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  Parafia Św. Faustyny Kowalskiej  
October 25—2020—25 Październik 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time 
Jesus said, “You shall love the LORD your GOD, with all your heart… 

You shall love your neighbor as yourself. 
The whole law and the prophets  

depend on these two commandments.” 
- Matthew 22:37,39 

 
 
 

Trzydziesta Niedziela Zwykła 
 Jezus odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem... 

Będziesz miłował swego bliz niego jak siebie samego.  
Na tych dwo ch przykazaniach  
zawisło całe Prawo i Prorocy ” 

- Mateusz 22,37.39 



Mass Intentions & Devotions ~ Intencje Mszalne i Nabożeństwa 
30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

30. NIEDZIELA ZWYKŁA 
SATURDAY - OCTOBER 24 - SOBOTA 

4:30 pm-EN - Health & God’s blessings upon Fr. Jack 
Sullivan on the occasion of his retirement  

 (req. by Don & Francine Sobczak)  
       - Health & God’s blessings upon Maria Vinci  
 (req. by a friend)   
       † Anthony Maliska (req. by children)   
       † Patricia Malone (req. by Krause family)   
       † Joanne Kane (req. by family)  
       † Harriet Barnas (req. by Ruthie & Marie)   
       † Andrew Grybos (req. by friends & family)   
       †† Edward & Antoinette Gaffney (req. by family)   

SUNDAY - OCTOBER 25, 2020 - NIEDZIELA 
7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Millie  
       † Marianna Pytel (req. by Diana Hardy)   
       † Daniel J. Derdzinski (req. by Derdzinski family)  
9:00 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła 

Zaleskiego z rodziną, Ks. Proboszcza Tadeusza Dzieszko 
z okazji imienin, Eleonory Paprockiej, Reginy Karbownik, 
Sponsorów Radia Adams, Zofii Cieśla, Andrzeja Strama, 
Artura Zygmunta, Wiesławy i Krzysztofa Guzek z 
rodziną, Mikołaja Soja, Adama Karbownik, Marianny 
Koniecko, Lucyny Jurkowskiej, Odry Kocyłowskiej, Zofii  

 i Tadeusza Parka z okazji 39 rocznicy ślubu, Rafała z 
okazji urodzin  

       - O błogosławieństwo Boże i powrót do zdrowia dla 
Łukasza Panek i Sabiny  

       † Marianna Pytel, † Helena Figus (9 roczn. śmierci),  
       † Władysław Czarniak, † Andrzej Styrczula, † Józef 

Gabryś, † Ewa Milde, † Stanisław Cieśla,  
† Stanisław Kalickiego, † Stefan Kardaś (8 roczn. 
śmierci), † Sabina Kalinowska, † Kazimiera Krupa 
(zam. Urszula i Ted), † Florence Smith,   
† Theodore Smith, †† Alicja i Władysław Sendecki,  

       †† Maria i Jan Zachara, †† Stefania, Marian i Władysław 
Tutaj   

10:30 am-EN - Health & God’s blessings upon David 
Schreck (req. by Mom & Dad)   

       † Carolynn Huerta (req. by Hoffman family)   
       † Raymond Topps Tobolski (5 anniv.) (req. by family)  
       † Al Wilzak (req. by Judy & Robert Onik)   
12:30 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Karola Lipiszko z okazji 22 rocznicy urodzin, teresy 
Lipiszko z rodziną, Andrzeja Strama, Mikołaja Soja, 
Adama Karbownik, Marianny Koniecko, Zofii  

  Tadeusza Parka z okazji 39 rocznicy ślubu  
       † Chestera Lipiszko (3 roczn. śmierci),  
       † Czesława Boblak, † Bronisława Zalesko-Kaleta  
       † Władysław Gal (24 roczn. śmierci), † Cecylia Ligęska 

(4 roczn. śmierci), † Andrzej Ligęska,  
† Elżbiety Przybyło, † Mariana Sokołowskiego  

7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Andrzeja Strama, Artura Zygmunta, Mikołaja Soja, 
Adama Karbownik, Marianny Koniecko, w intencji 
Bogu wiadomej  

       † Zofia Gawrońska, † Juliusz, † Sabina Kalinowska,  
 † Marii Bartoszek, † Stanisław Łowisz, †† Lottie i Joseph 

Brudzisz   

MONDAY - OCTOBER 26 - PONIEDZIAŁEK 
7:30 am-EN † Maryann Sheehy (req. by Seniors Club)   
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Pawła Zaleskiego z rodziną, Andrzeja Strama, 
Mikołaja Soja, Adama Karbownik   

       † Marianna Pytel, † Zofia Gawrońska, † Juliusz,  
       † Władysław Czarniak, † Bronisława Zalesko-Kaleta, 

† Stefana Kardaś (8 roczn. śmierci), † Sabina 
Kalinowska 

TUESDAY - OCTOBER 27 - WTOREK 
7:30 am-EN † Theresa Maciaszek   
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Andrzeja Strama, Mikołaja Soja, Adama Karbownik 
       † Marianna Pytel, † Władysław Czarniak, 
 † Bronisława Zalesko-Kaleta, † Juliusz, † Marianny 

Bryja (2 miesiące po śmierci)     
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Andrzeja Strama, Mikołaja Soja, Adama Karbownik 
       † Zofia Gawrońska, † Bronisława Zalesko-Kaleta,   
 † Sabina Kalinowska  

WEDNESDAY - OCTOBER 28 - ŚRODA 
SS. Simon & Jude - ŚŚ. Szymona i Judy  

7:30 am-EN - God’s blessings upon the Warchal family 
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla  
 Ks. Tadeusza Dzieszko w dniu imienin, Pawła 

Zaleskiego z rodziną, Andrzeja Strama, Adama 
Karbownik, Kamila Zabiegała  

       † Marianna Pytel, † Zofia Gawrońska, † Władysław 
Czarniak, † Bronisława Zalesko-Kaleta, † Juliusz  

THURSDAY - OCTOBER 29 - CZWARTEK 
7:30 am-EN - For souls in purgatory   
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla  
 Ks. Tadeusza Dzieszko, Andrzeja Strama, Mikołaja 

Soja, Adama Karbownik 
 † Zofia Gawrońska, † Władysław Czarniak,  

† Juliusz, † Bronisława Zalesko-Kaleta  
FRIDAY - OCTOBER 30 - PIĄTEK 

7:30 am-EN - For parishioners, benefactors & friends  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Pawła Zaleskiego z rodziną, Andrzeja Strama, Mikołaja 
Soja, Adama Karbownik  

       † Marianna Pytel, † Władysław Czarniak,  
       † Bronisława Zalesko-Kaleta, † Juliusz  
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Pawła Zaleskiego z rodziną, Andrzeja Strama, Mikołaja 
Soja, Adama Karbownik  

       † Zofia Gawrońska, † Bronisława Zalesko-Kaleta  
SATURDAY - OCTOBER 31 - SOBOTA 

8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Andrzeja Strama, Mikołaja Soja, Adama Karbownik  

       † Marianna Pytel, † Zofia Gawrońska,  
† Władysław Czarniak, † Bronisława Zalesko-Kaleta,  
† Juliusz, † Stanisław Kijak,  
† Andrzej Antolak (roczn. śmierci) (zam. Mama)  

4:30 pm-EN - God’s blessings upon President Donald 
Trump (req. by James McKeon)  

       † William Pauls (req. by son)   
       † Charles Kalensky (req. by family)   
       † Andrew Grybos (req. friends & family)   
       †† Kevin & Theresa Rafferty (req. by McKeon family)   
       †† Robert, Alice & Michael McKeon (req. by McKeon family)   
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 A letter from the desk of Fr. Jack Sullivan... 
 

Dear Fellow Believers,  
 
 For several years, the archdiocese has 
decreed that all priests must retire at age 70, and I 
turn 70 next month. Briefly, this means priests 
retire from parishes and positions of 
administration. We continue to offer Mass daily and 
administer the Sacraments upon request.  Fr. Ted 
graciously requested that I come back for 
weekends and funerals. I’m happy to do so when 
my schedule permits – I've already been 
approached by four pastors who need assistance.  
 
 I’ve been a priest for 43 years and it’s a 
privilege. I love being a priest and hope the Good 
Lord sees fit to bless me with numerous productive 
years to come.  
 
 To have served you here especially has 
been a joy and the frosting on the cake. And 
serving here at St. Faustina has never been boring! 
Many thanks to you for your kindnesses.  
 
Stay well and may the Good Lord bless us all.  
 

Yours,  
Fr. Jack  

.List z biurka Księdza Jack Sullivan... 
 

Drodzy Wierzący,  
 

Przez kilka lat archidiecezja orzekała, że 
wszyscy księża muszą przejść na emeryturę w 
wieku 70 lat, a ja w przyszłym miesiącu kończę 70 
lat. Krótko mówiąc, oznacza to, że kapłani 
odchodzą z parafii i stanowisk administracyjnych. 
Codziennie oferujemy Mszę św. i administrujemy 
sakramentami na życzenie. Ksiądz Tadeusz prosił, 
żebym wrócił na weekendy i pogrzeby. Cieszę się, 
że mogę to zrobić, kiedy mój harmonogram 
pozwala - już do mnie zwróciło się czterech 
proboszczów, którzy potrzebują pomocy.  

 

Jestem księdzem od 43 lat i to przywilej. 
Uwielbiam być księdzem i mam nadzieję, że Bóg 
uzna za stosowne pobłogosławić mnie przez wiele 
więcej produktywnych lat.  

 

Służyć Wam tu szczególnie było radością      
i szron na torcie. A służba w parafii św. Faustyny 
nigdy nie była nudna! Bardzo dziękuję za 
uprzejmość.  

 

Trzymajcie się i niech Bóg błogosławi nas wszystkich. 
  

Wasz, 
Ksiądz Jack 

Thank you Fr. Jack for your service and ministry, albeit for a short period of time.  
To all the days here and after may they be filled with fond memories, happiness, and laughter.  

The St. Faustina Kowalska Parish Family wishes you God’s choicest blessings for a happy retirement! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy Ci, ks. Jacku za twoją służbę i posługę, chociaż przez krótki okres czasu. 
Rodzina Parafialna św. Faustyny Kowalskiej życzy najwspanialszych błogosławieństw Bożych  

na szczęśliwą emeryturę! 

 
Then 

← 
 
 
 
 
 

→ 
 

Now 



 
 

Dear Parishioners and Friends, 
 In the twenty-first century, a phenomenon encountered more often is a 
selfish approach to life. It is more and more difficult to find a person who is able 
to listen, advise, talk about life, faith, hope, love - but not the one publicized in 
the media and movies – I mean the true, selfless love, resulting from friendship. 
On the other hand, conversations about politics, finances and gossiping about 
others are on the agenda. 
 In order to be fair, one must admit that such problems - albeit on a 
smaller scale - already existed before Christ’s birth. Today's reading from the 
Book of Exodus may in a different way, a different language, but nevertheless 
shows our vices. "You will not hurt any widow or orphan." (Ex 22:21) Do we not 
by chance see the harm done unto women who raise children by themselves as 
we shrug our shoulders because that’s not our problem? Do we remember about 

orphanages with unwanted, unloved or abandoned children? 
 "If you lend money to one of your poor neighbors among my people, you shall not act like an 
extortioner toward him by demanding interest from him." (Ex 22:24). This fragment brings up images of 
companies and other institutions, preying on people who have fallen into a credit spiral, using one credit card 
to pay off the debt on another, or blindly signing to get funds to survive another day. 
 Today's readings about love for our neighbor warn us against naivety, trusting too much in those who 
are just waiting for us to stumble, to catch us in a trap. How do you protect yourself against it? How do we 
learn to make the right choices, to recognize the people who give us their heart, without trapping us? Let us 
listen attentively to the readings, to the Gospel, because in them we will find answers to our problems and 
pains. 
 The question we hear in the Gospel: "Teacher, which commandment in the law is the 
greatest?"     (Mt 22:36). The answer is simple, clear and concise: "You will love the Lord your God with all 
your heart, with all your soul, and with all your mind." (Mt 22:37) and "You will love your neighbor as 
yourself." (Mt 22:39b). 
 The answer of the Lord Jesus raises in us questions: how to live love? how to understand love? I have 
already mentioned previously that it is not about emotional love, but about conscious, loving behavior, about 
a life attitude shaped by love. Whoever loves does not think about benefits, help or sacrifice. After all, when 
we love, we give everything, willingly, without thinking about revenge. We often wonder how to act in order 
to live life to the fullest, to find the center of the evil that conflicts with our desire for honesty, justice, calm 
and peace, and yet it is love for God and love for man that answers all our questions and doubts. It is love 
that enables us to be real people. Where there is love, there is happiness. Love breeds love and returns to 
the one who gives it. On the path of spiritual development, love of neighbor is the determinant of love for 
God. 
 On behalf of all of us, I would like to sincerely thank Fr. Jack Sullivan for his service in the parish of 
St. Jane de Chantal and St. Faustina. I congratulate him on his well-deserved retirement. I wish him much 
health, joy and love for the years to come and further service in the church as a retired priest. 
 I would like to thank Frank and Irene Cebulski and Krystyna Pokorny, along with the youth group 
"The Mystery of the Holy Mass" for their donations towards the purchase of altar cloths. May the Merciful 
Lord Jesus reward you. 
 I urge all eligible US citizens to exercise their right, privilege, and patriotic duty to vote. Vote 
according to your conscience and remember that for this choice, as well as for all other choices we make in 
our lives, we are responsible not only to people, but we will be accountable one day to God. 
 Next Sunday, we will celebrate All Saint’s Day, and on Monday, All Souls' Day. In a particular way, 
please remember in your prayers those who died in the sins of hatred, unforgiveness and separation from 
God and people.  

                 God bless, 
Rev. Canon Ted Dzieszko 

Pastor 
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Adoration of the Blessed Sacrament 
Every Tuesday 

9:30 am -7:00 pm  
 Please find at least one hour in your 
day to come for individual prayer before the 
Lord. Come meditate, clear your mind, unload 

your worries to the Lord. We are seeking at least four 
individuals to be present in one hour shifts throughout 
the day. If you would like to come, please register 
prior to Tuesday by writing your name in the 
appropriate time slot on the sign up sheet near the    
St. Faustina image when you enter the church.  
 The Divine Mercy Chaplet is prayed out loud   
together at 3:00 pm in Polish and at 5:30 pm in English. 

Live Streaming Mass 
 We would like to inform everyone that  we 
continue to live stream Mass from St. Faustina 
Kowalska Parish every Sunday at 7:30 am in English 
and at 9:00 am in Polish. These Masses can also be 
watched at a later time on our parish Youtube 
channel:  

https://www.youtube.com/
channelUCa0ROrR8Ro0LH5tIAe61jgQ  

 The Polish Mass is also broadcast from our 
parish on 1490 AM at 10:00 am, thanks to the 
kindness of "Radio Adams".  

Rosary Devotion During the Month of October 
 As the month of October draws to an 
end so do the daily rosary devotions in our 
church. If you haven’t picked up the rosary yet, 
please do so and join us in these final days of 
October. The rosary will be recited in our church 

in the English language on Wednesday at 7:00 am and 
Saturday at 4:00 pm. 

Queen of Hearts Raffle 
 The Holy Name Society Queen of Hearts raffle 
is back! Tickets are just $1 each or 6 for $5. It is a split 
the pot raffle. The drawing is held every Saturday at 
Tom’s Tap (6707 S. Archer Ave). Tickets can be 
purchased at Tom’s Tap or in the parish office. The 
current pot is $100,666. 

REF Program News 
 Photos from the REF Program First Holy 
Communion and Confirmation Masses are available for 
pick up from the Parish Office on Monday, Tuesday, 
Thursday or Friday between 9:30 am and 5:30 pm.  
 Confirmation students are expected to return 
their Commitment Letters by October 31 and to attend 
the Confirmation Commitment Mass on Sunday, 
November 1 at 10:30 am. Attendance is mandatory. 
 The next in-person learning session for the REF 
Program is Wednesday, November 4, from 5:30-8:30 
pm. Grades 6-8 should meet in church for Mass, while 
grades 1-5 should proceed to class in the school 
building. 

God's promise 
 "You will love" - more than a command or 
commandment, it is God's desire for us and His 
promise. If we allow God to mold us, He, through the 
power of His Spirit, will enable our whole person to 
love in a harmonious and integral way. Then we will 
love Him with our whole mind by knowing the truth. 
With all our heart by building mature ties and 
relationships. With all our soul through evangelical 
decisions and purity of intention in actions. By 
harmonizing our interior more and more, we will be 
able to love our neighbors as ourselves. 
 Jesus, I want to love You with all of myself. 
Thank you for your invitation and promise to grow in love. 
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Sts. Simon & Jude Thaddeus - October 28 
 On Wednesday, October 28, the Church 
celebrates the feast of Sts. Simon and Jude Thaddeus 
whose names occur together in the Canon of the Mass 
and are also celebrated on the same day. Possibly this 
is because they both preached the Gospel in 
Mesopotamia and Persia where it is said they had both 
been sent, but in actual fact we know nothing for 
certain about them beyond what is told us of their 
being called as Apostles in the New Testament.        
St. Jude Thaddeus is the author of a short Epistle 
which forms part of the New Testament.  

St. Jude Thaddeus 
Patron: Desperate situations; forgotten causes; 
hospital workers; hospitals; impossible causes; lost 
causes; diocese of Saint Petersburg, Florida. 

St. Simon 
Patron: Curriers; sawmen; sawyers; tanners. 
 

St. Jude Thaddeus - Father Ted’s Name Day 
    We would like to wish our Pastor, who honors    
St. Jude Thaddeus as his Patron saint, God’s graces 
and blessings in his pastoral ministry at St. Faustna 
Kowalska Parish. All For the Greater Glory of God! 
 Just as a side note, a name day is a tradition in 
many countries in Europe, Latin America, and Roman 
Catholic and Eastern Orthodox countries in general. It 
consists of celebrating the feast day of a saint that is       
associated with one's given name. The celebration is   
similar to a birthday.  
 

Novena Prayer to St. Jude Thaddeus 
 O Holy St. Jude, Apostle and Martyr, 
great in virtue and rich in miracles, near 
kinsman of Jesus Christ, faithful intercessor 
of all who invoke your special patronage in 
time of need, to you I have recourse from 
the depth of my heart and humbly beg to 
whom God has given such great power to 
come to my assistance. Help me in my present and 
urgent petition. In return, I promise to make your 
name known and cause you to be invoked. St. Jude 
pray for us all who invoke your aid. Amen.  

https://www.youtube.com/channel/UCa0ROrR8Ro0LH5tIAe61jgQ
https://www.youtube.com/channel/UCa0ROrR8Ro0LH5tIAe61jgQ




Ladies Guild Memorial Mass 
 Members of the Ladies Guild are invited to   
attend a Memorial Mass for our deceased members on 
Sunday, November 1 at 10:30 am. Please be sure to 
call the parish office to reserve your seat for this     
celebration of the lives of these wonderful women. If 
you are unable to attend, please remember these      
ladies in your prayers. 

Senior Club News 
 The deceased members of the St. Jane         
de Chantal Senior Club will be remembered at the   
4:30 pm Mass on Saturday, November 7. Those who 
wish to attend this Mass are reminded to call the    
parish office (773-776-2411) to make a reservation. 
Face mask is required to be worn during the Mass.   
 Due to the COVID-19 surge, the St. Jane de 
Chantal Senior Club will not hold meetings until      
February of 2021. We hope and pray that all our  
members stay safe and healthy until we meet again. 

 

Turn Clocks BACK 1 Hour On  
 

Saturday, October 31st!  
 

(FALL behind, SPRING forward) 

Christian Pumpkins 
    Being a Christian is like being a 
pumpkin. God lifts you up, takes you in, 
and washes all the dirt off of you. He opens 
you up, touches you deep inside and 
scoops out all the yucky stuff - including 
the seeds of doubt, hate, greed, etc. Then He carves 
you a new smiling face and puts His light inside you to 
shine for all the world to see. Be a pumpkin today and     
always…Happy Halloween! 

Pope’s Apostleship of Prayer Intention 
   

November: Universal prayer intention   
Artificial Intelligence 
We pray that the progress of robotics  
and artificial intelligence may always  
serve humankind.  
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All Hallows' Eve 
 Halloween or All Hallows' Eve is not a liturgical 
feast on the Catholic calendar, but the celebration has 
deep ties to the Liturgical Year. The three consecutive 
days — Halloween, All Saints Day and All Souls Day — 
illustrate the Communion of Saints. We, the Church 
Militant (those on earth, striving to get to heaven) pray 
for the Church Suffering (those souls in Purgatory) 
especially on All Souls Day and the month of 
November. We rejoice and honor the Church 
Triumphant (the saints, canonized and uncanonized) in 
heaven. We also ask the Saints' intercession for us. 
 The separate vigil and octave were abrogated 
in 1955, but Halloween evening marks the beginning 
of the observance of All Saints Day. 
 In England, saints or holy people are called 
"hallowed," hence the name "All Hallow's Day." The 
evening, or "e'en" before the feast became popularly 
known as "All Hallows' Eve" or even shorter, 
"Hallowe'en." 
 Since it was the night before All Saints Day, 
"All Hallows Eve" (now known as Hallowe'en), was the 
vigil and required fasting, many recipes and traditions 
have come down for this evening, such as pancakes, 
boxty bread and boxty pancakes, barmbrack (Irish fruit 
bread with hidden charms), colcannon (combination of 
cabbage and boiled potatoes). This was also known as 
"Nutcrack Night" in England, where the family 
gathered around the hearth to enjoy cider and nuts 
and apples. 
 Halloween is the preparation and combination 
of the two upcoming feasts. Although the demonic and 
witchcraft have no place in a Catholic celebration, 
some macabre can be incorporated into Halloween. It 
is good to dwell on our certain death, the Poor Souls in 
Purgatory, and the Sacrament of the Sick. And tied in 
with this theme is the saints, canonized and non-
canonized. What did they do in their lives that they 
were able to reach heaven? How can we imitate them? 
How can we, like these saints, prepare our souls for 
death at any moment? 

November 2 - Commemoration of  
All the Faithful Departed, All Souls Day 

 Every year on November 2 the Church 
remembers all the faithful departed and prays 
for the fullness of salvation for those who 
languish in purgatory. On this day, we join the 

Church in its concern for the salvation of every human 
being during the Masses celebrated in our parish at 
7:30 am and 10:30 am in English and at 9:00 am, 
12:30 pm and 7:00 pm in Polish. 

Remember the Deceased 
 In the tradition of the Catholic 
Church, the month of November is dedicated      

   to the memory and prayer for the deceased. 
Let us remember our beloved deceased, 
whose time on this earth has ended. Some 
passed away in a state of grace and others in 

a state of sin. Sometimes death came too early and    
unexpectedly. The most beautiful gift for them is prayer 
and the sacrifice of the Holy Mass. Additional envelopes 
in English and Polish for the November All Souls            
remembrance can be found at the exits from the church. 
May the merciful God forgive them the sins which they 
have committed and receive their souls into heaven.  



St. Faustina Parish Has Re-Opened the Church 
 After a few months of being closed,              
St. Faustina Kowalska Parish has opened its church 
doors to all the faithful. We cordially welcome 
everyone. In our church we can easily fit 62 
individuals, while observing social distancing. Members 
of the same family living in the same household do not 
need to observe social distancing and may sit together. 
Pews are marked accordingly. Upon entering the 
church, you must put on a mask/face covering that 
covers your mouth and nose. Then you must sanitize 
your hands. Then you may enter the church and check 
in with the greeter to ensure your name is on the 
reservation list. You should note that only the west 
doors (McVicker Avenue) are used to enter the church 
and the south (West 53rd Street) and north (parking 
lot) doors are used to exit the church. Please 
remember that your mask/face covering must cover 
your mouth and nose during the entire Mass, except 
for the time of receiving Communion. Once the Holy 
Eucharist is consumed, the mask must be placed back 
on. Communion is received by hand. If you wish to 
receive Communion by mouth, then we ask that you 
wait until the very end of the Communion line (and 
receive the Holy Eucharist delicately and carefully so as 
not to touch the priest’s or the Eucharistic Minister’s 
fingers). We ask that you do not come to church if you 
are experiencing symptoms such as a fever, cough or 
cold, until you have completely recovered and have no 
such symptoms. We encourage those who feel ill to 
participate in Mass which is live-streamed from our 
church every Sunday at 7:30 am (in English) and at 
9:00 am (in Polish). In order to attend Mass in the 
church in person, you must make a reservation prior to 
3:00 pm on Friday by calling the parish office at      
773-767-2411 for the English Masses or Maria Horbal 
at 773-842-4999 for the Polish Masses. You must 
provide your first and last name, the number of 
individuals attending and your telephone number. 
Sunday Masses are celebrated in our church at the 
following times: Saturday-4:30 pm (English); Sunday-
7:30 am (English), 9:00 am (Polish), 10:30 am 
(English), 12:30 pm (Polish), and 7:00 pm (Polish). 
Confessions are heard on Saturday from 3:15 pm to 
4:15 pm. A Mass in English is celebrated Monday 
through Friday at 7:30 am. A Mass in Polish is 
celebrated Monday through Saturday at 8:30 am. May 
the Merciful Jesus abundantly bless all of you. 

ATTENTION! 
 Flu season is right around the 
corner. If you have any of the following 
symptoms, such as: cough, sore throat, 
fever, muscle aches, headeache, fatigue, 
loss of appetite, or a cold, then for the 

good of all please stay home and participate in 
Mass via television, radio or the internet. Thank you 
everyone for your cooperation and understanding! 

 God has called to Himself the following 
parishioners, for whom a funeral mass was celebrated 
this week. We express our deepest sympathies to the 
family of the deceased and pray that the Risen Lord 
will bless and strengthen them during their time of 
sorrow. For the deceased we pray, “Eternal rest grant 
unto them, O Lord, and may perpetual light shine 
upon them. Amen.” 

+Joyce Maynard 
+Dolores Taber  

+Richard Strugala 
 W ostatnim tygodniu Pan Bóg powołał do 
Siebie powyżej wymienionych parafian, za których     
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w naszym 
kościele. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi    
i umacnia rodzinę zmarłej podczas ich smutku i żałoby. 
A za zmarłych módlmy się mówiąc: „Wieczny          
odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci, na wieki wieków. Amen.” 

Rest In Peace 

Lector Schedule 
Saturday, October 31, 2020 
 4:30 pm - M.Wodke  
Sunday, November 1, 2020 
 7:30 am - R.Konrath  
 9:00 am - K.Zięba, O.Pępek, K.Łukasik  
  10:30 am - M.Meyer  
 12:30 pm - J.Pyrz, B.Pępek, S.Szczechowicz  
 7:00 pm - K.Stękała, Z.Koszyłko, T.Stękała  

Presider Schedule at St. Faustina Kowalska 
 

Saturday, October 31, 2020 
4:30 pm - Fr. Ted Dzieszko 
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2020 United States Presidential Election 
Citizens in the 14th Ward from the        

4th and 24th Precincts may cast their vote 
in Ward Hall  

from 6:00 am - 7:00 pm 
on Tuesday, November 3, 2020 

Altar Server Schedule 
Saturday, October 31, 2020 
 4:30 pm - Aiden & Thaddeus Krol 
Sunday, November 1, 2020 
 7:30 am - Joshua Woodward 
 9:00 am - O.Pępek & D. Długopolski  
  10:30 am - Ethan Camargo  
 12:30 pm - D.Skibinski & D. Solarczyk 
 7:00 pm - Sz.Bielanski & K. Stękała  



 Offering for the  
Resurrected Jesus Altar  

and Sacristy Project  
      We would like to 
extend sincere thanks to the 
following individuals, who made 
offerings toward the Resurrected 
Jesus altar and sacristy project: 
 

$100 - Halina & Stanisław 
Franczyk,  

$20 - Joseph Mario Moreno 
 

Ofiara na projekt Ołtarza 
Jezusa  Zmartwychwstałego  

i Zakrystię  
      Składam serdeczne 
podziękowania powyżej 
wymienionym osobom, które 
złożyły ofiary na ołtarza Jezusa 

Zmartwychwstałego i zakrystię. 

 

 $94,741.84 
as of 

10/22/2020 

$90,000 

$80,000 

$70,000 

$60,000 

$50,000 

$40,000 

$30,000 

$20,000 

$10,000 

 

Our weekly offering at   
St. Faustina Kowalska Parish 

 
$1,171.00 - Prop. Of the Faith-World Missions 
$65.00 -  Patroness Day Envelope-St. Faustina 
$108.10 -  Votive Candles 
$195.00 - Building Maintenance Fund 
$200.00 -  Stole Fees 
$120.00 -  Resurrected Jesus Altar Donations 
$393.00 -  Sanctuary Vigil Lights 
$455.00 -  Miscellaneous Collection Envelopes 

 

THANK YOU!  
for supporting our Parish.  

 
DZIĘKUJEMY!  

wszystkim za wsparcie naszej parafii. 

$5,184.00 - RECEIVED IN 271 ENVELOPES  
$281.00    - ONLINE &/OR TEXT TO GIVE 
$5,465.00 - TOTAL SUNDAY OFFERING   
           FOR THE WEEKEND OF 10/10-11/2020 

TOTAL DEPOSITED - $8,172.10 

Vigil Candles  
 For twenty-four hours a day, two candles burn 
at either side of the tabernacle and two more before 
the Our Lady of Fatima statue. The candles represent 
our presence and our prayer in a holy place. If you 
would like to, you may sponsor two vigil candles at the 
tabernacle or two vigil candles before the Our Lady of 
Fatima statue. The suggested offering to sponsor one 
candle is $10. Offerings for the vigil candles can be 
made in a plain envelope from home and placed 
together with your Sunday offering or dropped through 
the mail slot of the parish office. Please remember to 
write your name, address and telephone number on 
the envelope, the number of candles and which 
candles you are sponsoring. Candles may be offered in 
honor of a child being baptized or receiving First Holy 
Communion, a couple getting married, or someone 
who is ill. Candles may also be offered in memory of a 
beloved deceased individual. May the Mother of God 
through the Merciful Jesus intercede many favors for 
everyone. Proceeds from these vigil candles will be 
used towards liturgical vestments, hosts, candles and 
further renovation of the sacristy.  
 

Contributors - Ofiarodawcy 
$100 - Krystyna & Stanisław Solarczyk,  

$100 - Rodzina Szczechowicz, 
$63 -  Charles & Margaret Green 

(In thanksgiving on the occasion of our  
63rd wedding anniversary), 
$60 - Teresa Kozłowska 

(Czesław Kozłowski, Marian, Anna Kozłowska,  
Oliwia, Lilla Serwatka, Jadzia Lasyk) 

$50 - Bogusia & Stanisław Ligas, 
$20 - Aleksandra Leśnicka 

 
Świece Wigilijne  

 Przez 24 godziny na dobę płoną przy 
tabernakulum i figurze Matki Bożej Fatimskiej świece 
wigilijne. Świece reprezentują naszą obecność i naszą 
modlitwę w świetym miejscu. Jeśli masz życzenie 
możesz sponsorować 2 świece wigilijne przy 
Tabernakulum lub 2 świece wigilijne przy figurze Matki 
Bożej Fatimskiej. Sugerowana ofiara za jedną świecę 
jest $10. Na zwyczajnej kopercie możesz wypisac 
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, które i ile świec 
chcesz sponsorować. Może być imię dziecka 
ochrzczonego, imię dziecka które idzie do Pierwszej 
Komunii świetej, osób zawierających małżeństwo, 
osoby chorej lub przyjmującej inny sakrament. Może 
też być imię osoby zmarłej. Koperty mozna zwrócić do 
biura parafialnego, do zakrystii lub wrzucić wraz do 
koszyka z kolektą. Niech Matka Boża u Jezusa 
Miłosiernego wyprosi wszystkim wiele łask. Dochód z 
płonących świec będzie przeznaczony na szaty 
liturgiczne, hostie, świece i dalszy remont zakrystii. 
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 W wieku XXI zjawiskiem spotykanym coraz częściej jest egoistyczne 
podejście do życia. Coraz trudniej jest znaleźć człowieka, który potrafi wysłuchać, 
doradzić, porozmawiać o życiu, o wierze, nadziei, miłości, ale nie tej, 
propagowanej w mediach, filmach, lecz tej prawdziwej, bezinteresownej, 
wypływającej z przyjaźni. Natomiast na porządku dziennym są rozmowy o polityce, 
finansach i plotkowanie o bliźnich.  
 Żeby być sprawiedliwym, trzeba przyznać, że takie problemy – chociaż w 
mniejszej skali – istniały już w czasach przed Chrystusem. Dzisiejsze czytanie z 
Księgi Wyjścia może w inny sposób, innym językiem, jednak mimo wszystko 
pokazuje nasze przywary. „Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy                           
i sieroty.” (Wj 22,21) Czy i my przypadkiem, widząc krzywdę kobiet, które same 

wychowują dzieci, nie wzruszamy ramionami, bo to nie nasz problem?  Czy pamiętamy o domach dziecka, w 
których znajdują się niechciane, niekochane bądź osamotnione dzieci? 
 „Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował 
wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.” (Wj 22,24). Po tym fragmencie pojawiają się 
obrazy firm oraz innych instytucji, żerujących na ludziach, którzy wpadli w spiralę kredytów, spłacając kredyt 
kredytem, lub podpisujących w ciemno, by uzyskać środki na przeżycie bieżącego dnia. 
 Czytania dzisiejsze, mówiące o miłości do bliźniego, mimo wszystko przestrzegają nas przed 
naiwnością, zbyt dużym zaufaniem do tych, którzy tylko czekają na nasze potknięcie, by nas złapać w 
pułapkę. Jak się przed tym bronić? Jak nauczyć się dokonywania właściwych wyborów, rozpoznawania ludzi, 
którzy dają nam serca, nie wciągając nas w pułapkę? Wsłuchujmy się z uwagą w czytania, w Ewangelię, 
bowiem znajdziemy w nich odpowiedzi na nasze problemy i bolączki.  
 Pytanie, które słyszymy w Ewangelii: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest      
największe?” (Mt 22,36). Odpowiedź jest prosta, jasna i wyraźna: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.” (Mt 22,37) i „Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego.” (Mt 22,39b).   
 Odpowiedź Pana Jezusa rodzi w nas pytania: jak żyć miłością? jak rozumieć miłość?  Wspomniałem 
już na wstępie, że nie chodzi o miłość emocjonalną, ale o świadome, pełne miłości postępowanie, o postawę 
życiową ukształtowaną przez miłość. Kto kocha, nie myśli o korzyściach, udzielonej pomocy lub poświęceniu. 
Kochając, dajemy przecież wszystko, chętnie, nie myśląc o rewanżu.  Zastanawiamy się niejednokrotnie, jak 
postępować, by żyć pełnią istnienia, by znajdować środek na zło kłócące się z naszym pragnieniem 
szczerości, sprawiedliwości, spokoju i pokoju, a przecież to miłość do Boga i miłość do człowieka jest 
odpowiedzią na nasze wszystkie pytania i wątpliwości. To miłość uzdalnia nas do bycia prawdziwymi ludźmi. 
Gdzie jest miłość, tam jest szczęście. Miłość rodzi miłość i wraca do tego, kto ją daje. Na drodze rozwoju 
duchowego miłość bliźniego jest wyznacznikiem miłości do Boga. 
 W imieniu nas wszystkich, chcę serdecznie podziękowac. Ks. Jack Sullivan za jego posługę w parafii 
św. Joanny de Chantal i św. Faustyny.  Gratuluję mu, że doczekał czasu przejścia na zasłużoną emeryturę. 
Życzę mu dużo zdrowia, radości i miłości na dalsze lata życia i posługi w kościele już jako ksiądz emeryt. 
 Chcę podziękować dla Państwa Frank i Irene Cebulski oraz Pani Krystynie Pokorny z grupą 
młodzieżową „Tajemnica Mszy świętej” za ofiary na zakup obrusów na ołtarz. Niech Pan Jezus Miłosierny 
wynagrodzi. 
 Wszystkich uprawnionych obywateli Stanów Zjednoczonych zachęcam, aby skorzystali z z prawa, 
przywileju i patriotycznego obowiązku do wzięcia udziału w wyborach. Zagłosujcie zgodnie z waszym 
sumieniem i pamiętajcie, że za tę decyzję jak i za wszystkie inne, które podejmujemy w naszym życiu 
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko przed ludźmi, ale będziemy kiedyś odpowiadać przed Bogiem. 
 Już w za tydzień w niedzielę będziemy celebrowali Dzień Wszystkich Świętych, a w poniedziałek Dzień 
Zaduszny. Pamiętajcie w modlitwie w sposób szczególny tych, którzy umarli w grzechach nienawiści, 
nieprzebaczenia i nie pojednania z Bogiem i ludźmi.  

         Szczęść Boże! 
  Ks. Kan. Tadeusz Dzieszko 

Proboszcz 
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Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się w każdy wtorek we wrześniu. 
Wystawienie rozpocznie się bezpośrednio po 
Mszy św. w języku polskim o godz. 8:30 am. 
Adoracja będzie trwała cały dzień, aż do czasu 
Mszy św. w języku polskim o godz. 7:00 pm. 
Proszę znaleźć przynajmniej 1 godzinę w tym 
dniu, aby przyjść na indywidualną modlitwę 

przed Najświętszym Sakramentem. Przyjdźcie czuwać, aby 
oddać swoje zmartwienia przed Panem. Szukamy co 
najmniej czterech osób, które będą obecne przynajmniej 
godzinę (lub dłużej, jeśli ktoś może) na zmiany w ciągu 
dnia, aby nie pozostawiać Pana Jezusa samego w pustym 
kościele. Prosimy o wcześniejsze zapisy na adorację, 
wpisując swoje imię i nazwisko w odpowiednim przedziale 
czasowym na liście, która się znajduje obok ikony           
św. Faustyny przy wejściu do kościoła. 

Październikowy Różaniec w Parafii Św. Faustyny 
 Miesiąc Październik w tradycji Kościoła 
Katolickiego jest poświecony Matce Bożej 
Różańcowej. Zapraszamy wszystkich do 
wspólnego odmawiania różańca w języku 
polskim, w naszym kościele od poniedziałku do 

piątku, przed Mszą sw. o godz. 8:30 rano. We wtorki     
i piątki po Mszy świetej o godz. 7:00 wieczorem oraz w 
niedzielę o godz. 12:00 w południe. Niech Matka Boża 
Różańcowa wyprosi u Boga dla wszystkich wiele łask. 

Parkowania Wokół Kościoła 
 Prosimy o uważne przestrzeganie wszelkich 
ograniczeń dotyczących parkowania w pobliżu kościoła. 
Nie parkuj przed domami i nie blokuj podjazdów do 
domów ani zjazdów na parking przy ulicy McVicker 
Avenue. Nie parkuj w wyznaczonych miejscach dla 
osób niepełnosprawnych, chyba że masz tablicę 
rejestracyjną dla osób niepełnosprawnych lub kartę 
parkingową dla niepełnosprawnych wyświetloną w 
samochodzie. Nigdy nie parkuj przed hydrantem 
przeciwpożarowym. I prosimy zaparkować między 
pomalowanymi liniami; nie zajmuj dwóch miejsc. W 
wyniku nieprzestrzegania tych przepisów dotyczących 
parkowania samochody mogą otrzymać mandat od 
miasta, a nawet holowane na koszt właściciela. 

Pamiętajmy o Zmarłych 
 Miesiąc listopad w tradycji 
 Kościoła Katolickiego jest poświęcony pamięci 
i modlitwie za zmarłych. Pamiętajmy naszych 
zmarłych,mktórych czas na tej ziemi się 
zakończył. Jedni odeszli w stanie łaski a inni w    
stanie grzechu. Czasem śmierć przyszła za wcześnie        
i niespodziewanie. Najpiękniejszym darem dla nich jest 
modlitwa i ofiara Mszy świetej. Dodatkowe koperty w 
języku angielskim i polskim na listopadowe wypominki są 
wyłożone przy wejściach kościelnych. Niech Miłosierny 
Bóg wybaczy im ich grzechy które popełnili i przyjmie ich 
dusze do nieba. 

Obietnica Boga 
 „Będziesz miłował” – bardziej niż nakaz czy 
przykazanie jest to pragnienie Boga względem nas       
i Jego obietnica. Jeśli pozwolimy Bogu, aby nas 
kształtował, On mocą swojego Ducha uzdolni całą 
naszą osobę do kochania w sposób harmonijny           
i integralny. Wówczas będziemy kochać Go całym 
umysłem przez poznawanie prawdy. Całym naszym 
sercem przez budowanie dojrzałych więzi i relacji. Całą 
naszą duszą przez podejmowanie ewangelicznych 
decyzji i czystość intencji w działaniach. Coraz bardziej 
harmonizując nasze wnętrze, będziemy zdolni do 
miłowania naszych bliźnich jak samych siebie. 
 Jezu, pragnę kochać Ciebie całym sobą. 
Dziękuję za Twoje zaproszenie i obietnicę wzrastania w 
miłości.  

2 listopada - Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
czyli Dzień Zaduszny 

   Każdego roku 2 listopada Kościół wspomina 
wszystkich wiernych zmarłych i modli się o 
pełnię zbawienia dla tych, którzy pokutują w 
czyśćcu. W tym dniu włączamy się w troskę 

Kościoła o zbawienie każdego człowieka podczas Mszy 
św. odprawionych w naszym kościele o godz. 7:30 i 
10:30 rano w języku angielskim, a w języku polskim 
o godzinie 9 rano, o 12:30 po południu                 
i 7 wieczorem.  

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Listopad: Intencja ewangelizacyjna 
Sztuczna inteligencja.                                     
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki                 
i sztucznej inteligencji zawsze służył                    
istocie ludzkiej.  

Nastaw zegar 1 godzinę DO TYŁU 
  

w   sobotę wieczorem,  
31 października,2020! 
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Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny 
 1929 rok. W pewnej chwili, w czasie Mszy 
świętej czułam bliskość Boga w szczególniejszy 
sposób, pomimo bronienia się i odwracania od Boga. 
Dlatego uciekałam nieraz od Boga, bo nie chciałam być 
ofiarą złego ducha, jako mi nieraz mówiono, że nią 
jestem. A ta niepewność trwała czas dłuższy. W czasie 
Mszy świętej przed Komunią świętą było odnowienie 
ślubów. Kiedy wyszłyśmy z klęczników i mówić formułę 
ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie białej, 
przepasany pasem złotym - i rzekł do mnie: Udzielam 
ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była 
nieskalana, i na dowód, że nie będziesz nigdy 
doznawać pokus nieczystych - zdjął Jezus pas złoty z 
siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie 
doznaję żadnych poruszeń przeciwnych cnocie ani w 
sercu, ani w umyśle. (40)  



Rozkład Mszy Świętych w Parafii Św. Faustyny 
w języku polskim 

 Msze św. w języku polskim będą odprawione 
od poniedziałku do soboty o 8:30 rano. Godzinki będą     
odmawiane 15 minut przed Mszą św., czyli o 8:15 am. 
Dodatkowe Msze św. w języku polskim będą 
odprawione o godzinie 7:00 pm we wtorki, piątki oraz 
pierwsze i drugie soboty miesiąca. 
 Msze św. w języku polskim będą odprawione w 
niedzielę o godzinie 9:00 rano, 12:30 po południu         
i 7:00 wieczorem. 

Intencje Mszalne 
 Jeśli chcesz zamówic intencję Mszalną za osobę 
zyjącą lub zmarłą, możesz skontaktować się z biurem 
parafialnym dzwoniąc na numer 1(773)767-2411. 
Intencje Mszalne można również zamówić wypisując 
na kopercie swoje imię i nazwisko, numer telefonu, 
intencję czyli za kogo ma być odprawiona Msza święta, 
datę i godzinę tej Mszy. Koperty można zwrócic do 
biura parafialnego, do zakrystii lub przed Mszą lub po 
Mszy przy głównym wejściu kościelnym. 

Imieniny Ks. Tadeusza 

 W środę, Kościół obchodzi wspomnienie      
św. Judy Tadeusza, Apostoł i męczennik. W czasie 
Ostatniej Wieczerzy pytał Chrystusa, dlaczego objawił 
się tylko uczniom, a nie światu (J 14, 22). Czczony 
jest  jako patron w sprawach szczególnie trudnych       
i beznadziejnych. Jego święto przypada w kalendarzu 
liturgicznym wraz ze św. Szymonem Apostołem w dniu 
28 października.    

 Naszemu Księdzu Proboszczowi, który czci            
św. Judy Tadeusza jako swojego Patrona, życzymy w 
dniu Imienin wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego 
w kapłańskiej posłudze. Ad Maiorem Dei Gloriam! 

Modlitwa Nowenna do św. Judy  

 O Święty Judzie, Apostoł   
i Męczennik, wielki w cnocie        
i bogaty w cudach, bliski krewny 
Jezusa Chrystusa, wierny 
wszystkich, którzy przywołują 
twój szczególny patronat w 
czasie potrzeby, do Ciebie mam 
prośbę z głębi mojego serca        
i pokornie błagam, do którego 
Bóg dał tak wielką moc, aby 
przybyć do mojej pomocy. Pomóż 
mi w mojej obecnej i pilnej 
petycji. W zamian obiecuję, że 
ujawnię Twoje imię i wywołam 
Cię. Św. Judzie modl się za nas 

wszystkich, którzy przywołują twoją pomoc. Amen. 
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ŚŚ. Szymon i Judy Tadeusz 
 To najmniej znani spośród Apostołów. Święty 
Szymon, jak twierdzą niektórzy Ojcowie Kościoła, 
pochodził z Kany Galilejskiej. Ewangelista Łukasz nadał 
mu przydomek „Gorliwy”. Papież Benedykt XVI w swojej 
katechezie podkreślił, że „Szymon, jeśli nawet nie należał 
do nacjonalistycznego ruchu Zelotów, wyróżniał się 
przynajmniej płomiennym zapałem do żydowskiej 
tożsamości, a więc do Boga, do swego ludu i do Prawa 
Bożego”. 
 Według chrześcijańskich przekazów, Szymon był 
bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. 
Zasiadł na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i 
Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam poniósł śmierć 
za cesarza Trajana. 
 Jeden z żywotów średniowiecznych o 
męczeństwie św. Szymona Kananejczyka podaje, że 
został on przecięty piłą na pół. Ciało św. Szymona, 
według świadectwa mnicha Epifaniusza (IX wiek), miało 
się znajdować w Nicopolis (północna Bułgaria), w 
kościele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy 
świętych Szymona i Judy w Bazylice św. Piotra, która 
obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, 
znajdują się prawdopodobnie relikwie obu Apostołów. 
Część relikwii jest w katedrze w Tuluzie. 
 Również o życiu św. Judy niewiele wiadomo. Miał 
on przydomek Tadeusz, czyli „Odważny”. Jest autorem 
jednego z listów Nowego Testamentu i sam siebie 
nazywa bratem Jakuba (Jud 1). List ten został napisany 
przed 67 r. i zapożycza z niego pewne fragmenty i słowa 
nawet św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił 
Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii. 
 Część tradycji chrześcijańskiej podaje, że ci 
święci Apostołowie razem ponieśli śmierć męczeńską. 
Inne źródła mówią, że Szymon został zabity w 
Jerozolimie, a Juda Tadeusz w Libanie lub w Persji.W 
kalendarzu liturgicznym Kościoła zachodniego dnia 28 
października obchodzi się święto Judy Tadeusza 
apostoła. Nie ulega wątpliwości, że te dwa imiona 
odnoszą się do tej samej osoby, ale w żadnym tekście 
biblijnym nie występują one razem. Ten Apostoł, 
wymieniany zazwyczaj zaraz za Szymonem, jest 
nazywany czasem „Judą, synem Jakuba” (Łk 6, 16; Dz 1, 
13), kiedy indziej po prostu Judą (Mt 13, 55; Mk 6, 3; J 
14, 22). Imię Tadeusz pojawia się w całej Biblii tylko dwa 
razy: Mt 10, 3 i Mk 3, 18. Obydwa teksty to fragmenty 
opisów powołania kolegium dwunastu. Otóż w opisach 
tych nie jest wspomniany w ogóle Juda, jego miejsce 
zajmuje właśnie Tadeusz. Zjawisko posiadania dwu imion 
przez jedną osobę notuje się nie raz w relacjach 
Ewangelistów, żeby się ograniczyć do wspomnienia 
samego Szymona Piotra, Jana Marka czy Szawła 
zwanego potem Pawłem. 
 Warto również zauważyć, że Juda został 
umieszczony wśród braci Pana (Mt 13, 55; Mk 6, 3). 
Wiadomo dziś, że terminem „brat” zwykło się określać 
kuzyna lub krewnego.  
 Od czasów najdawniejszych zwykło się właśnie u 
Tadeusza szukać pomocy przy załatwianiu spraw 
szczególnie trudnych. Uchodzi Tadeusz za patrona 
„spraw beznadziejnych”. To chyba miał na względzie     
L. Kern, kiedy układał, często dziś cytowaną, fraszkę: 
 

„Na funkcji albo na etacie, 
wszędzie dziś Tadeuszów macie, 

więc udowadniać wam nie muszę, 
że są potrzebni Tadeusze”. 



Otwarcie Kościoła św. Faustyny Kowlaskiej 
 Parafia sw. Faustyny Kowalskiej po długim 
czasie zamknięcia kościoła otworzyła drzwi dla 
wiernych. Serdecznie wszystkich witamy. W naszym 
kościele możemy swobodnie zmieścić 62 osoby, które 
zachowają bezpieczną odległość. Członkowie tej samej 
rodziny nie muszą zachowywać odległości. Ławki są 
odpowiednio oznaczone. Przed wejściu do kościoła 
należy założyc maseczkę na usta i na nos. Przy wejściu 
do kościoła należy odkazić ręce.  Przy wejściu do 
kościoła należy z osobą stojącą przy wejściu sprawdzić 
czy jesteśmy wpisani. Wchodzimy tylko przez główne 
wejście a po Mszy wychodzimy tylko przez wyjścia 
boczne. Proszę pamiętać że maseczka powinna być na 
ustach i na nosie cały czas z wyjątkiem kiedy 
przyjmujemy Komunię świetą. Po przyjęciu Komunii 
świętej należy znowu maseczkę założyć.  Komunię 
świetą przyjmujemy na ręce. Ci którzy pragną przyjąć 
Komunię świętą na język powinni przyjąć na końcu 
kolejki (przyjmujemy bardzo delikatnie tak by nie 
dotknąć palców księdza lub szafarza Eucharystii). 
Bardzo prosimy o nie przychodzenie do kościoła w 
przypadku kiedy mamy podwyższoną temperaturę, 
kaszel lub katar, aż do pełnego wyleczenia. Zachęcamy 
chorych do uczestnictwa w Mszy świętej, która jest 
nadawana z naszego kościoła na żywo w każdą 
niedziele o godz. 7:30 rano (w języku angielskim) 
oraz  o godz. 9:00 rano (w języku polskim). Aby 
uczestniczyć osobiście w Mszy świętej należy dokonać 
rezerwacji dzwoniąc po angielsku (do piątku do godz. 
3:00 po południu) na numer 1(773)767-2411 lub po 
polsku do Pani Marii Horbal na nr. 1(773)842-4999. 
Należy podać swoje imie i nazwisko oraz numer 
telefonu. W naszym kościele niedzielne  Msze świete są 
odprawiane w  soboty o godz. 4:30 po południu (po 
angielsku) w niedziele o godz. 7:30 rano (po 
angielsku), o godz. 9:00 rano (po polsku), o godz. 
10:30 rano (po angielsku), o godz. 12:30 po południu 
(po polsku), o godz. 7:00 wieczorem (po polsku). Do 
sakramentu spowiedzi można przystąpić w każdą 
sobotę od godz. 3:15 do godz. 4:15 po południu. Od 
poniedziałku do piątku Msze św. w języku angielskim 
sprawujemy o godz. 7:30 rano. Od poniedziałku do 
soboty Msze świete w języku polskim sprawujemy o 
godz. 8:30 rano. Niech Jezus Miłosierny wszystkim 
hojnie błogosławi. 

UWAGA! 
 Rozpoczyna sie sezon grypowy. 
Jeśli ktoś z was ma objawy takie jak: 
kaszel, katar, ból gardła, podwyższona 
temperatura, ból w mięśniach, ból 
głowy, zmęczenie, utrata apetytu, dla 
dobra nas wszystkich prosimy o pozostanie w 
domu i uczestniczenie w Mszy św. telewizyjnej, 
radiowej lub internetowej. Bóg zapłać za współpracę    
i zrozumienie! 
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Miesiąc Listopad 
 Zbliża się 
listopadowy czas naszej 
refleksji nad przemijaniem. 
Doczesne drogi znajdują 
swój finał w tajemnicy 
śmierci, która staje się w 
Chrystusie bramą nowego 

życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze 
wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za 
zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu 
wysłużonym przez Syna Bożego.  
 Zachęcamy do korzystania z możliwości 
uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W 
dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie 
cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych 
możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod 
zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, 
wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach 
wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo, Wierzę w Boga).  



Please Pray For The Sick 

 Look kindly upon our brothers and sisters who are suffering, or acutely, chronically or terminally ill. In the 
midst of illness and pain, may they be united with Christ, who heals both body and soul. May they know the     
consolation promised to those who suffer and be fully restored to wellness and wholeness. We ask this in the 
name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 

Ann Adamek, Diane Bingham, Daniel Bogucki, Lorraine Borinski, Kimberlee Brown,  
Robert Chojnacki, Barb Covic, Katie Cuchetto, Karol Czerwień, Gordon Deal, Marie Ernst, Jim Flanagan,  

Marianne Flanagan, Sabina Galus, Patrick Greenhill, Christopher Hernandez, Frank Hernandez, Evelyn Hlava,  
Peter Jaeger, Kazimiera & Marian Jarosz, Dorothy Kelly, Gene & Barbara Koziol, William Krol, Carol Kulbida,  

Joanna Lamping & Sons, John Lapinskas, Leah Lombardo, Scott Lombardo, Michele McCormick, Margaret McKeon, 
Caysey Orlowski, Dawn Ostapowicz, Edward Podlasek, Renetta Rimicci, Suzanne Schnaitman, Baby Jimmy Smith, 

Maria Staszel, Marty Svoboda, Lupe Toledo, Paula Trzeszczkowska, Maria Vinci, Donna Wantrobski,  
Florence Warchal, Jim Urban, Artur Zygmunt 

 

Módlmy Się Za Chorych 
 Panie Jezu, w czasie Twego ziemskiego życia z miłością pochylałeś się nad ludzkim cierpieniem, bólem       
i chorobą; nawiedzaj naszych chorych i daj im łaskę łączenia ich doświadczeń z Twoją męką i śmiercią na krzyżu. 
Niech dzięki Twej obecności odkryją wielki skarb i tajemnicę cierpienia, które przyjmowane z miłością przyczynia 
się do zbawienia świata. Otocz naszych chorych życzliwymi i dobrymi ludźmi oraz poślij do nich kapłanów, którzy 
pomogą im dojrzale przeżywać te trudne chwile. Amen. 

Parish Information   ~  Informacje Parafialne 
Baptism 
The sacrament of Baptism is administered in English 
and Polish. Due to the pandemic situation, we do not 
have group baptisms. Only one child is permitted to be 
baptized in a single event. Parents are required to 
attend a baptismal preparation class prior to the 
planned date of the child's baptism. Please contact the 
parish office to register your child for Baptism. 
 
Confession 
We invite you to take advantage of the sacrament of 
reconciliation every Saturday from 3:15 to 4:15 pm. 
You must sanitize your hands and wear a mask for 
confession. 
 
Marriage 
The Archdiocese of Chicago recommends that 
individuals who plan to marry should contact the parish 
office at least six months before the planned wedding 
date. Please make it a priority to reserve the date with 
the church first and then with other vendors. Please 
contact one of the priests directly or the parish office 
as soon as possible. 
 
Anointing of the Sick 
Please contact the priest as soon as possible to make 
arrangements in receiving this sacrament. remind you 
not to delay arranging for the sacrament of the sick 
until the person is unconscious or close to death. 
 
Holy Communion for the sick/First Friday 
If any parishioner, or relative thereof, is sick and/or 
homebound, and would like to receive Holy 
Communion, please contact the parish office with  
their name and telephone number. 

Chrzest św. 
Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku 

angielskim i polskim. Ze względu na sytuację 
epidemiczną, nie mamy chrztów zbiorowych.  

Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu 
przygotowującym do tego sakramentu przedplanowaną 

datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z 
biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu. 

 
Spowiedź św. 

Zapraszamy do skorzystania z sakramentu  
Pojednania w kazdą sobotę od godz. 3:15 do  

godz. 4:15 po południu. Podczas spowiedzi należy mieć 
wydezynfektowane ręce i założoną maseczkę. 

 
Sakrament Małżeństwa 

Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby, które planują 
zawarcie sakramentu małżeństwa zgłosiły się do biura 

parafialnego co najmniej sześć miesiące przed datą 
ślubu. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w 

kościele, a następnie w innych miejscach. Prosimy o 
kontakt z wybranym kapłanem lub biurem parafialnym 

najwcześniej jak tylko jest to możliwe. 
 

Sakrament Namaszczenia Chorych 
Prosimy o kontakt z księdzem w celu ustalenia terminu 

przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno 
zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu 

kiedy osoba będzie nieprzytomna lub bliska śmierci. 
 

Komunia Święta dla chorych/Pierwsze Piątki 
Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choruje  

i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o 
zgłoszenie osoby chorej do biura parafialnego. 








