


 
 
 
 
Monday, December 27 – St. John, Apostle and Evangelist; 

7:30 am - For all Parishioners  
Tuesday, December 28 - The Holy Innocents, Martyrs; 
7:30 am † Rozalia Kychma- requested by Jadwiga 
Wednesday, December 29 - Fifth Day within the Octave of the                   

                 Nativity of the Lord; St. Thomas Becket, Bishop and Martyr; 
7:30 am † Maria Mieczykowska and her son Stanisław 
Thursday, December 30 - Sixth Day within the Octave of the Nativity  

                 of the Lord; 
7:30 am † Rozalia Kychma- requested by Jadwiga 
Friday, December 31 - Seventh Day within the Octave of the Nativity  

                 of the Lord; St. Sylvester I, Pope; New Year’s Eve  

7:30 am † Rozalia Kychma- requested by Jadwiga 

4:00 pm † Esperanza Chacon- 2 years death anniversary 

7:00 pm  

Saturday, January 1 - The Octave of the Nativity of the Lord;  
                  Mary, the Holy Mother of God; World Day of Prayer for  

                  Peace; New Year’s Day; First Saturday 

9:00 am 

10:30 am † In memory of Angelo & Diva Flaim, with thanksgiving  

                   for the blessings the Flaim Family received while at 

                   Saint Rosalie 

                    † Esperanza Chacon- 2 years death anniversary 

12:00 pm † Edward Smorczewski- o radość wieczną 

Sunday, January 2 – Epiphany of the Lord; National Migration Week 

9:00 am † Stanisława Janowska 

               † Zofia, Władysław, Walenty Stopa 

               † Wojciech i Zofia 

10:30 am – God’s blessing protection and good health upon our  

                    Mom Firma 

                    † Esperanza Chacon- 2 years death anniversary 

                 † Edmund & Zofia Greger 

                 † Ernesto & Erlina Purisima 

                 † Jose & Adelaida Manuel, daughter Maria Trinidad and  

                   grandson Andrew 

                 † Joseph Russo 

12:00 pm † Edward Smorczewski- o radość wieczną 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

Fr. Jerzy Maj 

Teresa Grochowska 

Anna 

Danuta Merchud 

Jadwiga Zawislak 

Stanisław Zachemski                   

Stanislaw Jasiuwienas 

JoAnn 

James Petzinger 

Kevin Bellog 

Al Mittler 

Susan Anderson 

Cindy Nejman 

Maria Leśny 

Lynda Laspesa 

Cris Farrell 

Michael Ehas 

Timothy Lichak 

Leo Kawczinski 

Florence Baldassoni 

Rose Podlesny 

Lawrence Moritz-Mrozek 

Bernie Moritz 

Phyllis Pappas 

Bobbi Wheeler 

Particia Garcarz 

Berto Santiago 

Frank Dopak 

Debbie Juszynski 

Kathryn Minnice 

Mila Todorova 

Michelle Malken 

David Schnittker 

Gina Scassifero 

Malgorzata Esco 

Maria Ricchio 

Lee Malkin 

Barbara Bochenek 

Walter Niemaszyk 

Please Pray For Those  

Serving In The Military 

Darryl Guzman   PFC, ARMY 

Ryan James Bigoness   SGT, USMC 

Michael Rivera                       ARMY 

John Velez                US AIR FORCE 

Brian Talarico             LCPL, USMC 

Aurora Talarico            LCPL, USMC 

Benjamin Juhasz         S/SGT, USMC 

 

May God protect them and return 

them safely to their families. 

Please remember to pray for the souls of all our  

faithful departed, especially 

Prosimy o pamięć w Waszych modlitwach za dusze wszystkich zmarłych, a 

szczególnie za 

Irene Jablonski 

Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May 

they rest in peace. 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju. 

Amen.  



 

Sunday December 12, 2021 …. $3858.00 

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR PARISH. THANK YOU 

FOR YOUR GENEROSITY AND COMMITMENT. MAY GOD 

BLESS YOU. 

WEEKLY COLLECTION 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 1 Jn 1:1-4; Ps 97:1-2, 5-6, 11-12;  

                    Jn 20:1a, 2-8 

Tuesday: 1 Jn 1:5 — 2:2; Ps 124:2-5, 7b-8;  

                    Mt 2:13-18 

Wednesday: 1 Jn 2:3-11; Ps 96:1-3, 5b-6;  

                     Lk 2:22-35 

Thursday: 1 Jn 2:12-17; Ps 96:7-10; Lk 2:36-40 

Friday: 1 Jn 2:18-21; Ps 96:1-2, 11-13;  

                    Jn 1:1-18 

Saturday: Nm 6:22-27; Ps 67:2-3, 5, 6, 8;  

                    Gal 4:4-7; Lk 2:16-21 

Sunday: Is 60:1-6; Ps 72:1-2, 7-8, 10-13;  

 Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12 

FAMILY LIFE 

 Christmas celebrates the Incarnation, the 

“en-flesh-ment” of God as a human person. In 

Jesus, God is bodily present in the human story. 

Today we honor the Holy Family, helping us to 

see that God is active in daily family life. God is 

near at hand, amidst the tensions, joys, and un-

certainties of family life. As our Gospel passage 

describes, even with family miscommunications 

and with limited understanding of Jesus’ mission, 

the Holy Family persevered in their life together. 

Like many family conflicts, there was no immedi-

ate or clear resolution of the issues raised by Je-

sus and by Mary. God’s intentions for the family, 

and for Jesus, were still unfolding. They contin-

ued to stay connected with each other and with 

God. Within the turbulence of family life, they 

trusted God to actively sustain and guide them 

into an uncertain future. We are invited to follow 

their example. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

PRAYER OF THE WEEK 

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph 

O God, who were pleased to give us 

the shining example of the Holy Family, 

graciously grant that we may imitate them 

in practicing the virtues of family life  

and in the bonds of charity, 

and so, in the joy of your house, 

delight one day in eternal rewards. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  

in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 

How can I imitate the Holy Family this week? 

Collect text from the English translation of The Roman Missal, © 

2010, International Commission on English in the Liturgy Corpora-

tion. All rights reserved. 

Copyright © J. S. Paluch Company, Inc. 

TODAY’S READINGS 

First Reading — Hannah gives her son Samuel 

back to the LORD, leaving him in the temple at 

Shiloh: “As long as he lives, he shall be dedicat-

ed to the LORD” (1 Samuel 1:20-22, 24-28) or Si-

rach 3:2-6, 12-14. 

Psalm — Blessed are they who dwell in your 

house, O Lord (Psalm 84) or Psalm 128. 

Second Reading — We are children of God 

when we believe in the name of God’s Son, Je-

sus Christ, and love one another just as he com-

manded us (1 Jn 3:1-2, 21-24) or Colossians 3:12-

21 [12-17]. 

Gospel — Joseph and Mary find the lost Jesus in 

the temple in the midst of the teachers, listening 

to them and asking questions (Luke 2:41-52).  

The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary 

for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in 

the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

The Holy Family of Jesus, Mary,  

and Joseph 

December 26, 2021 

 
Beloved, we are God’s children now;  

 what we shall be  

  has not yet been revealed. 

— 1 John 3:2a 



LIST RADY DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! 

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przy-

rzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, 

które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy bu-

dowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słucha-

nia, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.  

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale 

też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i 

kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżon-

ków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są rów-

nież rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpa-

dające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Pod-

ważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona 

jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, 

dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypo-

mnieć pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.  

Rodzina Bogiem silna  

Św. Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową drogę Kościoła (LdR 2). Rodzina jest w wymiarze ogólnospo-

łecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można 

stwierdzić, że jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości (FC 1). Rodzina stanowi egzystencjalny horyzont człowieka i w niej 

rodzą się życiowe powołania. Pełne oddania życie w rodzinie zgodnie z zamysłem Boga jest drogą prowadzącą do zba-

wienia. Pomimo kryzysu życia rodzinnego pragnienie trwałej miłości małżeńskiej i bezpiecznej rodziny jest wciąż zapisane 

głęboko w sercu człowieka.  

Bł. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie wzywał rodziny, aby były silne Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać 

trudności i przetrwać nawet największe życiowe burze. Znaczenie rodziny staje się w pełni zrozumiałe dopiero w powiąza-

niu z Bożym Narodzeniem i osobą Jezusa Chrystusa. W Chrystusie zawiera się pełna prawda o człowieku, widzianym za-

równo w perspektywie tajemnicy Stworzenia, jak i Odkupienia. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1, 15), jest 

zarazem doskonałym człowiekiem. Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Wzrastał w Nazarecie w 

zaciszu środowiska domowego, wśród codziennych zajęć, modlitwy i kontaktów z sąsiadami. Jego rodzina przyjęła i strze-

gła Go z miłością, wprowadzała w życie w posłuszeństwie wobec tradycji religijnej i towarzyszyła Mu aż do osiągnięcia 

dojrzałości i rozpoczęcia publicznej działalności. W rodzinie Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u 

ludzi (Łk 2,52).  

Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną. Nic już bardziej doniosłego i świętego nie 

może wydarzyć się w rodzinie. Od momentu Wcielenia rodzina jest swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg. 

Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do godności sakramentu, a więc widzialnego i sku-

tecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a 

Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodziną Bożą, 

Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kon-

tekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.  

Zadania rodziny 

Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa, czyli jedność 

matki, ojca, dzieci i krewnych. Rodzina, zapoczątkowana w przymierzu małżeńskim, urzeczywistnia się w pełni w rodziciel-

stwie. Zatem rodzina ma obowiązek pogłębiać więź na płaszczyźnie związku ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów i dą-

żeń osób ją tworzących. Podejmując te zadania, rodzina uczestniczy w potrójnym urzędzie Chrystusa – nauczyciela, ka-

płana i pasterza.  

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje 

Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak waż-

ną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie dokumentów kościelnych, książek religijnych i prasy 

katolickiej. 

Rodzina spełnia zadania wychowawcze, przede wszystkim przez dawania dobrego przykładu, przyznawanie się do błę-

dów, unikanie fałszywych kompromisów i uczenie dzieci szeroko pojętej odpowiedzialności. Wychowanie religijne i kate-

cheza udzielana przez matkę, ojca, babcię, dziadka i starsze rodzeństwo czynią z rodziny prawdziwą wspólnotę wiary. Ro-

dzice mają prawo wybrać dla dzieci taki model wychowania moralnego i religijnego, który odpowiada ich własnym prze-

konaniom! Względem tych praw i obowiązków społeczności wyższego rzędu, takie jak Kościół i państwo, spełniają rolę 

pomocniczą.  

W rodzinie realizuje się posługa liturgiczna przez kapłaństwo powszechne ojca, matki, dzieci oraz innych krewnych (KKK 

1657). Każdy spełnia w rodzinie charakterystyczne dla siebie zadania. W praktyce polega to na świadomym i aktywnym 

uczestnictwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania oraz w innych sakramentach. Ważnym zadaniem jest 

praktykowanie modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, wspólnotowe świętowanie niedzieli, jubileuszy, rocznic rodzinnych, 



uroczystości kościelnych i rodzinnych, a także codzienna ofiara z siebie oraz wspólnotowe dźwiganie krzyża cierpienia, 

trosk i niedogodności.  

Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystywanie czasu wolnego, który został człowiekowi dany dla odpo-

czynku, ale i wszechstronnego rozwoju w sferze szeroko pojętej kultury. Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu oraz 

dyskusja na temat przeczytanych treści, obejrzanych programów, sztuk teatralnych lub filmów. Coraz większego znaczenia 

nabiera umiejętność roztropnego i krytycznego korzystania z Internetu.  

Zadania pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, niewierności i 

zazdrości. Realizacja przykazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec najbliższych, a potem wobec innych rodzin 

tworzących środowisko parafialne (por. FC 56-71). Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą 

poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kie-

rować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W 

rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata.  

Rodzina drogą do świętości  

Życie w małżeństwie i rodzinie jest dla zdecydowanej większości chrześcijan drogą, na której realizują oni swoje wezwanie 

do świętości i uczestniczą w życiu i misji Kościoła. W ciągu wieków zapewne wiele małżeństw i rodzin żyło w świętości. Rów-

nież dzisiaj nie brakuje ludzi głębokiej wiary, którzy w małżeństwie i rodzinie zmierzają do świętości przez sumienne i pełne 

oddania spełnianie swoich obowiązków. Papież Franciszek nazwał ich świętymi z sąsiedztwa. Świętość niektórych z nich 

została potwierdzona przez Kościół, aby byli dla nas przykładem i pomocą. 

Biblia wskazuje na świętych małżonków, takich jak Elżbieta i Zachariasz, rodziców św. Jana Chrzciciela a Tradycja pokazuje 

nam przykład Anny i Joachima, rodziców Matki Bożej. Wielu małżonków wynoszono na ołtarze, ale dopiero św. Jan Paweł 

II, papież rodziny, w 2001 roku beatyfikował małżeństwo Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchich, wskazując, że osiągnęli 

świętość właśnie w życiu rodzinnym i małżeńskim. Była to pierwsza w historii beatyfikacja małżonków dokonana w tym sa-

mym czasie i jednym aktem. W 2008 roku w Lisieux odbyła się beatyfikacja Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. 

W Polsce mamy nadzieję na beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci, z których jedno 

żyło pod sercem matki. Mieszkali oni w Markowej na Podkarpaciu. W czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielili 

schronienia Żydom za co ponieśli męczeńską śmierć, gdyż wyżej od własnych spraw cenili wierność przykazaniu miłości 

Boga i bliźniego. Rozpoczął się także proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców św. Jana Pawła II.  

Przykłady świętych małżonków i rodzin przekonują, że pomimo trudnych okoliczności i kryzysu wartości, można pozostać 

wiernym Bogu, wspierać się wzajemnie w rodzinie i przez to być również uczciwym i dobrym człowiekiem. Papież Franci-

szek przypomniał tę prawdę w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, którą rozpoczął takimi słowami: radość 

przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła… Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, pragnienie rodziny jest 

stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół (AL 1). Dlatego chrześcijańskie nauczanie na temat rodziny 

jest dobrą nowiną, która niesie światu nadzieję i wskazuje drogę odnowy.  

Z tego też powodu Kościół uznaje troskę o rodziny za jedno ze swych najistotniejszych zadań, za pierwszą i z wielu wzglę-

dów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi (LdR 1-2). Pomoc duszpasterska jest niezbędna najpierw wobec tych 

osób, które znają wartość rodziny i chcą pozostawać wierne nauczaniu kościelnemu, ale również potrzebują tej pomocy 

rodziny, które są zagubione, poszukują prawdy lub napotykają na przeszkody w realizacji swojego powołania. Każdy kto 

szczerze pragnie Boga i otwiera się na wspólnotę Kościoła, powinien zostać przyjęty. Takie osoby wymagają także towa-

rzyszenia i rozeznawania w dochodzeniu do prawdy oraz integracji ze wspólnotą wiary (por. AL 291-312).  Zakończmy na-

sze rozważanie słowami modlitwy do Świętej Rodziny z adhortacji Amoris laetitia:  

Święta Rodzino z Nazaretu,  

Niech nigdy więcej w naszych rodzinach 

Nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:  

Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,  

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.  

Święta Rodzino z Nazaretu,  

Przywróć wszystkim świadomość  

Sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,  

Jej piękna w Bożym zamyśle.  

Jezu, Maryjo i Józefie, 

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen (AL 325).  

Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie pokój i radość naszym rodzinom. Z modlitwą i błogosławieństwem  

Bp Wiesław Śmigiel 

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP 

Toruń, 26 grudnia 2021 r 



LECTORS 

FOR NEXT SUNDAY 

January 2, 2022 

Friday, December 31 

4:00 pm  Sue Santucci 

7:00 pm Marta Szacik 

Saturday, January 1 

9:00 am  Krzysztof Sak 

10:30 am Anna Santucci 

12:00 pm Maryla Dusza 

Sunday, January 2 

9:00 am  Maria Sowa 

10:30 am Dorothy Krzyzanowski 

12:00 pm Piotr Psuja 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Ojcowie Paulini oraz Katechiści z angielskiej Wspól-

noty Drogi Neokatechumenalnej zapraszają doro-

słych i młodzież na katechezy w naszej parafii w każ-

dy poniedziałek i czwartek o godzinie 7:30 pm w 

Conrad Hall.  

W związku z przerwą świąteczną biuro parafialne bę-

dzie nieczynne od piątku, 24 grudnia do niedzieli, 2 

stycznia, 2022 roku.  

ANNOUNCMENTS 

Pauline Fathers and Catechists of the Neocatechu-

menal Way would like to invite all adults and youth 

to the Catechesis in our parish every Monday and 

Thursday at 7:30 pm in Conrad Hall.  

We would like to remind you that by the end of the 

year offerings for the Saint Rosalie Society are due. 

Holy mass for our beloved deceased from Saint 

Rosalie Society, is celebrated every first Monday of 

the month at 7:30 am. 

Due to Christmas Break our office will be closed from 

Friday, December 24 to Sunday, January 2, 2022. 



 
 
 
 
 
 

BAPTISMS 
Baptisms are celebrated on 

the first Sunday of the 

month. Parents are required 

to participate in the prepa-

ration meeting before the 

date is scheduled. Please 

call the office for an ap-

pointment.  
Required Documents: 

Birth certificate of the child, 

proof of Catholic parish 

membership (for at least 6 

months) for both parents as 

well as sponsors. 
 

WEDDINGS 
The Archdiocese of  

Chicago requires arrange-

ments for weddings be 

made 6 months in ad-

vance. Please call the of-

fice for an appointment.  
Required Documents: 

Baptismal certificates for 

the engaged, proof of 

membership to a Catholic 

parish (for at least 6 months) 

for both bride and groom, 

proof of completion of pre-

cana program. 
 

SACRAMENT OF  

THE SICK 
Please call the office to 

make arrangements. Our 

priest visits the sick on the 

first Friday of the month or 

as needed. 

MISSION STATEMENT  

We are a faith Community called by our Baptism to be children in the Family 

 of God. We are on a pilgrimage striving to be Jesus to all and to find Jesus 

 in others. With humility and respect we commit ourselves to share the gifts 

 and talents received from the Holy Spirit. We live to proclaim the Mission  

and Message of Our Lord Jesus Christ in our Community. 

      6750 W Montrose Ave       

      Harwood Heights, IL 60706 

      Email: office@saintrosalie.org;         

      www.saintrosalie.org 

      facebook.com/paulinefathers/ 

      Phone:  708-867-8817                Fax: 708-867-0774  

      Emergency phone:   708-941-3888 

Pastoral Staff 

Fr. Marcin Mikulski, OSPPE             Pastor 

Fr. Tomasz Wilk, OSPPE               Associate Pastor 

Piotr Wojtasik                   Business Manager                  

Katarzyna Torres                                  Parish Secretary 

Lidia Kesik                                                Administrative Assistant 

Wojciech Kulikowski                               Church Maintenance  

Mary Lou Marcin                Music Director 

Tomasz Wojtarowicz                        Polish Music Director 

Office Hours: 

Monday – Wednesday 10:00 am - 12:00 pm 

Friday         4:00 pm - 7:00 pm 

Saturday  9:00 am - 1:30 pm 

 

 

 

 

 

 

Życzymy każdemu z Was  

Błogosławionych i Radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku.  

Niech pokój, radość i miłość Świętej Rodziny  

gości w Waszym życiu każdego dnia Nowego Roku.  

 

We would like to wish each of you a  

Blessed and Joyous Christmas  

And a Happy New Year!  

May peace, joy and love of the Holy Family  

be present in your lives each day of the New Year.  

 

Father Marcin and Father Tomasz 
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