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 Parafia Św. Faustyny Kowalskiej   

October 9—2022—9 Październik 

Twenty-Eighth Sunday Ordinary Time One of the lepers, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice.   -	Luke	17:15	
	
	
	
	

Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła   Wtedy jeden z nich,  widząc, że jest uzdrowiony,  wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. 
-	Łukasz	17,15	



Mass Intentions & Devotions ~ Intencje Mszalne i Nabożeństwa 

Adoration of the Blessed Sacrament 
every Tuesday from 9:30 am - 7:00 pm 
3:00 pm Divine Mercy Chaplet in Polish 
5:30 pm Divine Mercy Chaplet in English 

28TH SUNDAY IN ORDINARY TIME -  
28MA NIEDZIELA ZWYKŁA 

SATURDAY - OCTOBER 8 - SOBOTA 
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)  
SUNDAY - OCTOBER 9, 2022 - NIEDZIELA 

7:30 am-EN † Zbigniew Stopka  
 † Joseph Hyzy (req. by Mick & Pat McTigue)   
9:00 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Bronisława Czerwień, Józefa i Dawida Sitko, Kasi i 
Jana Bzdyk z okazji 2-ej rocznicy ślubu, rodzin 
Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel, 
ministrantów  

       † Sebastian Szmurło, † Stanisław Czupek,                
† Halina Sitko, † Bogusław Omielan, † Timothy Kast,                     
† Sylwia Pawlina, † Józef Cieśla (2-ga roczn. śm.),   

       †† Maria i Józef Siaśkiewicz 
10:30 am-EN † Brenda Dabrowski (req. by M. Kozmel)  
 † Rita Young (req. by Gloria Derdzinski & son)   
12:30 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Bronisława Czerwień, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel, ministrantów  

 † Sebastian Szmurło, † Bronisława Krzysiak,              
† Bogusław Omielan, † Dariusz Lebica,                       
† Ryszard Korzec, † Stanisław Gurgul,                      
† Zbigniew Magoń, † Marcin Kuczek,                        
† Sr. Maria Kosiata, †† Zofia i Stefan Kuczek,          
†† Felicja, Marian i Stanisław Fornal, 

      †† Anna, Stefan i Małgosia Sroka    
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Bronisława Czerwień, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel, ministrantów  

 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan  
 

MONDAY - OCTOBER 10 - PONIEDZIAŁEK 
7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Lois Verdin 

on the occasion of her birthday (req. by mom)   
 † Irene Gromola (req. by Maria Kozmel)   
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel  
 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan  

TUESDAY - OCTOBER 11 - WTOREK 
St. John XXIII - Św. Jana XXIII 

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

Bronisława Czerwień, Heleny Trzepałko, Maryli  
 i Stanisława Grzegorczyk, rodzin Szczechowicz, 

Borzęcki, Truty i Wróbel  
 † Sebastian Szmurło, † Ewa Grzegorczyk,               

† Bogusław Omielan  
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Bronisława Czerwień, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan  
 

WEDNESDAY - OCTOBER 12 - ŚRODA  
7:30 am-EN † Kenneth Felten (req. by Maria Kozmel)   
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel 
 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan,             

† Marian Kocyłowski  
 

THURSDAY - OCTOBER 13 - CZWARTEK 
7:30 am-EN - Parishioners, benefactors & friends 
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Elizabeth Gajos, rodzin Szczechowicz, Borzęcki, 
Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan,  
       † Jurek Milewski (5-ta rocz. śm.)  
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Róży Różańcowej Miłosierdzia Bożego, rodzin 
Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan  
 

FRIDAY - OCTOBER 14 - PIĄTEK 
St. Callistus I - Św. Kaliksta I  

St. Margaret Mary Alacoque - Małgorzaty Marii Alacoque 
7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Frank & 

Janina Surma 
 † Theresa Vlosak (req. by family)   
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Bronisława Czerwień, rodzin Szczechowicz, 
Borzęcki, Truty i Wróbel  

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

Bronisława Czerwień  
 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan  
 

SATURDAY - OCTOBER 15 - SOBOTA 
St. Teresa of Jesus - Św. Teresy od Jezusa 

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

      † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan 
4:30 pm-EN - Health & God’s blessings upon Ruth 

Krivacek, Joel Lopez, Don Swies, James, Kevin & 
Meg McKeon (req. by James McKeon)  

 † Esther Kotrba (req. by Maria Kozmel)  
 † Daniel Kiebles (req. by Hoffman family)  
 † Edward Piech (req. by Hoffman family)  
 † Lucita Carrasco (anniv.) (req. by family)  
       †† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  

(req. by James McKeon)  
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Wedding Banns 
Jeśli ktoś wie o przeszkodach niemożliwiających 

zawarcie Sakramentu Małżeństwa przez te osoby, 
prosimy o powiadomienie księdza proboszcza. 

 
Piotr Szczurek  & Ashley Bielanski  -  I 

 
If anyone knows of cause or just impediment  

why these persons should not be joined together in Holy 
Matrimony, you are obligated to contact the Pastor. 

Lector Schedule 
Saturday, October 15, 2022 
     4:30 pm - M. Wodke 
Sunday, October 16, 2022 
     7:30 am - R. Konrath 
     9:00 am - G. & O. Harkabuz 
   10:30 am - M. Schreck 
   12:30 pm - E. Cudzich & G. Sowiński 
     7:00 pm - A. Strączek & D. Witkiewicz 

Altar Server Schedule 
Saturday, October 15, 2022 
     4:30 pm - A. Glazar, A. & T. Krol 
Sunday, October 16, 2022 
     7:30 am - P. Mrowca 
     9:00 am - K. Zagórski 
   10:30 am - M. Garrity & A. Gonzalez 
   12:30 pm - S. Cudzich 
     7:00 pm - E. Bielański 

Presider Schedule at St. Faustina Kowalska 
Saturday, October 15, 2022 
4:30 pm - Fr. Idzi Stacherczak 
Sunday, October 16, 2022 

7:30 am - Fr. Joe Mol 
9:00 am - Fr. Ted Dzieszko 
10:30 am - Fr. Stan Rataj 

12:30 pm - Fr. Ted Dzieszko 
7:00 pm - Fr. Ted Dzieszko 

Weekly Offering   ~   Tygodniowa Ofiara 
10/1-2/2022 

 
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     56        $1,415.00 
7:30am     56        $1,115.00 
9:00am     58        $1,954.00 
10:30am    44        $1,090.00 
12:30pm    59        $1,688.00 
7:00pm     22        $814.00 
Mailed-In Env    47        $696.00 
E-Giving/Text-to-Give    8        $250.00  
 

TOTAL    350                      $9,022.00 
 
Weekly Over/(Under) Budgeted Amount- ($978.00) 
 
FYTD Over/(Under) Budgeted Amount-  ($30,057.00) 

Interested in Becoming an Altar Server? 
 Saint Faustina Kowalska Parish is 
seeking boys and girls for its Altar Server 
Ministry. The Altar Server Ministry is a    
special opportunity for children to             
participate in the life of the parish as they 
serve our Lord at the Altar.  

 Altar Server applicants must be Baptized, have 
received their First Holy Communion, and be in the 
fourth grade or higher. Training is required, but will be 
provided. 
 If you and your child(ren) are interested in  
pursuing this ministry, parents please contact Deacon 
Ron at rjmorow@sbcglobal.net for more details.  

 God has called to Himself the following 
parishioners, for whom a Funeral Mass was celebrated  
this past week. We express our deepest sympathies to 
the family members 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.” 
 

† Anna Karas 
† Theresa Maurella 

 

 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 



Dear Parishioners and Friends, 
 When we look at those healed in today's Gospel, we can also discover in them 
the motives of our actions. The Samaritan, the foreigner, was the only one who      
appreciated God's grace, His gifts and love. The other nine did not notice the gift and 
focused only on the fact of regaining health, like a small child receiving a gift. Those 
healed of leprosy behaved like many who cannot be grateful to others because they 
are greedy egoists and think that they are entitled to everything for free.  
 What is at the root of our ungratefulness? Putting yourself in the center is 
paramount. This develops the misconception that we owe everything, our abilities, 
cleverness, or contacts with others to ourselves. This hides the truth about seeking 
and finding God in all things. Today people have learned to complain, and they often 
sing displeasure and moan instead of singing a song of thanksgiving for their lives. 
They forget that complaining is contagious and, like a little leaven, it acidifies the 

people around them and destroys their ability to see good, truth and beauty. Unfortunately, even our parish has 
those who are specialists in poisoning life. Though, I thank God that most of you are wonderful people with, as 
they say, your hearts in your hands.  
          Gratitude is an invitation to us to keep our eyes open, attentive and perceptive enough to see God           
everywhere and His love for us. In every Holy Mass the exhortation is given, "Let us give thanks to the Lord our 
God,” and the faithful respond with, "it is right and just." God is worthy to be thanked. Today's Eucharist is an     
opportunity not only to ask for, but to reawaken, an attitude of gratitude, to show that the most important thing for 
us is the Divine Giver. In the coming week, let's also try to see how others give and show them our gratitude for it.  
          This past Wednesday, October 5th, we celebrated the memorial of St. Faustina Kowalska, our parish patron 
for three years now. Sister Faustina was born on August 25, 1905, as the third of ten children in the family of   
Marianna and Stanisław Kowalski, farmers from the village of Głogowiec and Świnice Warckie parish. When she 
was baptized, she was named Helena. On August 1, 1925, she entered the Congregation of the Sisters of Our   
Lady of Mercy, where she was given the name of Sister M. Faustina. During the thirteen years of her religious life, 
she stayed in many religious houses. For longer periods, she stayed in Krakow, Vilnius and Warsaw, most often 
performing the duties of gardener, cook and porter. She suffered from tuberculosis of the lungs and            
gastrointestinal tract. For this reason, she stayed twice for longer treatment in the hospital in Prądnik in Krakow. 
This seemingly ordinary life had an extraordinary depth of union with God and a great prophetic mission entrusted 
to her by God. She experienced many extraordinary graces, reaching the heights of union with God on earth. 
Through her, Jesus reminded the world of the biblical truth about God's merciful love for every human being and 
called to proclaim it to the world with new power. For this purpose, he also provided new forms of the worship, 
which are: an image with the signature “Jesus, I trust in You,” the Feast of Divine Mercy on the first Sunday after 
Easter, the Chaplet of Divine Mercy and the prayer at the time of His death on the cross, called the Hour of Mercy. 
He attached great promises to each of them, as well as to spreading the devotion to Mercy, on the condition of 
caring for the attitude of entrusting to God (fulfilling His will) and mercy towards others. Sister Faustina died on 
October 5, 1938, in the convent of the Congregation in Kraków-Łagiewniki. On this Sunday, due to the feast of our 
patron, at all Holy Masses we pray for our needs through her intercession, and we will have a blessing with her 
relics. May Saint Faustina Kowalska be our intercessor in heaven in our every need.  
          Today I want to thank the Holy Name Society from our parish for their donation of $6,857.09, which     
represents the proceeds from the Cow Pie Drop. I would also like to thank all of you who bought your tickets and 
took part in the fundraiser. This amount of money will be used to renovate the outside rusted metal beams at the 
entrance to the church. This week we should receive a beautiful, embroidered banner with the image of            
St. Faustina, and I would like to express my sincere thanks to the family in Wisconsin who sponsored this banner. 
May the Merciful Lord, through the intercession of St. Faustina Kowalska, bless everyone generously. God bless!  

                                  Rev. Ted Dzieszko 
Pastor 
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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! 

Thank You Holy Name Society 
 Many thanks to the Holy Name 
Society for its donation of $6,857.09 to 
the parish - the proceeds from the Cow 
Pie Drop fundraiser. The funds have 
been restricted for capital improvements. 
Your generosity and support of parish 
projects is greatly appreciated.   
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 Each October the Church in the United States 
celebrates Respect Life Month. 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. 

OCTOBER 9 -15, 2022 

Queen of Hearts Raffle 
 The Queen of Hearts wasn’t found  on 
October 1st, but Dave R. won $250 on the 6 of 
♦ under envelope#6. This is a split the pot 
(50/50) raffle and the drawing is held every 
Saturday at Tom’s Tap (6707 S. Archer Ave.) 
The next drawing will be at 6:00 pm on 
October 8th, 2022 for the jackpot of 
$348,646. Tickets are $5 each and can be purchased at 
the parish office or at Tom’s Tap.  

Fire Prevention Week 
 National Fire Prevention Week is            
October 9th-15th, 2022, and its theme is ”Fire Won’t 
Wait. Plan Your Escape”. This year the National Fire 
Protection Agency would like to better educate 
communities throughout the U.S. about having an 
escape plan in the case of a fire in your home.  
 Fire Prevention Day was held in 1911, but it 
wasn’t until 1922 that the present National Fire 
Prevention Week was established. Fire Prevention 
Week is always held during the week that includes 
October 9th. October 9th is the day that marks the 
Great Chicago Fire that occurred in 1871. The tragic 
fire killed more than 250 people, left 100,000 people 
homeless, destroyed more than 17,450 structures and 
burned more than 2,000 acres in 27 hours. The fire 
began on October 8th, but continued into and did most 
of its damage on October 9th. While Mrs. O’Leary’s cow 
was blamed for starting the fire by kicking over a 
lantern in the barn, no one really knows what 
happened; however, we do know how to prevent this 
sort of tragedy from happening again.  
 During this week please take some measures 
to integrate the practice of fire safety into your 
everyday lives by: 
· installing smoke detectors and/or carbon monoxide 

detectors in your home; 
· checking the status of these detectors annually; 
· replacing missing and/or burned out batteries; 
· testing each detector in your home monthly; 
· removing unused combustibles stored in your 

basements and garages; 
· practicing your home evacuation drills 
 Please keep in your prayers all firefighters and 
paramedics who have died in the line of duty. 

Reconciliation in the Heart of Jesus 
 The division between Jews and Samaritans 
was one of the sharpest and most brutal that the earth 
knew about in the time of Jesus. There was an 
invisible but very clear wall between the Jews and the 
Samaritans, implicit hostility, disgust. Jew and 
Samaritan hated their presence. They despised each 
other. They didn't drink from the same cup. 
Meanwhile, Jesus persistently - in subsequent parables 
and with regard to very specific people - tries to break 
down that wall. Probably even to the evangelists the 
mention of the fact that only a Samaritan returned to 
thank him after the cleansing was surprising and 
perhaps embarrassing or even irritating. However, 
they boldly record this event so as not to miss 
anything from the fundamental mission of Jesus, 
which was to reconcile humanity in His Heart. 
 Lord Jesus Christ, You heal the leprosy of 
hatred and contempt, cleanse me of my prejudices 
against other people. You live and reign for ever and 
ever. Amen. 

 The liturgical memorial of     
St. Faustina Kowalska, our parish 
patron saint, was Wednesday,   
October 5th. For those who couldn’t 
make it to Mass that day, we will pray 
together through her intercession and 
receive a special blessing with her relic 
at all the Masses this weekend.  

 The second collection taken up this weekend 
is for the St. Faustina Feast Day envelope. All proceeds 
from this collection will be used to defray the costs of 
purchasing liturgical supplies.    
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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 this 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 . 

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. 

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. Come decked out in your finest Halloween 
attire and feel free to bring a friend! For more        
information contact Andi at 773-610-5686. 

 
St. Jane Holy Name Society 
Boy Scout Troop #671 

is sponsoring a  
CAR WASH 

on Sunday, October 9th, 2022 
from 8:00 am until 2:00 pm 

in the parking lot of the 
Soukal Floral Co. & Greenhouses 

located at 6118 S. Archer Ave., Chicago, IL 60638 
Free-will donations are gladly accepted! 

 
 
 
 

Proceeds from this event will be used to support scout 
activities such as camping, hiking, fishing and       

community service projects. 
 Thank you for your support! 

FREE Flu Shots 
   Flu season is upon us and you can 
receive a FREE flu shot Wednesday, 
October 12th, 2022 at the Polish 
Highlanders House, 4808 S. Archer 
Ave., from 9:00 am - 1:00 pm. Come 
and get your influenza shot for free. If you are 
Medicare eligible, please bring your card. 
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Support St. Faustina Kowalska Parish Every 
Time You Shop with AMAZON 

 AmazonSmile is a simple way for you to support 
St. Faustina Kowalska Parish every time you shop, at no 
cost to you. When you shop at AmazonSmile, Amazon 
will donate 0.5% of the purchase price from your eligible 
AmazonSmile purchases to St. Faustina Kowalska Parish. 
To shop at AmazonSmile simply go to                          
https://smile.amazon.com/ from the web browser 
on your computer or mobile device and select             
St. Faustina Kowalska Parish as your charitable 
organization.  

Youth Group at 
St. Faustina Kowalska Parish 

 Youth from grade 7 and higher 
are invited to join the Youth Group. 
Meetings are held every Thursday 
from 7:30 pm - 9:30 pm. For more 
information, please call Maria Horbal at 
773-842-4999. 

Blessed Carlo Acutis - October 12th 

 Carlo Acutis was born May 3rd, 1991, in London 
though his family moved to Milan shortly after. From a 
young age, Carlo seemed to have a special love for 
God, even though his parents weren’t especially 
devout. His mom said she had been to Mass only for 
her First Communion, her confirmation, and her 
wedding but young Carlo's unique and unexplained 
devotion led to her deep conversion. The priest 
promoting his cause for sainthood noted that Carlo 
“managed to drag his relatives, his parents to Mass 
every day. It was not the other way around; it was not 
his parents bringing the little boy to Mass, but it was 
he who managed to get himself to Mass and to 
convince others to receive Communion daily.”  
 He had a gift for empathy and was known for 
defending kids at school who got picked on, especially 
disabled kids. Carlo loved soccer and video games. He 
tried to stay disciplined and only played games for an 
hour a week even though he really wanted to play 
much more. He also bought computer programming 
books and taught himself computer coding and 
animation. He had a great devotion to Mary and loved 
to pray the rosary. He went to Mass and confession as 
often as he could. 
 He loved the Eucharist and was fascinated by 
Eucharistic miracles. He asked his parents to take him 
on pilgrimages — to the places of the saints, and to 
the sites of Eucharistic miracles. Using his research, he 
began creating what would eventually become a 
website to catalog and share the information with 
others. Carlo was concerned by people growing distant 
to the Church and the sacraments and desperately 
wanted to bring them back. On the site, he told people 
that "the more often we receive the Eucharist, the 
more we will become like Jesus, so that on this earth 
we will have a foretaste of heaven." 
 At age 15, Carlo was diagnosed with an 
untreatable leukemia. He offered up his suffering for 
others coping with illness and said, “I offer all the 
suffering I will have to suffer for the Lord, for the 
Pope, and the Church.” Carlo died from his illness on 
October 12th, 2006. At his request he was buried in 
Assisi because of his love for St. Francis. His cause for 
canonization began in 2013 and he was designated 
“Venerable” in 2018. A healing miracle has been 
attributed to his intercession and he was designated 
“Blessed” October 10th. 
 His tomb has been opened and his intact body 
lies in repose in a glass tomb where he can be 
venerated by pilgrims. He is displayed in jeans and a 
pair of Nikes, the casual clothes he preferred in life. 
The rector for the Sanctuary of Spoliation in Assisi, 
where Acutis’ tomb is located, called him a witness 
that holiness is attainable for teenagers. “For the first 
time in history we will see a saint dressed in jeans, 
sneakers, and a sweater,” the rector said. “This is a 
great message for us, we can feel holiness not as a 
distant thing but as something very much within 
everyone’s reach because the Lord is the Lord of 
everyone.” 

Holy Name Society News 
 Just a reminder that there will be a general 
meeting for all Holy Name Society members this 
Thursday, October 13th, at 7:00 pm in Ward Hall. 



CAPS/GRNW Meeting 
 The next combined meeting of CAPS 
and the Garfield Ridge Neighborhood Watch 
will be held on Tuesday, October 18th, 
2022 at 7:00 pm in Ward Hall, located at 
5157 S. McVicker Ave. If the weather is inclement the 
planned outdoor meeting will be held indoors. The   
purpose is to identify chronic problems and issues that 
effect the community. Meet our Beat 811 police      
officers and community leaders, and get the latest  
updates on all that is happening in our neighborhood.  

Come, share information  
and raise any concerns you may have. 

Building Maintenance Fund Collection 
    The second collection taken up at all 
Masses next weekend, October 15th-16th, is 
designated for the parish building 
maintenence fund. May God reward you all for 
your support and generosity to this collection.  
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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 

    Our past meeting was very successful. Firemen 
Hector Lujano from our local firehouse and John 
Barrera from the Education Department joined us to 
give a presentation about fire safety in the home. 
Rosaura Bocanegra from the 23rd Ward Alderman 
Tabares’ office was also in attendance and gifted us 
with hand sanitizers and masks. The Fire Department 
handed out smoke detectors and bags filled with 
information. We had lunch from KFC. The winner of 
the $500 Kash Kickoff Raffle was Jill Gracia. Next 
meeting is Monday, October 17th. It is Halloween 
themed. Wear a costume or something Halloweenie! 
We will be watching a Movie. Anyone 50+ is welcome 
to join us! Meetings start at 10:30 am. Doors open at 
9:45 am. Meetings are in the Parish Center. Any 
questions please call Laura 773-656-4564. Thank you! 

Senior Citizen Club News Rosary Rally at St. Faustina Kowalska Parish 
to Urge DePaul University  

to Uphold Catholic Teaching! 
 DePaul University in Chicago, Illinois openly 
rejects Catholic Doctrine on sexuality. This Catholic 
University offers a “Queer Book Club”; hosts annual 
“Drag Shows”; and holds welcome receptions for 
LGBTQ students. Catholic schools should defend    
Catholic teaching and NOT teach students that they 
can remain faithful Catholics while participating in    
sinful lifestyles. 
 Please help us protest this abject failure by 
DePaul University to uphold Catholic teaching by     
attending the Rosary Rally at St. Faustina Kowalska 
Parish on Saturday, October 15th, in the Healing 
and Memorial Garden at 2:45 pm. Parishioners will 
gather to recite the Rosary together. 
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Congratulations! 
 Congratulations to Monica Wodke, member of 
our parish Finance Committee and RCIA/REF catechist, 
for being chosen as the Vicariate V 2022 Bishop 
Quarter Award recipient! Monica was honored to 
receive the award during the Conferral of 2022 
Ecclesial Honors Ceremony held on October 2nd at Holy 
Name Cathedral. 
 
 
 
 
 

Gratulacje! 
 Gratulacje dla Monica Wodke, członkini 
komitetu finansowego i katechetka RCIA/REF. Monica 
otrzymała nagrodę, Bishop Quarter Award, we 
Wikariacie V w tym roku. Monica miała zaszczyt 
odebrać nagrodę podczas Mszy św. i ceremonii, które 
odbyły się 2-go października w Katedrze Imienia Jezus.  

Zdjęcia z poświęcenia obrazu Bł. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Mszy św. z  

2-go października, 2022 br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos from the solemn Mass & blessing of the  
Bl. Cardinal Stefan Wyszynski picture  

on October 2nd, 2022. 



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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

$100 - Renata Skarzyńska 
(O zdrowie i błogosławieństwo Boże  

dla Renaty Skarzyńskiej), 
$50 - Maryla & Stanisław Grzegorczyk 

(Ś.p. Ewa Grzegorczyk) 
 

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. 
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Divine Mercy Lawn Sign 

 If anyone is still interested in having a    Divine 
Mercy lawn sign, we have a few left in the parish office. 
This image stands in front of many homes throughout 
the United States, with the approval and blessing of the 
Marian Fathers of the Immaculate Conception of the 
B.V.M. The imprint, blessed, is on a white frame stand 
that comes with steel spikes that can be driven into the 
ground – much like a lawn sign. The images have the 
words "Jesus, I trust in You" in either English, Polish 
or Spanish. Two sizes are available at the parish office: 
the 19.5” x 27” for a donation of $50 and the 8” x 12” for 
a donation of $30.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Obraz Jezusa Miłosiernego 
 Jeśli ktoś jest jescze zainteresowany obrazem 
Jezusa Miłosiernego jako znakiem na trawniku to    
zostało nam kilka w biurze parafialnym. Obrazy już 
stoją przed wieloma domami w Stanach             
Zjednoczonych, za aprobatą i błogosławieństwem  
Centrum Bożego Miłosierdzia. Poświęcone obrazy o 
rozmiarach 19.5” x 27” za $50.00; oraz o rozmiarach 
8” x 12” za $30.00, można nabyć w biurze             
parafialnym. Obrazy są oprawione w białych ramach 
na stojaku z kolcami do wbicia w ziemię. Obrazy mają  
napisy „Jezu Ufam Tobie” w  języku angielskim,      
polskim i hiszpańskim, do wyboru.  



 

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 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 Kiedy patrzymy na uzdrowionych w dzisiejszej Ewangelii, to możemy w nich 
odkryć także motywy naszego postępowania. Samarytanin – cudzoziemiec jako 
jedyny docenił łaskawość Boga, Jego obdarowanie i miłość. Pozostałych dziewięciu – 
nie dostrzegło obdarowania i skupiło się tylko na fakcie odzyskania zdrowia, jak 
małe dziecko na otrzymanym prezencie. Uzdrowieni z trądu zachowali się jak wielu 
takich, którzy nie potrafią być wdzięczni innym, gdyż są chciwymi egoistami i sądzą, 
że wszystko im się należy za darmo. 
           Co znajduje się u podstaw naszej niewdzięczności? Naczelne miejsce zajmuje 
stawianie siebie w centrum. To rozwija błędne przekonanie, że wszystko 
zawdzięczamy sobie, swoim zdolnościom, sprytowi czy kontaktom z innymi. Zakrywa 
nam to prawdę o poszukiwaniu i znajdowaniu Boga we wszystkich rzeczach. Dziś 
ludzie nauczyli się narzekania i często swoim życiem, zamiast pieśni dziękczynienia, 
wyśpiewują niezadowolenie i biadolenie. Zapominają, że narzekanie jest zaraźliwe     
i jak odrobina zakwasu, zakwasza ludzi wokoło i niszczy w nich umiejętność 

dostrzegania dobra, prawdy i piękna. Niestety w naszej parafii też spotykam takich którzy są specjalistami od 
zatruwania życia. Dziękuję Bogu, że wiekszość z was to wspaniali ludzie jak to się mówi z sercem na dłoni. 
          Wdzięczność jest dla nas zaproszeniem, aby mieć oczy otwarte, wystarczająco uważne i przenikliwe, by 
wszędzie widzieć Boga i Jego miłość do nas. W każdej Mszy św. pada wezwanie: „Dzięki składajmy Panu Bogu 
naszemu, a wierni odpowiadają: „godne to i sprawiedliwe”. Bóg jest godny tego, by Mu dziękować. Dzisiejsza 
Eucharystia jest okazją, by nie tylko prosić, ale na nowo rozbudzić w sobie postawę wdzięczności. I pokazać, że 
najważniejszy pozostaje dla nas Boski Darczyńca. Spróbujmy też w najbliższym tygodniu dostrzec obdarowanie 
przez innych – i za to również okazać im swoją wdzięczność. 
          W środę 5-go października, obchodziliśmy wspomnienie Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, od trzech lat 
nowej  partonki naszej parafii.  Siostra Faustyna przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z 
dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie. 
Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna. W ciągu trzynastu lat życia zakonnego 
przebywała w wielu domach zakonnych, nadłużej w Krakowie, Wilnie, i Warszawie pełniąc najczęściej obowiązki 
ogrodniczki, kucharki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Z tego powodu dwukrotnie 
przebywała na dłuższym leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krakowie. To na pozór bardzo zwyczajne życie kryło w 
sobie niezwykłą głębię zjednoczenia z Bogiem i wielką prorocką misję, którą powierzył jej Bóg. Doznała wielu 
nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty zjednoczenia z Bogiem na ziemi. Przez nią Jezus przypomniał światu 
biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wezwał do głoszenia jej światu z nową mocą.  
W tym celu przekazał także nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: obraz z podpisem: Jezu, ufam 
Tobie, Śwęto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili 
Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także do szerzenia czci Miłosierdzia 
przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia Jego woli) i miłosierdzia 
względem bliźnich. Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze Zgromadzenia w Krakowie-
Łagiewnikach. W tę niedzielę z racji uroczystości wspomnienia naszej patronki, na wszystkich Mszach świetych 
modlimy się o Jej wstawiennictwo w naszych potrzebach i udzielamy błogosławieństwa  Jej relikwiami. Niech 
święta Siostra Faustyna Kowalska będzie nasza orędowniczką w niebie w każdej naszej potrzebie. 
          Dzisiaj chcę serdecznie podziekować dla Towarzystwa Imienia Jezus (Holy Name Society) z naszej parafii za 
ofiarę $6,875.09, czyli dochód z loterii w której brała udział krowa. Dziekuje również wam wszystkim którzy 
zakupiliście losy i wzieliscie udział w losowaniu. Ta kwota pieniędzy będzie przeznaczona na wyremontowanie  
metalowej rdzawej belki podtrzymującej konstrukcję budynku kościelnego. W tym tygodniu powinniśmy otrzymać 
piekną haftowaną chorągiew z wizerunkiem św. Faustyny. Składam serdeczne podziekowania dla rodziny w 
Wisconsin, która tę chorągiew sponsorowała. Niech Miłosierny Pan za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej wszystkim hojnie błogosławi. Szcześć Boże! 

           Ks. Kan. Tadeusz Dzieszko 
Proboszcz 
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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”.   



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.  
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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! 

OGIEŃ NIE BĘDZIE CZEKAĆ! 

Zaplanuj swoją ucieczkę. 
 

TYDZIEŃ PREWENCJI 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

9-15 pażdziernika 2022 

PAŹDZIERNIK 2022 
MIESIĄC OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA 

powołani, aby służyć matkom w potrzebie 
 Każdego października Kościół w Stanach 
Zjednoczonych obchodzi Miesiąc 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.  

Tydzień Prewencji Przeciwpożarowej 
 Narodowy Tydzień Prewencji Przeciwpożarowej 
obchodzony jest w tym roku od 9-go do 15-go 
października, tematem jest  “Ogień nie będzie 
czekać. Zaplanuj swoją ucieczkę”. 
 Pierwszy taki tydzień był obchodzony w 1911 
r., z przerwą do roku 1922, w którym to Narodowy 
Tydzień Prewencji Przeciwożarowej został 
ustanowiony. Obchodzenie tego tygodnia zawsze 
obejmuje 9 października. Jest to dzień wielkiego 
pożaru w Chicago w 1871 r. Tragiczny w skutkach 
pożar pochłonął ponad 250 osób, ponad 100 tys. ludzi 
zostało bez dachu nad głową. Spłonęło wtedy w ciągu 
27 godzin ponad 17, 450 budynków. Pożar zaczął się 8 
października a największe żniwo zebrał następnego 
dnia, 9 października 1871. 
 O spowodowanie pożaru została posądzona 
krowa Pani O’Leary, która kopneła lampę naftową w 
oborze. Nikt jednak nie wie co faktycznie ten tragiczny 
pożar wywołało. Wiemy jednak dzisiaj jak zapobiegać 
pożarom, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. 
Prosimy w tym tygodniu o dokonanie wszelkich 
zabiegów przeciwpożarowych, takich jak: 
· Zainstalowanie alarmów przeciwpożarowych  
 i przeciwgazowych; 
· Sprawdzenie ich corocznie; 
· Wymiana zużytych baterii; 
· Sprawdzenie czy alarmy działają miesięcznie; 
· Wyrzucenie niepotrzebnych rzeczy z piwnic i garaży; 
· Praktyka wyjść ewakuacyjnych z domu. 
Prosimy również, szczególnie w tym tygodniu, o 

modlitwę w intencji strażaków, którzy oddali 
swoje życie podczas pełnienia służby. 

Pojednanie w Sercu Jezusa 
 Podział na Żydów i Samarytan był jednym z 
najostrzejszych i najbardziej brutalnych, jakie znała 
ziemia czasów Jezusa. Pomiędzy Żydami                      
i Samarytanami istniał niewidzialny, lecz bardzo 
wyraźny mur, nietajona wrogość, obrzydzenie. Żyd          
i Samarytanin nie znosili swojej obecności. Gardzili 
sobą. Nie pili z tego samego kubka. Tymczasem Jezus 
wytrwale – w kolejnych przypowieściach i w 
odniesieniu do bardzo konkretnych osób – próbuje ów 
mur zburzyć. Zapewne nawet dla ewangelistów 
wspomnienie o fakcie, że jedynie Samarytanin 
powrócił, aby podziękować po oczyszczeniu, było 
zaskakujące, a może zawstydzające albo nawet 
irytujące. Odważnie notują jednak to wydarzenie, aby 
nie uronić nic z tej fundamentalnej misji Jezusa, jaką 
było pojednanie ludzkości w Jego Sercu. 
 Panie Jezu Chryste, Ty uzdrawiasz z trądu 
nienawiści i pogardy, oczyść mnie z moich uprzedzeń 
wobec innych ludzi. Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  

 Wspomnienie liturgiczne       
św. Faustyny Kowalskiej, patronki 
naszej parafii, odbyło się w środę 5-go 
października. Dla tych, którzy nie mogli 
przybyć na Mszę tego dnia, pomodlimy 
się razem za Jej wstawiennictwem       
i otrzymamy specjalne    
błogosławieństwo z Jej relikwiami na 
wszystkich Mszach w ten weekend. 

            Koperty św. Faustyny będą zbierane podczas 
drugiej kolekty dzisiaj. Cały dochód z tej zbiórki    
zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu 
materiałów liturgicznych. 



Dziękuję dla Towarzystwa Imienia Jezus 
  Wielkie podziękowania dla 
Towarzystwa Imienia Jezus za darowiznę w 
wysokości $6,857.09 na rzecz parafii. Jest 
to dochód ze zbiórki pieniędzy "Cow Pie 
Drop." Fundusze zostały ograniczone na 
remonty parafii. Wasza hojność i wsparcie projektów 
parafialnych jest bardzo doceniana. 

Procesja Fatimska 
 Serdecznie zapraszamy, wszystkich 
parafian i gości we czwartek,                    
13-go padziernika o godzinie              
7:00 wieczorem do naszej parafii             
św. Faustyny Kowalskiej na Mszą św.            
i procesję na zewnątrz kościoła z figurką 
Matki Bożej Fatimskiej. Zaproście również swoich     
znajomych. Będziemy prosić Matkę Bożą o Jej        
wstawiennictwo w naszych potrzebach i całego świata.  
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 ŚRODA, 12-go PAŹDZIERNIKA, 2022 r. 
OD GODZ. 9:00 RANO DO 1:00 PO POŁUDNIU 

PRZY DOMU PODHALAN 
4808 S. Archer Ave. 

Sponsorowane przez Alderman Edwarda Burke (14-sta Warda) 

ZBIORKA 
RZECZY 

ELEKTRONICZNYCH 
DO RECYKLINGU 

↓ 

↑ 
 

ZBIÓRKA 
DOKUMENTÓW DO 

NISZCZENIA 

 

ZBIÓRKA 
PRZETERMINOWANYCH 
LEKÓW RECEPTOWYCH 

→ 

Październikowy Różaniec w parafii św. Faustyny 
 Miesiąc październik w tradycji Kościoła 
Katolickiego jest poświęcony 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 św. 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. 

Grupa Młodzieżowa przy  
parafii św. Faustyny Kowalskiej 

 Zapraszamy młodzież od 7 kl. 
na spotkania młodzieżówe. Spotkania 
są w każdy czwartek od godziny     
7:30 pm - 9:30 pm. Po więcej 
informacji proszę dzwonić do Marii 

Horbal 773-842-4999. 

 

Oddział Skautów nr 671 
przy naszej parafii  

sponsoruje  
MYJNIĘ SAMOCHODOWĄ 

w niedzielę, 9 października 2022 
od 8:00 rano do 2:00 po południu 

na parkingu 
Soukal Floral Co. i Szklarnie 

pod adresem 6118 S. Archer Ave., Chicago, IL 60638 
Wolne datki są mile widziane! 

 
 
 
 

Dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na 
wsparcie działań skautów, takich jak kempingi, 
wędrówki, wędkarstwo i projekty społeczne. 

Dziękuję za Wasze wsparcie! 

BEZPŁATNE zastrzyki  
przeciw grypie   

można otrzymać w Domu Podhalan 
w środę, 12-go października 2022 br.  
od godziny 9:00 rano do 1:00 po południu 

 

Zastrzyki te są sponsorowane przez burmistrz 
(alderman) 14. gminy (ward) Edward Burke 

Bł. Carlo Acutis - 12-go października 
 Carlo Acutis (1991-2006) był włoskim uczniem 
pełnym dobroci dla ludzi i miłości do Boga. 
Ewangelizował poprzez internet i stworzył 
międzynarodową wystawę na temat Cudów 
eucharystycznych, która gościła na 5 kontynentach      
i poruszyła serca wielu ludzi, pomagając im zbliżyć się 
do Boga. Carlo jest błogosławionym Kościoła 
katolickiego. Może być wzorem do naśladowania nie 
tylko dla młodych ludzi, ale dla każdego człowieka, 
gdyż poprzez swoje życie dał nam niezwykły przykład 
miłości do Boga i ludzi. 



Fundusz na utrzymanie Budynków Parafialnych 
 Kopertki przeznaczone na utrzymanie 
budynków parafialnych będą zbierane     
podczas drugiej kolekty na każdej Mszy św. 
w przyszłą niedzielę, 16-go października. 
Niech Bóg Wam wynagrodzi za wasze   
wsparcie i hojność na ten cel.  
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Protest Różańcowy w parafii  
św. Faustyny Kowalskiej aby DePaul University 

podtrzymywał nauczania katolickie! 
            DePaul University w Chicago, Illinois odrzuca 
doktrynę katolicką dotyczącą seksualności. Ten 
katolicki uniwersytet oferuje „Queer Book Club,” 
organizuje coroczne „Drag Shows,” i organizuje 
przyjęcia powitalne dla studentów LGBTQ. Szkoły 
katolickie powinny bronić katolickiego nauczania i NIE 
uczyć uczniów, że mogą pozostać wiernymi katolikami, 
prowadząc grzeszny styl życia. 
 Proszę pomóż nam zaprotestować przeciwko 
tej straszliwej porażce Uniwersytetu DePaul poprzez 
uczestnictwo w proteście różańcowym w parafii       
św. Faustyny Kowalskiej w sobotę, 15-go 
października w Ogrodzie Uzdrowienia i Pamięci o 
2:45 pm. Parafianie wspólnie odmówią różaniec.  

Św. Teresa od Jezusa – 15-go października 
Święta Teresa z Ávili[a], właściwie Teresa 

Sánchez de Cepeda y Ahumada (ur. 28 marca 1515 w 
Gotarrendura (Ávila) w Hiszpanii, zm. 4-go 
października 1582 w Alba de Tormes w Hiszpanii) – 
hiszpańska mistyczka, karmelitanka, pisarka 
kontrreformacji i teolog życia kontemplacyjnego. Była 
również reformatorką zakonu karmelitów i wraz ze 
świętym Janem od Krzyża jest uważana za założycielkę 
karmelitów bosych. 

W roku 1622, 40 lat po śmierci, została 
kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. 27-go 
września 1970 roku papież Paweł VI ogłosił ją 
doktorem Kościoła nadając jej tytuł „doktora 
mistycznego”. Jej książki, w tym autobiografia, Księga 
Życia i jej przełomowe dzieło Twierdza wewnętrzna, są 
podstawową częścią literatury hiszpańskiego 
Renesansu, jak również mistycyzmu chrześcijańskiego   
i chrześcijańskiej medytacji, którą opisuje w swym 
ważnym dziele Droga Doskonałości. Wspomnienie 
liturgiczne św. Teresy obchodzone jest w dniu 15-go 
października. 



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, 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. 





TREASURES FROM OUR TRADITION 
 Using beads for prayer and meditation is an 
ancient custom, found in many cultures and reli-
gions. The Christian rosary dates from the twelfth 
century, when it provided a way for ordinary Chris-
tians to learn about the lives of Jesus and Mary. 
Alan de la Roche, a fifteenth-century Dominican, 
preferred “Psalter of Our Lady” to “rosary.” This fit-
ting name recalls an explanation of the devotion’s 
origin. Unable to read the one hundred fifty psalms 
that formed the Church’s “official” daily prayer, me-
dieval Christians substituted first one hundred fifty 
Pater Nosters, and later one hundred fifty Ave Mari-
as. By meditating on the various mysteries of the 
rosary while repeating these simple prayers, the 
faithful could immerse themselves in the whole     
mystery of the Incarnation and the Resurrection. 
 The dedication of October to the Blessed Vir-
gin Mary is an appropriate reminder of this venera-
ble form of prayer. Faithful Christians everywhere 
continue to meditate on the mysteries of the rosary, 
praying in groups or alone. Why not take advantage 
of this     season to renew your acquaintance with 
the rosary? 

—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAINT TERESA OF JESUS (1515-1582) 
October 15 
 Let nothing disturb you; let nothing frighten 
you. Gifted with a passionate spirit, young Teresa 
dreamed of converting Muslims and becoming a 
martyr. All things are passing; God never changes. 
But her mother’s death when Teresa was fourteen 
inspired lifelong devotion to Our Lady, and Teresa 
entered the Carmelites, Mary’s order, despite her 
father’s objections and her own fragile health. Pa-
tience gains everything. Initially, she enjoyed her lax 
convent’s sociability and “busyness,” but mystical 
prayer and John of the Cross’ collaboration inspired 
her to reform the Carmelites. Whoever has God, 
lacks nothing. When her ideals encountered re-
sistance and brought suffering, she maintained her 
peace-—and humor. Discovered devouring leftovers, 
she told her mildly scandalized nuns, “When I fast, I 
fast! When I eat, I eat!” To nuns demanding less 
work and more prayer in the convent schedule, she 
retorted: “What we really need around here are few-
er starry eyes and more strong arms!” God alone is 
enough! The italicized sentences here are her 
“Breviary Bookmark,” the simple, profound prayer of 
Teresa, the first woman Doctor of the Church. 

—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 




