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  Parafia Św. Faustyny Kowalskiej   

October 2—2022—2 Październik 

Twenty-Seventh Sunday Ordinary Time If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, “Be uprooted and planted in the sea,” and it would obey you.   -	Luke	17:6	
	
	
	
	

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła   Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,  powiedzielibyście tej morwie:  „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”,  a byłaby wam posłuszna. 
-	Łukasz	17,6	



Mass Intentions & Devotions ~ Intencje Mszalne i Nabożeństwa 
27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  

27TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
SATURDAY - OCTOBER 1 - SOBOTA 

4:30 pm-EN - Health & God’s blessings upon Barbara 
Koziol on the occasion of her birthday (req. by 
Lucyna Kaminski), Ruth Krivacek, Joel Lopez, Don 
Swies, James, Kevin & Meg McKeon (req. by 
James McKeon)  

 † Charles Kalensky (req. by family) 
 † Helen Rybarczyk (req. by family) 
 † Valeriano Arellano (birthday anniv.) (req. by family)       

†† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  
(req. by James McKeon)  

7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Anny i Karola Czerwień, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel  

      † Sebastian Szmurło, † Helena Myszogląd  
SUNDAY - OCTOBER 2, 2022 - NIEDZIELA 

7:30 am-EN † Zbigniew Stopka  
 † William Dudek (req. by family)  
 † Joseph Hyzy (req. by Joyce Lewandowski family)   
9:00 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Andrzeja Bobek, Jolanty Szara, Jana Trzpit, Józefa 
Homik z okazji 80 urodzin, Adama w specjalnej 
intencji, Joanny i Thomas Mrowca, Marii Proć z 
rodziną, rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i 
Wróbel, sponsorów Radia Adams, ministrantów i 
ich rodziców 

       † Eugene Zbela, † Elżbieta Kalicka, † Wincenty Proć, 
† Jan Szczur, † Sebastian Szmurło, † Timothy Kast,                       
† Helena Myszogląd, † Marianna Pytel,                   
† Halina Sitko, † Marek Maśnica,                            
† Agnieszka Szczechula (1-sza roczn. śm.),   

       † Andrzej Szczechula (10-ta roczn. śm.)  
10:30 am-EN - Parishioners, benefactors & friends  
12:30 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Jolanty Szara, Jana Trzpit, Andrzeja 
Wiśniowskiego, Zofii i Romana Hawryła, rodzin 
Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel, 
ministrantów i ich rodziców 

 † Sebastian Szmurło, † Helena Myszogląd,              
† Justyn Plackowski, † Olivia Dworakowska,               
† Stanisława Czemel, † Dariusz Lebica,                       
† Ryszard Korzec, † Stanisław Gurgul,                      
† Zbigniew Magoń, † Marcin Kuczek,                        
† Sr. Maria Kosiata, †† Janina i Leon Chlebus, 

      †† Zofia i Stefan Kuczek, †† Teresa i Filip Mirabela, 
      †† Zofia i Dr. Tadeusz Sitek, 
      †† Felicja, Marian i Stanisław Fornal, 
      †† Anna, Stefan i Małgosia Sroka, 
      †† Lucyna, Edmund i Zbigniew Witkowski, 
      †† Bronisław Kaleta oraz zmarli z rodziny,   
      †† Józef Sienkiewicz oraz zmarli z rodziny  →       ↑ 

7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Jolanty Szara, Jana Trzpit, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel, ministrantów i ich 
rodziców  

      † Sebastian Szmurło, † Helena Myszogląd  
 

MONDAY - OCTOBER 3 - PONIEDZIAŁEK 
7:30 am-EN - Parishioners, benefactors & friends  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Jolanty Szara, Jana Trzpit, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło  
 

TUESDAY - OCTOBER 4 - WTOREK 
St. Francis of Assisi - Św. Franciszka z Asyżu 

7:30 am-EN † Anthony Yoksas (req. by family) 
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Jolanty Szara, Heleny Trzepałko, Jana Trzpit, Maryli 
i Stanisława Grzegorczyk, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło, † Ewa Grzegorczyk  
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Jolanty Szara, Jana Trzpit, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło  
 

WEDNESDAY - OCTOBER 5 - ŚRODA 
St. Faustina Kowalska - Św. Faustyny Kowalskiej 

7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Mary, May 
Bell (req. by Warchal family)  

8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel 

 † Sebastian Szmurło  
 

THURSDAY - OCTOBER 6 - CZWARTEK 
St. Bruno & Bl. Marie Rose Durocher - Św. Brunona 

7:30 am-EN † Annie Block 
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel  
 † Sebastian Szmurło  
 

FIRST FRIDAY - OCTOBER 7 - PIERWSZY PIĄTEK 
Our Lady of the Rosary - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Len & Kathy 
Mack (req. by Florence Warchal)  

8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Joanny Szmurło, rodzin Szczechowicz, Borzęcki, 
Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło (1-sza rocz. śm.) 
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Joanny Szmurło, rodzin Szczechowicz, Borzęcki, 
Truty i Wróbel  

 † Kazimierz Kubiński,                                            
† Sebastian Szmurło (1-sza rocz. śm.)  →       ↑ 
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Mass Intentions & Devotions ~ 
Intencje Mszalne i Nabożeństwa 

SATURDAY - OCTOBER 8 - SOBOTA 
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel  
      † Sebastian Szmurło  
4:30 pm-EN - Health & God’s blessings upon Janine 

English & Kathleen Hickey (req. by Mike & Kathy 
Hughes), Ruth Krivacek, Joel Lopez, Don Swies, 
James, Kevin & Meg McKeon (req. by James 
McKeon)  

 † Cecile Nolan (req. by Mike & Kathy Hughes)  
 † Eugene Zbela (birthday anniv.) (req. by Maria Zbela) 
       †† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  

(req. by James McKeon)  

Lector Schedule 
Saturday, October 8, 2022 
     4:30 pm - M. Meyer 
Sunday, October 9, 2022 
     7:30 am - R. Schnoes 
     9:00 am - K. Grabala, H. & J. Chwiej 
   10:30 am - M. Kozmel 
   12:30 pm - A. Blachuta, M. Bania, M. Bobek 
     7:00 pm - M. Zaryck, Z. Koszyłko, M. Wirtel  

Altar Server Schedule 
Saturday, October 8, 2022 
     4:30 pm - A. Glazar, A. & T. Krol 
Sunday, October 9, 2022 
     7:30 am - S. McElroy 
     9:00 am - G. & W. Kumorowski 
   10:30 am - A., D. & G. Colorato 
   12:30 pm - D. Skibiński & D. Solarczyk 
     7:00 pm - D. Topór & J. Zarycki 

Presider Schedule at St. Faustina Kowalska 
Saturday, October 8, 2022 

4:30 pm - Fr. Joe Mol 
Sunday, October 9, 2022 
7:30 am - Fr. Ted Dzieszko 
9:00 am - Fr. Ted Dzieszko 
10:30 am - Fr. Ted Dzieszko 

12:30 pm - Fr. Idzi Stacherczak 
7:00 pm - Fr. Idzi Stacherczak 

Weekly Offering   ~   Tygodniowa Ofiara 
9/24-25/2022 

Seminarian Education Fund - $2,058.00 
 

Please remember St. Faustina Kowalska Parish  
when planning your will or living trust. 

 

THANK YOU for supporting our Parish! 
 
 

Pamiętajcie Parafię św. Faustyny Kowalskiej, 
kiedy będziecie sporządzać Wasze testamenty. 

 

DZIĘKUJEMY wszystkim za wsparcie naszej parafii! 

Weekly Budgeted Amount        -           $10,000.00 
 
Mass Time               Number of Envelopes     Collection Amount    
4:30pm     47        $1,029.00 
7:30am     45        $812.00 
9:00am     83        $1,805.00 
10:30am    54        $1,062.00 
12:30pm    46        $1,184.00 
7:00pm     23        $633.00 
Mailed-In Env    35        $438.00 
E-Giving/Text-to-Give   11        $217.00  
 

TOTAL    344                      $7,180.00 
 
Weekly Over/(Under) Budgeted Amount- ($2,820.00) 
 
FYTD Over/(Under) Budgeted Amount-  ($29,079.00) 

 God has called to Himself the following 
individuals, for whom a Funeral Mass was celebrated  
this passed week. We express our deepest sympathies 
to the families 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.” 

† Margaret F. Seter 
† Bogusław Omielan 

 

 W ostatnim tygodniu Pan Bóg powołał do 
Siebie powyżej wymienionych parafian, za których 
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w ubiegłym 
tygodniu. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi 
i umacnia rodziny zmarłych 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 

Zapomniałeś kopertkę na ofiarę?  
Nie jesteś zapisany do parafii  

albo tylko odwiedzasz naszą parafię?  
 

Można przekazywać ofiary jednorazowe na rzecz parafii 
św. Faustyny Kowalskiej  

wysyłając SMS „$” na numer 1-773-729-1454 

Text-to-Give Option 
Forgot your envelope?  

Not registered but visiting our parish?  
Like to text? 

 

You can make a one-time donation to 
St. Faustina Kowalska Parish by  

texting the “ $” to  1-773-729-1454 



Dear Parishioners and Friends, 
 The Church is not a community of lords but of servants. Just as Christ did 
not come "to be served but to serve," the vocation of everyone in the Church is to 
serve, that is, to be with others and not only for others. The Lord Jesus says to his 
disciples today: "When you have done all you have been commanded, say, 'We are 
unprofitable servants; we have done what we were obliged to do’ ”. So, what is our 
ministry supposed to look like?   
 A fundamental element of service in building the community of the Church is 
putting God first. It doesn't always happen immediately, as in the life of Bl. Card. 
John Henry Newman (1801-1890), Anglican theologian and convert. As            
Bl. Pope Paul VI said, Newman "was convinced that throughout his life he had     
followed the light of truth with faith and full dedication, becoming an ever-brighter 
beacon for all, who today, amid the uncertainty of the world, long for reliable      

orientation and sure guidance." The liturgical commemoration of Bl. Card. Newman in the Church is celebrated on   
October 9th, the anniversary of his conversion to Catholicism in 1845.  
 The second element of service in developing the community of the Church is humility, which is the       
foundation of spiritual life. A humble person recognizes that God is everything and that all good comes from Him. 
St. Teresa of Avila, a Spanish mystic and doctor of the Church, illustrates the role of humility with an allegory   
taken from a chess game. In order to win a game of chess, one must first be able to arrange the pieces on the 
chessboard, and then skillfully maneuver them. Teresa knew how to play chess and therefore knew that the most 
important piece in the game is the queen; the other pieces and pawns only help her. The queen in chess is       
exactly the picture of humility! Other qualities and abilities will help her. Humility is an amazing characteristic,     
but only for God and those who know the truth about Him. For others, humility is something strange, abnormal, 
even repulsive. St. Teresa gives this recipe for humility: learn two truths. There is evil in you, and God loves you 
as you are.  
 The third element of service in creating the community of the Church is identifying those in need and  
serving them. Sister Małgorzata Chmielewska understood this truth perfectly. As the Superior of the “Bread of 
Life” community, she oversees housing for the homeless, the sick, the single mothers, overnight shelters, and is 
the mother of adopted children. She looks for God and happiness in her everyday work with the poor, rejected, 
homeless, sick and suffering. It restores their dignity and self-confidence. She also never regrets what she does 
because she believes in the sense and success of her work. As she confessed, "I treat my life as a service, so I try 
to help other people so that they can help themselves as much as they can."  
 Christ the Servant can enter the life of the people of our generation and can transform this life. We must 
put Jesus above all, recognize the truth about ourselves, and see those in whom He is present daily. This is what 
our patron saint, St. Faustina Kowalska, whose liturgical memorial falls on October 5th, that is, this Wednesday. 
She trusted in the Merciful Jesus completely, and despite her rural upbringing, lack of education and            
misunderstandings, she left behind a great work of God's Mercy for each of us and the whole world. It was the 
Merciful Jesus who chose her as his secretary. For this reason, we invite you to our church for morning Mass on 
Wednesday and next weekend. During all Masses we will pray together through the intercession of St. Faustina, 
and receive a blessing with her relics. Just this week, we received a permit from the city of Chicago to erect a new 
electronic sign board in front of our church, sponsored entirely by Willie Wilson, one of the candidates for mayor 
of the city of Chicago. Also, I received news that the embroidered parish banner of St. Faustina Kowalska is on the 
way. The banner is sponsored entirely by an anonymous individual from Wisconsin. I would also like to remind 
everyone that this year we are celebrating the 3rd anniversary of the establishment of the parish of St. Faustina 
Kowalska in Chicago, and my 3rd anniversary as pastor of this parish. May Our Patroness, Saint Faustina, ask   
Merciful Jesus for many favors for everyone. God bless!   

                                 Rev. Ted Dzieszko 
Pastor 
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Pope’s Apostleship of Prayer Intention 
October - A Church Open to Everyone 
We pray for the Church; ever faithful to,  
and courageous in preaching the Gospel,  
may the Church be a community of solidarity, 
fraternity and welcome, always living in an  
atmosphere of synodality.  

October Count 
    At the request of Archbishop Cupich, every  
parish is obligated annually to do an actual count of 
the number of individuals attending Saturday Vigil and 
Sunday Masses for the weekends throughout October.  
    Ushers, please count every adult and child at 
each Mass during the Liturgy of the Word and write it 
down on the sheet in the Usher’s Room!        Thank you! 
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    Thank you to all our existing members and 
welcome to our new members! The September 19th 

meeting was very successful. We had 39 members in 
attendance! That’s a great turnout and I hope our 
numbers continue to grow at future meetings.  
 The next meeting will be October 3rd, at 
which the Fire Department will be present and give a 
Fire Safety presentation. Doors will open at 9:45 am 
and the meeting will start at 10:30 am in the John Paul 
II Hall in the Parish Center. We will be having KFC for 
lunch. You MUST have pre-registered for lunch 
with Theresa Aleman. We will also hold the drawing for 
the winner of the Ka$h Kickoff Raffle that day. One 
lucky person will win $500. 
 If you are 50 years old or older, please 
consider joing us. Annual dues for the period of 
September to June is $15 per person. We have an 
annual Christmas Party at Mayfield Banquet Hall in 
December, a Mother’s Day Brunch in May, and many 
other fun activities and guest speakers in between. 
There is a door fee at each meeting, either $3 or $5 
depending on whether or not there is a meal provided. 
If you have any questions, please call Laura at        
773-656-4564.                     - Laura Gracia, President  

St. Jane Seniors of St. Faustina Kowalska Parish 

Senior Citizen Club News 

Blessing of Pets 
 To celebrate the Feast of           
St. Francis of Assisi, we will hold a special 
event at which Deacon Ron will offer a 
blessing for animals today, October 2nd, 
at 5:30 pm in the Healing and Memorial  
Garden in front of the church. Please join us 

for this special event which will offer a blessing for pets 
and their owners, in the spirit of St. Francis. 

October - Month of the Rosary 
 Traditionally, the Catholic Church 
dedicates the month of October to Our Lady of 
the Rosary. Praying the rosary is our most 
powerful weapon against evil. Everyone is 
encouraged during this uncertain time to pray 
the rosary more often, and together. The rosary 
will be recited in our church in the English language 
Monday through Friday at 7:10 am. Mass will 
immediately follow the rosary at 7:30 am. 

 Each October the Church in the United States 
celebrates Respect Life Month, and the first Sunday of 
October is observed as Respect Life Sunday. As    
Catholics, we are called to cherish, defend, and protect 
those who are most vulnerable, from the beginning of 
life to its end, and at every point in between. During 
the month of October, the Church asks us to reflect 
more deeply on the dignity of every human life. 

Memorial of the Guardian Angels  - October 2nd 

No evil shall befall you, nor shall affliction come near your tent, 
for to His Angels God has given command about you, that they 
guard you in all your ways. Upon their hands they will bear you 
up, lest you dash your foot against a stone. Psalm 91: 10-12  
    A heavenly spirit assigned by God to watch 
over each of us during our lives. The doctrine of angels 
is part of the Church's tradition. The role of the 
guardian angel is both to guide us to good thoughts, 
works and words, and to preserve us from evil. Since 
the 17th century the Church has celebrated a feast 
honoring them in October throughout the Universal 
Church.  

GUARDIAN ANGEL PRAYER 
   ANGEL OF GOD, MY GUARDIAN DEAR, 

TO WHOM GOD'S LOVE COMMITS ME HERE, 
EVER THIS DAY BE AT MY SIDE, 

TO LIGHT AND GUARD, TO RULE AND GUIDE. 
FROM SINFUL STAIN OH KEEP ME FREE, 

AND IN EACH HOUR MY HELPER BE. AMEN. 

To Be a Useless Servant 
 The contemporary man very much does not 
like to talk about his obligations, he much more prefers 
to enumerate his rights. Modern man does not like to 
think of himself as a subject and his work as a service. 
Meanwhile, Jesus invites us today not only to call     
ourselves servants, but also useless servants. And they 
defined their efforts by duty, as if denying themselves 
any merits. The Gospel is always against man and his 
egoism, against our instinct to exalt ourselves, to make 
ourselves important, to come into being, to be grateful 
and to be needed. It is a blow to our self-centered 
hearts. A blow to a civilization based on the superiority 
of productive people. And more: a blow to the belief 
that freedom is the highest value. When a humble, 
unimportant person dares to serve, this difficult Gospel 
begins to be fulfilled, and in a world that takes life, 
useless servants discover that they have life in      
abundance. 
 Lord Jesus Christ, I do not want to be the  
master of my fate, I want you to be it. I entrust myself 
and the history of my life to you. You live and reign for 
ever and ever. Amen. 



First Friday 
 This Friday, October 7th, is the First Friday of 
the month. Masses will be celebrated in the English 
language at 7:30 am and in the Polish language at 
8:30 am and 7:00 pm. Confessions will be heard on  
First Friday at 8:00 am and at 6:30 pm.   

Church Cleaning Crew 

             Many thanks to those who volunteer 
to clean and maintain our church every Friday 
after  the 7:00 pm Polish Mass. We encourage 
and invite anyone who would like to join this 
coming Friday. Confirmation candidates this 

is a good way to start your service hours! 
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Parish Organization Meeting 
 Leaders of all our parish organizations are 
requested to attend a meeting on Monday,       
October 3rd, 2022, from 8-9 pm in Ward 
Hall. Presidents/leaders are asked to attend with their 
vice presidents or another member from the 
organization board. Two representatives from each 
organization are expected to attend this meeting.  

Fathom Events Presents...the Saint Series 
In Theatres October3rd and 4th, November 2nd 

Mother Teresa: No Greater Love 
 Twenty-five years have passed since the death 
of Mother Teresa of Calcutta, sparking a renewed 
interest in this spiritual giant of the 20th century. 
Filmed on 5 continents and featuring unprecedented 
access to institutional archives and the apostolates of 
the Missionaries of Charity, this film reveals not just 
who Mother Teresa was, but how her singular vision to 
serve Christ in the poor continues to be realized 
through the Missionaries of Charity today. 

More info at www.fathomevents.com 

Youth Group at 
St. Faustina Kowalska Parish 

invites youth to its meetings every 
Thursday from 7:30 - 9:30 pm 

Our Lady of the Rosary - October 7th 

    Saint Pius V established this 
feast in 1573. The purpose was to 
thank God for the victory of Christians 
over the Turks at Lepanto—a victory        
attributed to the praying of the rosary. 
Clement XI extended the feast to the 
universal Church in 1716. 
    The development of the rosary has a long    
history. First a practice developed of praying 150 Our 
Fathers in imitation of the 150 Psalms. Then there was 
a parallel practice of praying 150 Hail Marys. Soon a 
mystery of Jesus’ life was attached to each Hail Mary. 
Though Mary’s giving of the rosary to Saint Dominic is 
recognized as a legend, the development of this    
prayer form owes much to the followers of Saint   
Dominic. One of them, Alan de la Roche, was known 
as “the apostle of the rosary.” He founded the first           
Confraternity of the Rosary in the 15th century. In the 
16th century, the rosary was developed to its present 
form—with the 15 mysteries: joyful, sorrowful and  
glorious. In 2002, Pope John Paul II added five       
luminous mysteries to this devotion. 

Reflection 
 The purpose of the rosary is to help us      
meditate on the great mysteries of our salvation. Pius 
XII called it a compendium of the gospel. The main 
focus is on Jesus—his birth, life, death, and            
resurrection.  
    The rosary appeals to many. It is simple. The     
constant repetition of words helps create an           
atmosphere in which to contemplate the mysteries of 
God. We sense that Jesus and Mary are with us in the 
joys and sorrows of life. We grow in hope that God will 
bring us to share in the glory of Jesus and Mary forever. 

Prayer to St. Faustina 
     O Jesus, You inspired Saint Faustina with profound 
veneration for Your boundless Mercy. Grant me 
through her intercession, if it be Your holy will, the 
grace …for which I fervently pray. My sins render me 
unworthy of Your Mercy, but be mindful of Saint 
Faustina’s spirit of sacrifice and self-denial, and reward 
her virtue by granting the petition which, with childlike 
confidence, I present to You through her intercession. 
Our Father…,   Hail Mary…,   Glory… 

Saint Sister Faustina - pray for us. 
Imprimatur, Franciszek Cardinal Macharski, Archbishop of Cracow, 

Cracow, January 20, 2000 

 

Prayer of St. Francis 
 

Lord, make me an instrument 
 of your peace. 

Where there is hatred, let me sow love; 
where there is injury, pardon; 

where there is doubt, faith; 
where there is despair, hope; 

where there is darkness, light; 
where there is sadness, joy. 

O, Divine Master, grant that I may not so 
much seek to be consoled as to console; 

to be understood, as to understand; 
to be loved, as to love; 

For it is in giving that we receive; 
It is in pardoning that we are pardoned; 

It is in dying that we are born again  
to eternal life. 
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Queen of Hearts Raffle 
 The Queen of Hearts wasn’t found  on 
September 17th, but D. Clark found the second 
Joker under #37! So the board was cleared and 
reset with a new deck of cards, but not before 
the Queen of Hearts was found to be hiding 
behind #35. This is a split the pot (50/50) raffle 

and the next drawing will be Saturday, October 1st, 
2022 at Tom’s Tap (6707 S. Archer Ave.) for the jackpot 
of $339,276. Drawing is held every Saturday at Tom’s 
Tap. Tickets are $5 each and can be purchased at the 
parish office or at Tom’s Tap.  

  
 
 
 

An Invitation To Come And See! 
 RCIA stands for Rite of Christian Initiation for 
Adults. It is the Catholic Church’s way of initiating new 
members. RCIA is much more than a program. It is a 
learning and loving process in which conversion of the 
heart brings one to Jesus Christ. 
 RCIA is an opportunity for: 
* an adult who has never been baptized; 
* an adult who was baptized in another denomination 
or faith tradition; 
* an adult who is baptized Catholic but would like to 
complete his or her Sacraments of Initiation (receive 
the Eucharist/celebrate your First Holy Communion, 
celebrate your Confirmation). 
 Our parish will continue the RCIA (Rite of 
Christian Initiation of Adults) process with the period of 
iniquiry and questioning next Sunday, October 9th, 
2022 in the Parish Center after the 10:30 am Mass - 
there is no formal commitment at this time. The only 
requirement at this point is the desire to explore one’s 
relationship with God through the Catholic Faith. In a 
supportive group setting, we will learn about the 
teachings of the Catholic Faith, share stories, and 
journey together toward greater intimacy with our God 
through the reception of the Sacraments. 
 Sometimes, as Catholics, we may forget to 
offer this information to others who may be interested 
in becoming Catholic. We just assume that if they are 
interested, they will find their own way, however, 
extending an invitation to spouses, relatives, friends 
and neighbors, in a gentle way, might be just the 
opportunity that they are waiting for. While they may 
be ready, they may not be sure how to make an 
inquiry. If they are not ready yet, you may have 
planted a seed that will grow and bloom into a decision 
some time in the future. 
 Consider inviting those: 
* who may be searching; 
* those who have never been baptized as Christians; 
* those who have been baptized in another Christian 
faith tradition and are now interested in our Catholic 
faith; 
* those who were baptized in our Catholic Faith but did 
not receive First Communion, and/or Confirmation. 
 

For more information, please contact Monica  
at 773-814-6116 or via email at 

stfaustinaRCIA@gmail.com . 

Ladies Guild News 
Ladies Guild Bunco - October 11th 

 Join the Ladies Guild for a fun     
evening of Bunco on Tuesday,                
October 11th. Games are played in the  
Parish Center. Sign-in begins at 6:45 pm and 
the dice roll around 7:00 pm. Cost to play is 

only $10 with cash prizes awarded at the end of the 
evening. Light refreshments are available and free-will 
donations are appreciated. Take a chance on our     
split-the-pot and possibly line your pockets with some 
extra cash. For more information contact Andi at      
773-610-5686. 

OCTOBER 9 -15, 2022 









Page 8                                                    St. Faustina Kowalska Parish          October 2, 2022 

Biography of St. Faustina Kowalska 
 Sister Faustina was born unto Marianna and 
Stanislaw Kowalski on August 25TH, 1905 in Głogowiec, 
Poland as the third of ten children. Just two days later 
she was baptized with the name Helena in the parish 
church of Świnice Warckie. At the age of nine, she 
made her first Holy Communion. She attended 
elementary school for merely three years and then she 
went to work as a housekeeper in various well–to–do 
families in Aleksandrów and Łódź. From the age of 
seven, she had felt the calling for religious vocation, 
but her parents would not give her permission to enter 
the convent. However, impelled by the vision of the 
Suffering Christ, in July 1924 she left for Warsaw to 
find a place. For another year she worked as a 
housekeeper to save some money for a modest 
monastic trousseau. On August 1ST, 1925 she entered 
the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in 
Warsaw on Żytnia Street, taking the name Faustina. 
 Sister Faustina lived within the Congregation 
for thirteen years, staying in many houses. The longest 
time (she spent) in Kraków, Płock and Vilnius; working 
as a cook, shop assistant in baker’s shop, gardener, 
and portress. She suffered from tuberculosis of the 
lungs and alimentary system and that is why for over 8 
months stayed at the hospital in Kraków – Prądnik. 
Greater sufferings, from those which were caused by 
tuberculosis, she offered as a voluntary sacrifice for 
sinners and as the Apostle of Divine Mercy. She 
experienced also many extraordinary graces such as: 
apparitions, ecstasies, the gift of bilocation, hidden 
stigmata, reading into human souls, the mystical 
betrothal and nuptials. 
 Sister Faustina’s principal task was to pass on 
to the Church and world the Message of Mercy, a 
recapitulation of the Biblical truth of God’s Merciful 
Love for every human being, and a calling to each of 
us to entrust our lives to Him and to actively love our 
neighbor. Jesus not only revealed the depth of His 
Mercy to St. Faustina, but also gave her new forms of 
worship: the image inscribed with „Jesus, I trust in 
You”, the Feast of Divine Mercy, the Chaplet of Divine 
Mercy, and the Prayer in the Hour of His Death on the 
Cross, the Hour of Mercy. To each of these forms of 
worship, as well as to the preaching of the message of 
Mercy, He attached great promises, on condition that 
we care about the attitude of trust in God that is to 
fulfill His will and show mercy to our neighbors. 
 Sister Faustina died in Cracow on October 5TH, 
1938, at the age of just thirty–three. Out of her 
charism and mystical experience grew the Apostolic 
Movement of the Divine Mercy which continues her 
mission, proclaiming the message of Mercy to the 
world through the testimony of life, deed, words and 
prayer. On April 18TH, 1993, the Holy Father John Paul 
II raised her to the glory of the altars and on April 
30TH, 2000, numbered her among the saints of the 
Church. Her relics are in the Shrine of the Divine Mercy 
at Łagiewniki, Cracow. 

Biografia św. Faustyny Kowalskiej 
 Maria Faustyna Kowalska (właśc. Helena 
Kowalska) – Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi 
Głogowiec (woj. łódzkie) jako trzecie spośród 
dziesięciorga dzieci. Jej rodzice to rolnicy — Stanisław 
Kowalski i Marianna z domu Babel. Dwa dni później 
została ochrzczona przez proboszcza ks. Józefa 
Chodyńskiego w parafii św. Kazimierza w Świnicach 
Warckich (pow. Turek) i otrzymała imię Helena. W 
wieku 7 lat mała Helenka pierwszy raz słyszy w duszy 
głos wzywający ją do doskonalszego życia. Do 
pierwszej komunii świętej przystąpiła w wieku 9 lat. W 
wieku 12 lat zaczęła uczęszczać do szkoły 
podstawowej w Świnicach i chodziła tam niecałe trzy 
lata, po czym w wieku 16 lat poszła do pracy na służbę 
do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim. Po 
roku pracy w Aleksandrowie Helena wróciła do domu 
rodzinnego i oświadczyła, że zamierza wstąpić do 
klasztoru, jednak rodzice stanowczo sprzeciwili się 
temu. W wieku 17 lat, by dalej pomagać rodzicom, 
znalazła pracę u trzech tercjarek, a następnie 
pracowała w sklepie. W wieku 19 lat doznała wizji 
umęczonego Jezusa, który wydał jej polecenie 
wstąpienia do zakonu. Wyjechała do Warszawy, by 
szukać miejsca w klasztorze, jednak kazano jej 
zapracować sobie na skromną wyprawę. W związku z 
tym pracowała przez rok jako pomoc domowa i 1 
sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. 
 W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
spędziła 13 lat swojego życia, pracując w kuchni, 
ogrodzie, piekarni i przy furcie. Przebywała w tym 
czasie w wielu domach, najdłużej w Krakowie, 
Warszawie, Płocku i Wilnie. Doświadczała w tym czasie 
wielu cierpień, oschłości, pokus, a na dodatek 
chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. 
Wiele cierpień znosiła jako dobrowolna ofiara za 
grzeszników, ale jej życie nie obfitowało jedynie w 
ciernie, ale także w wiele nadzwyczajnych łask jak 
objawienia, ekstazy, dar bilokacji, ukryte stygmaty, 
czytanie w duszach ludzkich, mistyczne zrękowiny         
i zaślubiny. 
 Zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie 
całemu światu orędzia Miłosierdzia, które przypomina 
biblijną prawdę o miłosiernej miłości Boga do 
człowieka, wzywa do zawierzenia Mu oraz do czynienia 
miłości wobec bliźnich. Jezus przekazał poprzez Siostrę 
Faustynę nowe formy kultu: obraz podpisany słowami 
Jezu Ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego oraz modlitwę wykonywaną          
w chwili Jego konania na krzyżu, która została nazwa 
Godziną Miłosierdzia. Do każdej z tych form kultu oraz 
do głoszenia orędzia Miłosierdzia Jezus przywiązał 
wielkie obietnice pod warunkiem jednoczesnej troski     
o zaufanie Bogu i świadczenia miłosierdzia bliźnim. 
 Siostra Faustyna zmarła w wieku zaledwie     
33 lat, 5 października 1938 roku w klasztorze w 
Krakowie-Łagiewnikach. Kontynuacją misji Siostry 
Faustyny zajął się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, 
który poprzez świadectwo życia, czyny, słowa            
i modlitwę głosi światu orędzie Miłosierdzia. 
          W dniu 18 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł 
II wyniósł ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 2000 
roku została zaliczona do grona świętych Kościoła. 
Relikwie Siostry Faustyny znajdują się w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 
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SPRED - Special Religious Development Program 
 St. Faustina's SPRED program is back in session for new catechetical school year. How great it was to meet 
and see our Special Friends. This year we are serving 11 friends with disabilities in two age groups. We still have 
room for more, and we are looking for more volunteers. 
 SPRED (Special Religious Development) is a parish-based program that serves all children, ages 6 and up, 
and adults with learning, developmental and/or cognitive disabilities such as Down’s Syndrome, Cerebral Palsy, 
and anyone on the Autism Spectrum. SPRED provides a comfortable setting that fosters an environment to grow in 
faith friendship and become more deeply aware of God’s love in their lives. If you have a family member or friend 
who might benefit from this program, or would like to volunteer, please don’t hesitate to ask questions and explore 
this marvelous opportunity. For more information please contact Maria Borzecki at 708-793-6073. 

SPRED - Program Rozwoju Religijnego Osób Szczególnej Troski 
 Program SPRED przy naszej parafii św. Siostry Faustyny rozpoczął sesje na nowy rok szkolny. Jak 
wspaniale było znów zobaczyć naszych Wyjątkowych Przyjaciół. W tym roku obsłużymy 11 niepełnosprawnym 
przyjaciołom w dwóch grupach wiekowych. Nadal mamy miejsce na więcej równocześnie szukamy nowych     
wolontariuszy. 
 SPRED (Program Rozwoju Religijnego Osób Szczególnej Troski) to program parafialny, który służy 
wszystkim dzieciom w wieku od 6 lat oraz dorosłym z upośledzeniem rozwojowym i intelektualnym, takim jak 
zespół Downa, porażenie mózgowe, osoby ze spektrum autyzmu i trudności w uczeniu się. SPRED zapewnia 
wygodne otoczenie, które sprzyja rozwojowi przyjaźni opartej na wierze i głębszej świadomości Bożej miłości w ich 
życiu. Jeśli masz członka rodziny lub przyjaciela, który mógłby skorzystać z tego programu lub chciałbyś zostać 
wolontariuszem, nie wahaj się zadawać pytań i zbadać tę wspaniałą wspólnotę. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Marią Borzecki pod numerem 708-793-6073. 



St. Faustina Kowalska Parish  
Membership Form   

 

Deklaracja Przynależności do  
Parafii Św. Faustyny Kowalskiej  

 
Please check one / Wybierz opcję: 

I/We want to register  
   Chcę się zarejestrować 
I/We Have A Change of Address  

   Zmiana adresu 
I/We Are Moving out of Parish 

   Zmiana Parafii 
 
First & Last Name / Imię i Nazwisko: 
 
________________________________ 
 
Home Address / Adres Domowy: 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
Phone / Telefon: 
 
________________________________ 
 
Email Address / Adres Emailowy: 
 
________________________________ 

 
Please return this form in the Sunday collection 

basket or drop it off at the parish office.  
 

Prosimy zwrócić formę do składki niedzielnej,  
lub do biura parafialnego w tygodniu.  

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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

$120 - Rodzina 
(Ś.p. Ryszard Korzec, Ś.p.Stanisław Gurgul,  

Ś.p. Felicja, Maria i Stanisław Fornal,  
Ś.p. Zofia, Stefan i Marcin Kuczek,  
Ś.p. Maria Kosiata-Siostra Felicjanka,  

Ś.p. Dariusz Lebica), 
$40 - Rodzina 

(Ś.p. Agnieszka i Andrzej Szczechula) 
 

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. Jeżeli masz pragnienie 
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 można napisać swoje 
imię     i nazwisko, numer telefonu, rodzaj i ilość świec, 
które masz pragnienie sponsorować. Można napisać 
imię dziecka ochrzczonego, imię dziecka które 
przystępuje do Pierwszej Komunii świetej, osób 
zawierających małżeństwo, osoby chorej lub 
przyjmującej inny sakrament. Można też umieścić imię 
osoby zmarłej. Koperty można zwrócić do biura 
parafialnego, do zakrystii lub wrzucić wraz z kolektą do 
koszyka. 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. 

     
 
 
 
 
 

 It is with joy that we welcome the following 
newly registered members into our St. Faustina 
Kowalska Parish family for the month of September: 
 Z radością witamy w gronie naszej rodziny 
parafialnej św. Faustyny Kowalskiej następujących 
nowo zarejestrowanych członków we wrześniu: 
 

Angelika Bochenek Family, Botello Family, 
Robert & Jennifer DeFalco Family, Paula Dej 
Family, Linda Guereca Family, Jesus & Modetsa 
Hernandez Family, Jose & Jessica Lara Family, 
Halina Makświej, Władysław & Anna Malesza, 
Paul & Elizabeth Mokrzycki Family, Salvador & 
Angelica Rebolledo Family, Łukasz Tybor, Marcin 
& Katarzyna Wołochów, Robert Zborek. 
 

    We hope that they will find among us true friends, 
will work and praise together with us all for the greater 
glory of God, and serve for the good of our parish.  
    Mamy nadzieję, że znajdą wśród nas prawdziwych 
przyjaciół, będą razem z nami pracować i chwalić na 
większą chwałę Bożą i służyć dobru naszej parafii. 

WELCOME 
New Parishioners! 

 
WITAMY 

Nowi Parafianie! 
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Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Październik - O Kościół otwarty na wszystkich 
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii  
i odważny w jej głoszeniu, był miejscem  
solidarności, braterstwa i otwartości,  
doświadczając coraz bardziej synodalności.  

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 Kościół nie jest wspólnotą panów, ale sług. Tak jak Chrystus nie przyszedł, 
„aby mu służono, ale aby służyć”, tak powołaniem każdego w Kościele jest służba, 
czyli bycie z innymi, a nie tylko dla innych. Pan Jezus mówi dziś do swoich uczniów: 
„Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”»”. W jaki sposób ma zatem 
wyglądać nasz służba?  
 Podstawowym elementem służby w tworzeniu wspólnoty Kościoła jest 
postawienie Boga na pierwszym miejscu. Nie zawsze dzieje się to natychmiastowo. 
Wspaniałe świadectwo poszukiwania w wierze może stanowić życie bł. kard. Johna 
Henry’ego Newmana (1801-1890), anglikańskiego teologa i konwertyty. Jak 
powiedział o nim w 1975 roku papież bł. Paweł VI, Newman „był przeświadczony o 
tym, że przez całe życie z wiarą i pełnym oddaniem szedł za światłem prawdy, stając 
się coraz jaśniej świecącą latarnią morską dla wszystkich, którzy dzisiaj, pośród 
niepewności świata, pragną niezawodnej orientacji i pewnego przewodnictwa”. 

Liturgiczne wspomnienie bł. kard. Newmana Kościół obchodzi 9 października, czyli w rocznicę jego nawrócenia na 
katolicyzm w 1845 r.  
 Drugim elementem służby w tworzeniu wspólnoty Kościoła jest pokora, która stanowi fundament życia 
duchowego. Człowiek pokorny uznaje, że Bóg jest wszystkim i że wszelkie dobro pochodzi od Niego. Św. Teresa z 
Avila, hiszpańska mistyczka i doktor Kościoła, obrazuje rolę pokory alegorią wziętą z gry w szachy. Żeby wygrać 
partię w szachy, trzeba najpierw umieć ustawić figury i piony na szachownicy, a potem umiejętnie nimi 
manewrować. Teresa umie grać w szachy i dlatego wie, że spośród figur najważniejsza w grze jest królowa, inne 
figury i pionki pomagają jej tylko. Królowa (hetman) z gry w szachy jest właśnie obrazem pokory! Inne zalety        
i sprawności będą jej pomagać. Jest to niezwykła sprawność, ale tylko dla Boga i dla tych, którzy poznają prawdę 
o Nim. Dla pozostałych pokora to coś dziwnego, nienormalnego, wręcz odpychającego. Św. Teresa daje taki oto 
przepis na pokorę: poznaj dwie prawdy: o sobie – że jest w tobie także zło, i o Bogu – że On ciebie takim kocha.  
 Trzecim elementem służby w tworzeniu wspólnoty Kościoła jest dostrzeganie potrzebujących i służba im. W 
naszych polskich warunkach doskonale zrozumiała tę prawdę siostra Małgorzata Chmielewska. Jako przełożona 
wspólnoty Chleb Życia, prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie, jest matką 
adoptowanych dzieci. Boga i szczęścia szuka przede wszystkim w codziennej pracy z biednymi, odrzuconymi, 
bezdomnymi, chorymi, cierpiącymi. Przywraca im godność i wiarę w siebie. Nigdy się też nie żali, bo wierzy w sens 
i powodzenie tego, co robi. Jak wyznała, „ja swoje życie traktuję jako służbę, dlatego staram się pomóc drugiemu 
człowiekowi po to, żeby on sam sobie pomógł, na tyle, na ile jest w stanie”.  
 Chrystus Sługa może rzeczywiście wejść w życie ludzi naszego pokolenia i może to życie przemienić, 
przekształcać. Trzeba Jezusa    postawić na pierwszym miejscu, uznać prawdę o sobie, a także dostrzec tych, w 
których jest obecny na co dzień. To właśnie czyniła nasza patronka św. Faustyna Kowalska, której liturgiczne 
wspomnienie wypada 5-go października, czyli w tę środę. Bezgranicznie i do końca zaufała Jezusowi Miłosiernemu   
i mimo wiejskiego pochodzenia, braku wykształcenia, niezrozumienia, pozostawiła po sobie wielkie dzieło Bożego 
Miłosierdzia dla każdego z nas i całego świata. To właśnie Jezus Miłosierny wybrał Ja na swoja sekretarkę.  Z tej 
racji zapraszamy w środę, na poranne Msze św. oraz w następny weekend. Podczas wszystkich Mszy św. będziemy 
się modlić przez wstawiennictwo św. Faustyny i udzielimy błogosławieństwa Jej relikwiami. Właśnie w tym 
tygodniu otrzymaliśmy pozwolenie z miasta Chicago, na zbudowanie nowej elektronicznej tablicy przed naszym 
kościołem, którą w całości sponsoruje Willy Wilson, jeden z kandydatów na majora miasta Chicago. W tym 
tygodniu otrzymałem wiadomość, że wyhaftowana parafialna chorągiew św. Faustyny Kowalskiej jest już w drodze. 
Chorągiew jest w całości sponsorowana przez sponsora z Wisconsin. Chcę też wszystkim przypomnieć, że w tym roku 
obchodzimy 3-ą rocznicę powstania parafii św. Faustyny Kowalskiej w Chicago, a ja 3-ą rocznicę probostwa w tej 
parafii. Niech Nasza Patronka św, Faustyna wyprosi u Jezusa Miłosiernego dla wszystkich wiele łask. Szczęść Boże!  

            Ks. Kan. Tadeusz Dzieszko 
Proboszcz 
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Liczenie wiernych w październiku 
    Na prośbę Arcybiskupa Cupich’a przez 
następne pięć weekendy w październiku, każda parafia 
jest zobowiązana do liczenia wiernych uczestniczących 
we Mszach św. w sobotę i w niedzielę. 
    Marszałkowie będą liczyć dorosłych i dzieci na 
każdej Mszy św. podczas Liturgii Słowa i zapisywać je 
na kartce w pokoju dla marszałków.           Bóg zapłać! 



Modlitwa o wstawiennictwo  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński  
Opiekunie wszystkich Polaków  

Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków  
Ojcze narodu Polskiego, Obrońco uciśnionego 

Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo  
do Boga jedynego [ intencja..]  

Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie  
Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka  

Głosiłeś dobrą nowinę  
Broniłeś od złego 

Pomagałeś podnieść z upadku,  
ofiarując całego siebie  

Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami  
do Boga Miłosiernego  

Wypraszając łaski ze Świętymi w 
Niebie  

 
 
 
 

Ojcze Nasz...  
Zdrowaś Maryjo...  

Chwała Ojcu...  

Poświęcenie Obrazu  
Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę 
świetą w niedzielę, 2-go października o godzinie 
12:30 po południu, podczas której misjonarz  z 
Ukrainy, Ks. Grzegorz Jeleń, poświęci obraz 
Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, który został ufundowany 
przez naszych parafian Państwa Zofię i Romana 
Hawryła. Ks. Grzegorz pracuje w parafii Miłosierdzia 
Bożego w miejscowości Basztanka, na Ukrainie. Kościół 
i plebania zostały zbombardowane przez rosyjskie 
wojska. Ks. Grzegorz Jeleń, który pochodzi z diecezji 
Tarnowskiej jest zaangażowany w niesieniu pomocy 
humanitarnej ludziom dotkniętym przez tragedię wojny 
w Ukrainie. Ks. Grzegorz Jeleń, gościmy w parafii      
św. Faustyny Kowalskiej w Chicago, 1-go października 
w pierwszą sobotę miesiąca na czuwaniu Arcybractwa 
Straży Honorowej o godz. 7:00 wieczorem, oraz w 
niedzielę, 2-go października. W niedzielę, ks. Grzegorz 
odprawi Msze św. w języku polskim: o godz. 9:00 rano, 
12:30 po południu i o 7:00 wieczorem. Serdecznie 
zapraszamy na wspólną modlitwę i spotkanie z         
ks. Grzegorzem, a 
szczególnie na Mszę 
św. o godz. 12:30 po 
południu, podczas 
której poświęci obraz 
błogosławionego 
Prymasa Tysiąclecia. 
Jego świadectwo jest 
naprawdę poruszające. 
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Poświęcenie Zwierząt 
    Dzisiaj, 2-go października,  odbędzie się w 
naszej parafii poświęcenie zwierząt, z okazji 
wspomnienia św. Franciszka z Asyzu       
(4-go października) Prosimy o 
przyniesienie swoich zwierząt o godz. 5:30 
po południu na ogródku przed kościołem. 
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie w 
duchu św. Franciszka. 

Być sługą nieużytecznym 
 Współczesny człowiek bardzo nie lubi mówić o 
swoich powinnościach, zdecydowanie bardziej woli 
wyliczać swoje prawa. Współczesny człowiek nie lubi 
myśleć o sobie jak o poddanym, a o swojej pracy jak o 
służbie. Tymczasem Jezus zachęca nas dzisiaj, byśmy 
nie tylko nazwali sami siebie sługami, lecz jeszcze 
sługami nieużytecznymi. A swoje wysiłki określili 
powinnością, jakby odmawiając sobie jakichkolwiek 
zasług. Ewangelia jest zawsze wbrew człowiekowi        
i jego egoizmowi, wbrew naszemu odruchowi, aby się 
wywyższać, czynić ważnym, aby zaistnieć, zyskać 
wdzięczność i okazać się potrzebnym. To cios w nasze 
egocentryczne serca. Cios w cywilizację opartą na 
wyższości ludzi produktywnych. I więcej jeszcze: cios 
w przekonanie, że wolność jest najwyższą wartością. 
Gdy człowiek pokorny, nieważny, odważy się służyć, 
zaczyna realizować się owa trudna Ewangelia, a w 
świecie, który odbiera życie, nieużyteczni słudzy      
odkrywają, że mają życie w obfitości. 
 Panie Jezu Chryste, nie chcę być panem 
swojego losu, pragnę, abyś Ty nim był. W Twoje ręce 
powierzam samego siebie i historię swojego życia.      
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

PAŹDZIERNIK 2022 
MIESIĄC OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA 

powołani, aby służyć matkom w potrzebie 
 Każdego października Kościół w Stanach 
Zjednoczonych obchodzi Miesiąc Szacunku Życia, a 
pierwsza niedziela października obchodzona jest jako 
Niedziela Szacunku Życia. Jako katolicy jesteśmy 
wezwani, by kochać, bronić i chronić tych, którzy są 
najbardziej bezbronni, od początku życia do końca i w 
każdym momencie pomiędzy. W październiku Kościół 
prosi nas o głębszą refleksję nad godnością każdego 
ludzkiego życia.  



Pierwszy wtorek miesiąca 
poświęcony jest św. Ojcu Pio 

 4-go października przypada 
pierwszy wtorek miesiąca. Po całodziennej 
adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy 
św. o godzinie 7:00 wieczorem, zostanie 
odprawione nabożeństwo do św. Ojca Pio. 
Serdecznie zapraszamy.   

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w każdy wtorek od 9:30 am do 7:00 pm 
3:00 pm wspólna modlitwa Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego w języku polskim 

 W każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca, z wyjątkiem lipca, przy parafii 
św. Daniela Proroka, 5300 S. Natoma 
Ave., na południu Chicago, będzie 
miała dyżur s.Maksymiliana z      
Poradni Rachel, która pomaga 
rodzicom po stracie dziecka z powodu 
poronienia i aborcji, oraz udziela 
pomocy kobietom w niechcianej ciąży. 

Godzinę spotkania trzeba ustalić wcześniej, dzwoniąc 
do Siostry, na numer telefonu: 773-656-7703. 
Zapewniamy pełną dyskrecję. 
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Wreszcie Żyć - 12 Kroków Ku Pełni Życia 
 

Prowadzący warsztaty rozwoju 
duchowego „Wreszcie Żyć” przy 
parafii Sacred Heart w Palos Hills 

wraz ze wspólnotą SYCHAR 
ogłaszają zapisy do nowej grupy. 

 

tel. 708-417-3292 
12krokow.palos@gmail.com 
www.12krokow.sychar.org 

Spotkanie Wszystkich  
Prezydentów Organizacji Parafialnych  

 Prezydenty/liderzy wszystkich organizacji 
parafialnych proszeni są o wzięcie udziału w spotkaniu 
w poniedziałek, 3-go października, o godz. 8:00 pm 
w sali Ward Hall.  

Grupa Neokatechumenalna  
 Grupa Neokatechumenalna - katechezy dla 
dorosłych i młodzieży, spotyka się w każdy 
poniedziałek i czwartek o godz. 7:00 pm w Sali 
Jana Pawła II w Centrum Parafialnym. W sprawie 
dodatkowych informacji proszę dzwonić 224-659-6908. 
 Neokatechumenat lub Droga 
Neokatechumenalna to odnowa życia duchowego w 
zgodzie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II. 
To rodzaj wtajemniczenia chrześcijańskiego, który jest 
realizowany w diecezjach i parafiach poprzez Słowo 
Boże, Liturgię i Wspólnotę.  

Wspominienie Świętych Aniołów Stróżów -  
2-go października 

    2-go października obchodzimy w 
Kościele wspomnienie Świętych Aniołów 
Stróżów. Zazwyczaj w liturgii upamiętnia się 
imiona świętych, ale Aniołowie Stróżowie są 
uosobieniem działania Bożej Opatrzności. 
Aniołów Stróżów trzeba widzieć w kontekście 
zbawienia, a ich obecność powinna pomóc 
lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa. Oni 

bronią nas w walce ze złem i w spokojnym, szczęśliwym 
życiu, które spala się pod czujnym okiem Bożej 
Opatrzności. Świadoma przyjaźń z Aniołem Stróżem może 
wiele, ale nie „załatwi” wszystkiego. Wiara w jego bliskość 
powinna jeszcze bardziej wzmóc w nas czujność               
i roztropność wobec przewidywalnych zagrożeń                
i niebezpieczeństw dla duszy i ciała. Roztropność              
i rozwaga połączone z troską ukrytego Przyjaciela są 
gwarancją bezpiecznej drogi. 
 

Modlitwa do Anioła Stróża 
Aniele Boży, stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój. 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy 

Bądź mi zawsze ku pomocy, 
Strzeż duszy, ciała mego, 

Zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. 

Modlitwa do Św. Faustyny 
     O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką 
czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz 
za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z 
najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię 
proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego 
miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia 
Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując 
próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie 
zanoszę. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała 
Ojcu... 

Święta Siostro Faustyno - módl się za nami. 
Imprimatur, Franciszek kard. Macharski, Metropolita Krakowski, Kraków, 

20 styczeń 2000 

Msza święta na Radiu teraz o godz. 11-stej! 
 Msza święta w języku polskim nadawana z 
naszego kościoła można słuchać na stacji  1490 AM, o 
godzinie 11:00 rano, dzięki życzliwości „Radia Adam’s”.   



Brygada Sprzątająca 
            Składamy serdeczne podziękowania 
tym, którzy zaangażowali się sprzątaniem 
naszego kościoła w każdy piątek po Mszy św. 
o godz. 7:00 wieczorem. Zachęcamy                    
i zapraszamy innych do dołączenia się w 
najbliższy piątek!  

Pierwszy Piątek   
 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek 
miesiąca (7-go października). Msze św. będą 
odprawione o 7:30 am w języku angielskim oraz o 8:30 
am i 7:00 pm w języku polskim. Spowiedź św. 
pierwszopiątkowa będzie od godz.  8:00-8:30 am i od 
godz. 6:30-7:00 pm.  
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Grupa Młodzieżowa przy  
parafii św. Faustyny Kowalskiej 

zaprasza na spotkania w każdy 
czwartek od godz. 7:30 - 9:30 pm 

Święto Matki Bożej Różańcowej -  
7-go pażdziernika 

    Matka Boża Różańcowa – tytuł 
używany przez wyznawców katolicyzmu 
w określeniu do Maryi. W odmienności 
od innych tytułów i wezwań maryjnych, 
ten tytuł nie jest związany z określonym 
wizerunkiem, figurą, sanktuarium, 
kościołem, a z modlitwą i nabożeństwem 
różańcowym. 

   Święto Matki Bożej Różańcowej czczone jest            
7-go października. Dzień ten jest rocznicą bitwy pod 
Lepanto (1571), w której państwa Świętej Ligi 
skupione wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę 
Imperium Osmańskiego. Papież Pius V ogłosił w 1572 
roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok 
późnej, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono 
nazwę na Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 
roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na 
całym świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie 
tego dnia na pierwszą niedzielę października. W 1913 
roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 
1969 roku, decyzją Pawła VI, 7-go października 
obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej. 
 Na świecie znajdują się liczne miejsca 
nazywane sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W 
dużej części są to ośrodki związane z zakonem 
dominikańskim, w którym modlitwa różańcowa ma 
szczególne znaczenie   i według legendy założyciel 
dominikanów – Dominik Guzmán – otrzymać miał 
różaniec od Matki Bożej w objawieniu jakiego 
doświadczył. Współcześnie kult modlitwy różańcowej 
związany jest z kultem i objawieniami Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes oraz Matki Bożej Fatimskiej. 
Jednym z przesłań przekazanych w czasie objawień 
była prośba o nieustanną modlitwę różańcową. 

OGIEŃ NIE BĘDZIE CZEKAĆ! 

Zaplanuj swoją ucieczkę. 
 

TYDZIEŃ PREWENCJI 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

9-15 pażdziernika 2022 



 



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. 
 

Reconciliation 
We invite you to take advantage of the sacrament of 
reconciliation every Saturday from 3:30 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 
Every first Saturday of the month after the 4:30 pm 
Mass. Please contact the priest as soon as possible to 
make arrangements in receiving this sacrament in 
serious health crises. Do not delay arranging for the 
sacrament of the anointing 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. 3:30 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. 

 

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. 
 

Baby Carlo, Diane Bingham, Liam Brown, Andrea Covert, Katie Cuchetto, Karol Czerwień, Elliot Domelewski,  
Sharon De Young, Florence Dudczyk, John Dunn & Family, Marie Ernst, Linda Evans, Marianne Flanagan, Marisa Gargano,  

Frank & Julia Grah, Margaret & John Green, Patrick Greenhill, Frank Hernandez, Denise M. & Rich S. Jandura,  
Irene Kaminski, Jane Kawecki, Scott Koker, Barbara Koziol, Aniela Kulawiak, Carol Kulbida, Julia Kunicki,  

Joanna Lamping & Sons, Michael Lamping, Agnes Limanowski, Diane Malanowski, Theresa Maurella, Kevin & Margaret 
McKeon, Mary Jane McLaughlin, Jackie Mintal, Bill Mroz, Bill Novak & Family, Esther Nowak, Vickie O’Malley, Terrence 

Oates, Dawn Ostapowicz, Sandy Ramirez, Ben & Helen Sadowski, Irene Samborski, Pina Sanchez, Charmaine Simikoski, 
Jimmy Smith, Sr. Maria-Paulina Sterling, Florence Warchal, Marie Wilk, Theresa Wozniak, Stanley Zapotoczny 

 
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. 








