci - soboty, godz.9:30am
WSPÓLNOTY MODLITEWNE I APOSTOLSKIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jasnogórska Rodzina Różańcowa
Różaniec Rodziców za Dzieci
Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci
Wspólnota Młodych Ruchu Czystych Serc
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Spotkania Małżeńskie
Rodzina Radia Maryja
Liturgiczna Służba Ołtarza

SŁUŻBA LITURGICZNA PRZYSZŁEJ NIEDZIELI
9:00am - Anna i Paweł Nogalscy
12:00pm - Joanna i Krzysztof Tukaj
Ofiary mszalne z ubiegłej niedzieli:
Kolekta świąteczna: $10.651.00
Kolekta z 27 grudnia: $2424.00
Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Królowi za donacje w
wysokości $5000.00 , Polskiemu Centrum w LA za donację $1000.00 i
Ks. Proboszczowi z Mamą za donację $1000.00 na remont rur
kanalizacyjnych

MSZALNE

Niedziela Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, 3 stycznia
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am intencja zbiorowa
++Anna Banach, Janina i Marian Kaliczyński
+Genowefa Lipska
+Stefan i Tekla Przebinda i zm z rodz.
o Boże bł op MB i dary Ducha Św. dla Grzegorza i Adasia z ok.
ur.
o Boże bł op MB i dary Ducha Św dla Adama z ok 9 ur. i
Roberta z ok. 3 ur.
o Boże bł op MB i dary Ducha Św. dla Katarzyny Ochrin
o Boże bł op MB dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I
Komunii Św.
O Boże bł. Op MB i dary Ducha Św. dla Pawła i Marty
Sobczyńskich
O Boże bł. dla Prezydenta St. Zjednoczonych Donalda Trumpa i
wszelkie łaski dla kraju
Bogu znanej intencji
W intencji dzieci objętych modlitwą w Różańcu Rodziców
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm ++Marian Biernat , Marian Rzewucki i zm z rodz.
+ Halina Frąckiewicz-Daczko
Poniedziałek, 4 stycznia wspmn. Św. Elżbiety Anny Seton
8:00am + Mieczysław Komorowski
Środa, 6 stycznia
5:30pm adoracja NS i nowenna do MB Królowej Polski
6:30pm o Boże błog. dla Prezydenta St. Zjednoczonych
Donalda Trump i wszelkie łaski dla kraju
Czwartek, 7 stycznia
8:00am łaskę zdrowia dla Ks. Bogdana Molendy
Piątek, 8 stycznia
5:30pm adoracja NS i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
6:30pm o Boże bł. op MB i potrzebne łąski dla Piotra z ok. ur.
Sobota, 9 stycznia
8:00am wolna:
Niedziela Chrztu Pańskiego, 10 stycznia
8:40am Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00am dziękczynno-bł. Dla Piotra z ok. ur.
11:30am różaniec z litanią do św. Jana Pawła II
12:00pm intencja zbiorowa
+ Stanisław Stopa
+ zm. Z rodz. Modzelewskich
o boże bł. Op MB i dary Ducha Św. dla Ateny
o Boże bł. I wszelkie łaski dla Józefa z ok. ur. Bogu znanej
intencji
o Boże bł op MB dla Zofii
o łaskę pomyślności w małżeństwie dla przyjaciół
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KOMUNIKATY

PARAFIALNA KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEŻY

DUSZPASTERSKIE

Pragniemy przypomnieć katolickim rodzicom, że od
października rozpoczeliśmy w naszej Polskiej Parafii
nowy rok katechetyczny. Zapisów dzieci i młodzieży
na nowy rok katechetyczny 2020/2021 dokonujemy
drogą
elektroniczną
przesyłając
wypełniony
formularz z naszej strony internetowej. Apelujemy,
aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie
było od samego początku pełne świadomego
zaangażowania także rodziców. Wzrost wiary i
wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się
okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i
rozważanie słowa Bożego na lekcji religii, jak również
podczas niedzielnej Eucharystii, która jest naszym
osobistym spotkaniem z Jezusem. Msza Św. z
uczestnictwem dzieci i młodzieży odprawiana
będzie w pierwszą niedzielę m-ca o godz. 9 am.

DEKALOG EMIGRACJI - WSKAZANIA ŚW. JANA PAWŁA II
DLA RODAKÓW POZA POLSKĄ
1. Nie zapominaj, że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego nie
zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia.
2. Nie zapieraj się imienia swojego narodu, ani jego historycznych
doświadczeń, bo są to jego własne korzenie, jego mądrość, choćby i
gorzka, jego powód do dumy.
3. Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą Cię losy, zawsze masz prawo,
aż po kres dni Twoich, pozostać członkiem swej narodowej rodziny.
4. W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko,
obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary i tradycji Twych przodków,
jeśli chcesz, by Twoi nowi bracia i Twoje dzieci nie wyparty się Ciebie.
Rodzino, stań się tak, jak wielki Kościół, nauczycielem i matką.
5. Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól, aby było
nadużywane dla politycznych, nacjonalistycznych, czy jakichkolwiek
innych celów.
6. Nie dozwól, aby Twoja rodzina, naród, był przez kogokolwiek
okradany, lżony, niesłusznie oczerniany.
7. Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste
zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż innym to, co w Twoim
narodzie jest najlepsze.

ZAPISY DO POLSKIEJ PARAFII

8. Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich błędów.

10. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matka i Królową jest
Bogurodzica Maryja dana jako pomoc ku obronie. Powtarzaj często
modlitwę serc polskich Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Przypominamy, że osoby które pragną otrzymać sakramenty:
chrztu, bierzmowania, małżeństwa czy zaświadczenia
potrzebne do celów kościelnych bądź cywilnych, muszą być
zapisani do konkretnej parafii. Formularze zapisu do naszej
polskiej wspólnoty parafialnej możemy otrzymać w naszym
Biurze.

(oprac. + ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski)

UWAGA: Poszukujemy chętnych do nauczania i koordynowania

9. Pamiętaj, że mieć rodzinę - naród, jest to wielki przywilej wynikający
z przyrodzonego prawa człowieka, ale i nie zapominaj o tym, że
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

PAPIEŻ FRANCISZEK DO NAS

lekcji religii. Zainteresowanych zapraszamy do biura
parafialnego. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wspierania
Naszej Polskiej Parafii!!!

Niech Maryja, Matka Księcia Pokoju i Matka wszystkich ludów ziemi
towarzyszy nam i wspiera nas na drodze pojednania, krok po kroku napisał Ojciec Święty w tym tygodniu na Twitterze.

Poszukujemy również chętnych do obsługi w naszym sklepiku
parafialnym. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do biura
parafialnego.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA W NASZYM SANKTUARIUM
Zapraszamy na Msze Św. Wynagradzające Najświętszemu Sercu
Maryji o godz. 5 pm. połączone z Różańcowym Nabożństwem
Pompejańskim. Naszym pragnieniem jest, aby cały świat był
zjednoczony przy Niepokalanym Sercu Matki. Wtedy bowiem
wypełnią się obietnice, które dała nam Matka Boża w Fatimie:
Nadejdzie pokój dla świata, Rosja się nawróci i jej błędy nie
będą rozpowszechniać się po świecie, nadejdzie triumf
Niepokalanego Serca Maryi. Pragniemy być przy sercu Matki!
Dołącz do nas! Pomóż Maryi uratować świat! Więcej:

Serdecznie zapraszamy na koncert Kolęd,
przygotowany przez nasze zespoły parafialne
który odbędzie się w naszym parafialym ogrodzie
dnia 16 stycznia, 2021. o godz. 6pm
TV TRWAM I RADIO MARYJA NA ŻYWO!

www.jednaintencja.pl

CATHOLIC RADIO AM 930 - NOW IN LOS ANGELES!

Zobacz: www.radiomaryjachicago.org

Serdecznie zachęcamy do słuchania katolickiego radia Relevent Radio
na częstotliwości AM 930 lub w internecie: www.relevantradio.com

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPIKU NA PLEBANII!
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Święto poszukujących

Przed Jezusem biją czołem

Ks. Leszek Smoliński

– składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi Królowie
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, któż nam powie...

Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie symboliczny charakter: Mały obywatel
Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej pokorze, staje się darem dla
wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje
się darem ofiarowanym każdemu człowiekowi. W złożonych przez mędrców ze Wschodu
darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem
szczerze poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z
wysoka i odwagi w dążeniu do celu.
André Frossard, dziennikarz, wychowany w domu, w którym nie stawiano nawet problemu
Boga, nagle, mając dwadzieścia lat, nawraca się. Dosłownie w ciągu kilku minut doznaje
dotykalnego działania Łaski. Napisze potem: „Wyszedłem stamtąd po dziesięciu minutach,
tak bardzo zaskoczony tym, iż stałem się niespodziewanie katolikiem, jak byłbym zdumiony
odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą po wyjściu z ogrodu zoologicznego. […] była to
chwila oszołomienia, która trwa do dziś dnia”. Słusznie jednak sceptycy takich nawróceń
uważają, że mimo wszystko są one jakoś przygotowane. Więcej, można by powiedzieć, że
przez odrzucenie Boga z życia problem wiary staje się bardziej żywy, zwłaszcza wtedy, gdy
zachodzi jakieś dramatyczne wydarzenie.
W poznaniu muszą się znajdować znaki, poprzez które następuje zjednoczenie, jak
gwiazda, która doprowadziła mędrców do Betlejem. Reszta była już sprawą wiary. Każdy z
nas jest wezwany, do każdego są skierowane są znaki i dary. Wychowany w szczelnym
ateizmie Frossard napisze po swoim nawróceniu: „Nad wszystkim, ponad ogromnym
światem i w nim samym króluje obecność Tego, którego imienia nie potrafię wymówić nigdy
więcej bez uczucia lęku, że zranię Jego dobroć; w obliczu Niego odczuwam szczęście, że
jestem dzieckiem, któremu przebaczono wszystko i które budzi się, by poznać, że wszystko
jest darem”.
Prawdę o Betlejem przysłania nam wiele spraw, przede wszystkim zaś zajmowanie się
samym sobą. W ewangelii Janowej jest szokujące zdanie: „A to jest życie wieczne: aby znali
Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,
3). Poznawanie Boga niewiele ma wspólnego z samą pracą umysłu, z dociekaniem tzw. tematów religijnych. Takie poznanie ma być życiem, oddaniem, zawierzeniem. Odkąd „Słowo
stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas”, wszyscy mogą Go poznać i spotykać. Od objawienia do spotkania prowadzi jednak długa droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający
Boga. Bóg jej nie skraca, a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za
Gwiazdą nie zrażając się odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że
zaprowadzi nas ona do Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy
ze sobą darów złota, kadzidła i mirry – ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto
poszukujących swoje szczerze kochające serce oraz czyny miłości, które stały się naszym
udziałem.
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