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Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe Amen, I say to you, Today you will be with me in paradise. 
- Luke	23:43

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata    Zaprawdę, powiadam ci:  Dziś będziesz ze Mną w raju.   
-	Łukasz	23,43



Mass Intentions & Devotions ~ Intencje Mszalne i Nabożeństwa 
SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST,  

KING OF THE UNIVERSE -  
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA  

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
SATURDAY - NOVEMBER 19 - SOBOTA 

4:30 pm-EN - Health & God’s blessings upon Ruth 
Krivacek, Joel Lopez, Don Swies, James, Kevin & 
Meg McKeon (req. by James McKeon)  

 † Lorraine Mierzwa (req. by friend) 
 † Theresa Maurella (req. by friend) 
 † Catherine Pauls (req. by son) 
 † Lorraine Spry (req. by Seniors Club) 
 † George Pesut (req. by Madelyn Kotan)  
       †† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  

(req. by James McKeon)  
       †† Poor souls in Purgatory  

SUNDAY - NOVEMBER 20, 2022 - NIEDZIELA 
7:30 am-EN † Zbigniew Stopka  
 † Joseph Hyzy (req. by Patricia Toth)   
       † Daniel M. Siemek (anniv.) (req. by Jean Siemek)  
       †† Deceased members of Warchal family  
       †† Poor souls in Purgatory  
9:00 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Marii Dzieszko, Lucyny Jurkowskiej, Audrey 
Kocyłowskiej, Teresy Kozłowskiej, Celiny Strader  
z okazji urodzin, rodzin Szczechowicz, Borzęcki, 
Truty i Wróbel, ministrantów  

       † Agnieszka Komperda, † Sebastian Szmurło,                       
† Władysław Krzysiak, † Timothy Kast, † Jan Furczoń,             
† Bogusław Omielan, † Antoni Makświej,                      
† Józef Jasiński, † Henryk Surel, † Edward Banel,                               
† Andrzej Zubek, † Sr. Justyna Kobylak,                    
† Zofia Rafacz (1 roczn. śm.),                                   
† Antoni Chlebek (2 roczn. śm.),                                                    
† Antoni Jabłoński (2 roczn. śm.),                                
†† Wypominki, †† Antoni i Czesław Dzieszko,                                 
†† Helena i Alfons Rasilewicz,                             
†† Antoni Spyrka oraz zmarli z rodziny  

10:30 am-EN † Ladislaus Krzysiak  
       † Anthony Chaplick (req. by family)  
 † Susan Biggane (req. by Maria Kozmel)   
 † Victoria Gromala (req. by Maria Kozmel)  
       †† Poor souls in Purgatory  
12:30 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Tomasza Franciszka Zalińskiego z rodziną, rodzin 
Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel, 
ministrantów    

 † Sebastian Szmurło, † Dariusz Lebica,                       
† Ryszard Korzec, † Stanisław Gurgul,                      
† Zbigniew Magoń, † Marcin Kuczek,                        
† Władysław Krzysiak, † Cynthia Bania,                    
† Jan Furczoń, † Sr. Maria Kosiata, †† Wypominki                        
†† Zofia i Stefan Kuczek, †† Teresa i Józef Paluch,                                        
†† Helena i Alfons Rasilewicz,                                 
†† Felicja, Marian i Stanisław Fornal,                          
†† Anna, Stefan i Małgosia Sroka                →     ↑  

7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
ministrantów, rodzin Szczechowicz, Borzęcki, 
Truty i Wróbel                                                   
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

 
MONDAY - NOVEMBER 21 - PONIEDZIAŁEK 

The Presentation of the Blessed Virgin Mary -  
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

7:30 am-EN † Charles Kalensky (req. by family) 
 † Pat Nirchi (req. by wife & children)  
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel                
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

 
TUESDAY - NOVEMBER 22 - WTOREK 

St. Cecilia - Św. Cecylii 
7:30 am-EN † Maree Kozmel (req. by Maria Kozmel) 
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel                
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel                
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

 
WEDNESDAY - NOVEMBER 23 - ŚRODA  
SS. Clement I, Columbus & Bl. Miguel Agustin Pro -  
ŚŚ. Klemensa I, Kolumbana i Bł. Miguela Agustina Pro 

7:30 am-EN † George Sheppard (req. by family)  
       † Reynol M. Guajardo (req. by Mike & Nicole 

Allegretti)  
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel                
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

    
THURSDAY - NOVEMBER 24 - CZWARTEK 

St. Andrew Dung-Lac & Companions-  
Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

7:30 am-EN † Anna Karas (req. by Maria Kozmel)  
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel 
       † Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak,                    

† Jan Furczoń, † Tadeusz Lagowski (30 roczn. śm.),               
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki →  ↑  
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Mass Intentions & Devotions ~ 
Intencje Mszalne i Nabożeństwa 

FRIDAY - NOVEMBER 25 - PIĄTEK 
St. Catherine of Alexandria - Św. Katarzyny z Aleksandrii 

7:30 am-EN † Regina Maroszek (req. by Maria Kozmel)  
       †† Poor souls in Purgatory 
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel                
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

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

       † Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak,                    
† Jan Furczoń, † Paweł Kowalczyk (roczn. śm.),               
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

 
SATURDAY - NOVEMBER 26 - SOBOTA 

8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel                
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak, † Jan Furczoń, 
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

4:30 pm-EN - Health & God’s blessings upon Ruth 
Krivacek, Joel Lopez, Don Swies, James, Kevin & 
Meg McKeon (req. by James McKeon)  

 † John Hoffman (req. by Hoffman family) 
 † Frank A. Majewski (req. by family)  
       †† Edward & Antoinette Gaffney (req. by family) 
       †† Frank & Stella Majewski (req. by family)  
       †† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  

(req. by James McKeon)  
       †† Poor souls in Purgatory  

Lector Schedule 
Saturday, November 26, 2022 
     4:30 pm - M. Wodke 
Sunday, November 27, 2022 
     7:30 am - L. Williams 
     9:00 am - G. & O. Harkabuz 
   10:30 am - A. Gargano 
   12:30 pm - B. Fryźlewicz & M. Horbal 
     7:00 pm - Z. Kaczmarczyk & K. Grabala 

Altar Server Schedule 
Saturday, November 26, 2022 
     4:30 pm - A. Glazar, A. & T. Krol 
Sunday, November 27, 2022 
     7:30 am - R. McElroy 
     9:00 am - S. Luberda 
   10:30 am - M. Garrity & A. Gonzalez 
   12:30 pm - B. & M. Wróbel 
     7:00 pm - M. Borzęcki 

Presider Schedule at St. Faustina Kowalska 
Saturday, November 26, 2022 

4:30 pm - Fr. Ted Dzieszko 
Sunday, November 27, 2022 

7:30 am - Fr. Stanley Rataj 
9:00 am - Fr. Ted Dzieszko 
10:30 am - Fr. Joseph Mol 

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

Weekly Offering   ~   Tygodniowa Ofiara 
11/12-13/2022 

 

Building Maintenance Fund - $3,438.00 
 

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     55                  $1,196.00 
7:30am     43        $1,011.00 
9:00am     88        $1,783.00 
10:30am    58        $1,078.00 
12:30pm    63        $1,272.00 
7:00pm     13        $475.00 
Mailed-In Env    38        $479.00 
E-Giving/Text-to-Give   12        $189.00  
 

TOTAL    370                      $7,483.00 
 
Weekly Over/(Under) Budgeted Amount- ($2,517.00) 
 
FYTD Over/(Under) Budgeted Amount-  ($41,593.00) 

 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.” 
 

† Maria Kuruc 
† Stanisław Więsek 

 
 

 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 
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Dear Parishioners and Friends, 
 

 Today we celebrate the Solemnity of Jesus Christ, King of the Universe and 
the last Sunday of the liturgical year. Although he never wore a royal crown, held a 
scepter, or sat on a royal throne, the title of King is fully due to Him, and to a degree 
which no ruler of the world has ever had. And yet, He reigns in the minds of people 
not because of the depth of mind and the breadth of His knowledge, but because He 
Himself is the Truth, and people should draw the Truth from Him and obediently  
accept it.  
 What he said and preached attracted and still attracts many people today. 
Practically for over 2,000 years, His name has come out of our mouths, and when we 
speak of Him, pronounce His name, our knees often bend. Today he would also be 
the same as he was then. I doubt if he would change anything, maybe use the mass 
media more, but he wouldn't have to either, because his words, gestures and deeds 

would reach us all with the same clarity. This is Jesus Christ. And we, looking at the Crucified One today, what do 
we think? Do we see in him our Lord, who in the promise of our salvation embraces us with his love? Or do we 
look historically, feeling regret and sadness, but we do not see in Him the King, God, the Supreme Maker, the 
Good itself, only an icon, an image?  
 In the Old Testament, God, revealing His truths to the chosen people through the prophets, made them 
aware that they could count on His protection provided they made a covenant with Him, by accepting His love and 
laws. I think that we often exaggerate, looking at our future in a purely human way and allowing imagination to 
create images of threats, punishments, unpleasant sensations. We should understand that God is the same Good 
and Love, that He is someone who loves us, wants our good and a better future.  
 Saint Paul, in the letter to the Colossians, clearly tells us who God is, writing about His love for us, “Give 
thanks to the Father who has made you able to share in the portion of the saints in the light. He has freed us from 
the power of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, where we have redemption - the for-
giveness of sins." Col 1:12-14). It further defines the status and position of Jesus Christ and gives the reason why 
He became incarnate, suffered death on the cross, and then Resurrected and freed us all from sin, from   eternal 
damnation. “He is before everything and everything has existence in Him. He is the Head of the Body -            
the Church. He is the Beginning, the Firstborn from the dead, so that he himself may be preeminent in            
everything." (Colossians 1:17-18).  
 The Gospel is a reminder of the last moments of Jesus Christ on the Tree of Death and an answer to the 
problems and questions that we are fed or feed ourselves throughout our lives. The mockery of the High Council 
and the soldiers was supposed to ridicule the activity and life of Christ, and they perpetuated the truth that we live 
over the centuries, that in fact Jesus Christ is not only - as it was written on the cross - the Jewish King, but also 
ours, all Christians, all believers. The words addressed to the Good Thief dispel all doubts about what, how and 
when it will happen. We can accept these words as if they are addressed to each of us: “believe and you will be 
with Me.”  
 Jesus Christ, let us believe in your every word, so that it will bring us closer to you and help us to wait with 
confidence for your second coming to earth. I am grateful to Mr. Jeffrey Anderzunas, owner and director of the 
Richard-Midway Funeral Home, for sponsoring calendars for 2023. Soon you will be able to get these beautiful   
calendars with biblical scenes for free at our church. God bless!  

                  Rev. Ted Dzieszko 
Pastor 

Guadalupanas Committee Needs Your Help 
 Our parish will be hosting Las Mañanitas to 
Our Lady of Guadalupe again this year. The 
Guadalupanas Committee is kindly asking for monetary 
donations to cover the cost of roses and the mariachi 
band for the Las Mañanitas and Mass, as well as are 
seeking volunteers. Those interested are asked to call 
Lupe at 773-949-4390 or the parish office at 773-767-
2411. Raffle tickets will be sold for $2 each, 3 for $5 or 
20 for $20 after Masses this weeekend. All proceeds 
from this event will help offset the parish deficit.  

Obligation to Attend Sunday Mass  
has been Reinstated 

 In a letter dated November 12, 2022, Cardinal 
Blasé Cupich has announced that the faithful will soon 
be obliged to attend Sunday masses again under pain 
of mortal sin. The letter states that the obligation to 
attend Sunday Mass, which was lifted with a general 
dispensation for all the faithful in the opening stages of 
the COVID-19 pandemic, would be reinstated as of the 
First Sunday of Advent, November 26th-27th. 



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 
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Rite of Christian Initiation for Adults 
 Our parish RCIA (Rite of Christian Initiation of 
Adults) process continues every Sunday in the Parish 
Center after the 10:30 am Mass. For more information, 
please contact Monica at 773-814-6116 or via email at 
stfaustinaRCIA@gmail.com  

Queen of Hearts Raffle 
 The Queen of Hearts wasn’t found  on 
November 12th, but Clark won $250 on the 2 
of ♣ under envelope #8. 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 
November 19th, 2022 for the jackpot of 
$385,653. Tickets are $5 each and can be purchased at 
the parish office or at Tom’s Tap.  

 A gentle reminder that all Aldi gifts cards are 
due back to the Hungry and Homeless Committee this 
weekend, November 19th-20th, after all Masses. 
Thank you so very much for your continued generous 
support of our efforts. 
 Your donations will be equally divided between 
the food pantry at Blessed Martyrs of Chimbote 
(formerly St. Blasé) in Summit and, as in years past, 
Visitation Parish. 
 The annual Deacon’s Angel Ornament will be 
available this weekend of November 19th-20th – 
come and see this year’s creation! As is our tradition, 
the $5 per ornament donation will fund the Christmas 
gift cards for the clients of the PADS shelter in 
Marquette Park. 
 We are thankful for you, our Parish Family, for 
your generous support of our efforts. May God 
continue to bless you and all those you love. You may 
call Andrea Hoffman (773-581-0816) with any 
questions. 

Hungry & Homeless Committee News 

Thanks For Being Sweet! 
 Thank you to all who participated in the Soldiers 
Angels Treats for Troops Halloween Candy Give Back 
Program. We collected more than 150 pounds of candy 
for our service men and women and veterans! 

A Cry of Love 
 Very often those who suffer really deeply; 
those who are experiencing the most terrible          
moments of their lives, in despair and fear, are ready 
to shout the greatest curses before God and even   
insult Him. And you can be sure that God - seeing this 
pain, seeing the bitterness of a suffering person -           
understands that inside him, under his surface, there is 
a real despair and a crazy need for Him to reveal   
Himself and save Him. If any of us have ever shouted 
at God like that, or even taunted Him in despair,   
shaken our fists at Him, we should tell Him now that, 
in fact, we craved Him madly. And he saved from this 
cross, which turned out to be beyond strength. 
 Lord Jesus Christ, you know the cry of human 
despair. Let me hear the cry of your love. You live and 
reign for ever and ever. Amen. 

Today’s Solemnity is the  
Global Celebration of Young People 

“On this feast day… the Church proclaims the Kingdom of 
Christ, already present, but still growing in all its mystery 

towards its full manifestation ... young people are indispensable 
bearers of the dynamics of the Kingdom of God, the hope of the 

Church and the world.” - St. John Paul II 
 Pope Francis speaking at the end of Mass on 
the Solemnity of Christ the King on November 22nd, 
2020, Pope Francis called for a renewal of the global 
celebration of young people in the local churches in 
every diocese and eparchy. He also announced that, 
beginning in 2021, he would "transfer the diocesan 
celebration of WYD from Palm Sunday to Christ the 
King Sunday. The center of the celebration remains the 
Mystery of Jesus Christ the Redeemer of Man, as Saint 
John Paul II, the initiator and patron of WYD, always 
emphasized." 

Solemnity of Our Lord Jesus Christ,  
King of the Universe 

 The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of 
the Universe, formerly referred to as "Christ the King," 
was established by Pope Pius XI in 1925 as an antidote 
to secularism, a way of life which leaves God out of 
man's thinking and living and organizes his life as if 
God did not exist. The feast is intended to proclaim in 
a striking and effective manner Christ's royalty over 
individuals, families, society, governments, and 
nations. 
Today's Mass establishes the titles for Christ's royalty 
over men: 1-Christ is God, the Creator of the universe 
and hence wields a supreme power over all things; "All 
things were created by Him"; 2-Christ is our 
Redeemer, He purchased us by His precious Blood, and 
made us His property and possession; 3-Christ is Head 
of the Church, "holding in all things the primacy";       
4-God bestowed upon Christ the nations of the world 
as His special possession and dominion. 
Today's Mass also describes the qualities of Christ's 
kingdom. This kingdom is: 1-supreme, extending not 
only to all people but also to their princes and kings;   
2-universal, extending to all nations and to all places;   
3-eternal, for "The Lord shall sit a King forever";         
4-spiritual, Christ's "kingdom is not of this world." 

—Rt. Rev. Msgr. Rudolph G. Gandas 
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November 20, 2022  

 
Dear Sisters and Brothers in Christ,  
 In his message for the Sixth World Day of the 
Poor, the Holy Father calls us to renew our           
commitment to working to break the cycle of poverty: 
“Where the poor are concerned, it is not talk that   
matters; what matters is rolling up our sleeves and 
putting our faith into practice through a direct        
involvement, one that cannot be delegated.” As       
followers of Christ, our active concern for those on the 
margins is not a responsibility that can be delegated. 
Instead, the individual call to amplify the voices that 
go unheard is uniquely written on each of our hearts.  
 For more than fifty years, organizations funded 
by the Catholic Campaign for Human Development 
lead the call for all of us to stand in solidarity with 
those who have been marginalized in their            
communities and to act against injustice. ChiFresh 
Kitchen, a worker cooperative owned by formerly     
incarcerated Chicagoans, is one of many CCHD grant 
recipients. The purpose of ChiFresh is to create      
economic security and a thriving work environment for 
its worker-owners. It also seeks to improve the health 
of its community by offering individually packed    
meals to schools, community groups and government 
agencies.  
 The Archdiocese of Chicago is proud that CCHD 
has its roots here in Chicago, led by the efforts of  
Bishop Michael Dempsey during the years he served as 
pastor of Our Lady of Lourdes Parish on the West Side. 
By emphasizing empowerment, participation and    
solidarity, CCHD continues the initiatives of Bishop 
Dempsey as it works to support resilient communities 
during continued adversity and struggle. To learn more 
about CCHD’s impact or to donate online, please visit 
www.CCHDChicago.org.  
 Please consider contributing generously to 
CCHD through the second collection on November 19 
and 20. Together, we must continue to sow the seeds 
of hope amongst those who find themselves on the 
margins in Chicagoland. 
   Sincerely yours in Christ,  
 
 
  
   Archbishop of Chicago 

Remember the Deceased  
 In the tradition of the Catholic 
Church, the month of November is dedicated     
  to the memory and prayer for the          
deceased. Let us remember our beloved   
deceased, whose time on this earth has    
ended. Some passed away in state of grace 
and others in a state of sin. Sometimes death came too 
early and unexpectedly. The most beautiful gift for 
them is prayer and the sacrifice of the Holy Mass.  

 Please join us for our CAKE WALK at the next 
general meeting on Monday, November 21st. Bring 
a baked good or similar item to be raffled off and win 
a delicious treat for your Thanksgiving Feast! We invite 
you to wear an ugly Christmas sweater to the meeting 
just for a little fun. Father Ted will join us and draw 
the winning ticket for the Turkey Trot raffle. Doors 
open at 9:45am and meeting starts at 10:30am. 
 We are still selling tickets for the Seniors 
Annual Christmas Luncheon at Mayfield Banquets 
(6072 S. Archer Ave.) on Monday, December 5th. 
Doors open at 11:00am. Please join us for good food, 
good cheer, and raffles! You don’t need to be a 
member or a senior to join us for a delicious holiday 
meal. All are invited! Cost for guest is $35. You can 
buy tickets at the meeting or by calling Laura Gracia at 
773-656-4564, or Theresa Aleman at 773-971-1775. 

Happy Thanksgiving and God’s blessings to you all! 
Hope to see you soon! 

- Laura Gracia 
Seniors Club President 

Seniors Club News 

 There will not be class for the students in our 
REF Program on Wednesday, November 23rd due to 
the Thanksgiving holiday. Give thanks to God for all 
that you have this Thanksgiving. 
 On Wednesday, November 30th, there will be 
Faith Formation for all PARENTS of our REF Program 
students at 6:30 pm in the church. Attendance for the 
parents of children preparing for the sacraments of 
First Holy Communion and/or Confirmation is 
mandatory. 
 A reminder to all parents who have not yet 
paid their tuition in full that the second payment is due 
by November 30th, 2022. Payment can be made via 
Venmo or cash/check is accepted at the parish office. 
 On behalf of the REF catechists and staff,         
I wish our students and their families many blessings 
and a bountiful Thanksgiving!  

Maria Horbal 
REF Program Coordinator 

REF  News 



Ladies Guild News 
 Please sign up for the annual Ladies Guild 
Christmas Party that will be held on Tuesday, 
December 6th at 7:00 pm in the Parish Center.  You 
need not be a Guild member to come and party with 
us!  We ask that you bring a grab bag gift with a value 
of $7-$8 to surprise a friend.  After a brief general 
meeting, we'll share a meal of pizza, salads and 
desserts.  Let's enjoy the holiday season with games, 
good fun and good friends!  Please RSVP to either Andi 
Pocica at 773-610-5686 or Andrea Hoffman at 773-581
-0816 by Wednesday, November 30th. Looking forward 
to celebrating with you!   

Boy Scout Eagle Project 
Help Local Animal Shelters 

 George Raphael-McElroy, who is the son of 
Robert and Odette and one of 
our altar servers, is asking for 
our help with his community 
service project in order to 
make Eagle Scout in Boy Scout 
Troop 671. He is organizing a 
collection of the following items and donating them to 
local animal shelters for animals in need: Dry and 
canned food for cats or dogs, blankets, leashes, 
collars, bowls, toys, cat litter, potty training pads, or 
cash/check donations are welcome. These products 
are helpful to have on hand (or paw)! George and a 
collection box will be available after weekend Masses 
in the back of the church.  
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Renewal of Mandate for Extraordinary Ministers 
of the Holy Eucharist & Ministers of Care 

 The weekend of November 26th-27th, 2022, 
our parish Extraordinary Ministers of the Holy Eucharist 
and Ministers of Care will renew their mandate and 
receive a blessing at all the Masses. Each minister will 
renew their mandate at the Mass he/she attends and 
receive their certificate. The certificate allows you to 
continue in this ministry in our parish for a period of 
three years. Please come forward to the sanctuary 
when Father invites ministers to do so after 
Communion. 
 We thank you for your service to the Church 
and to our parish. May God bless you for your 
commitment to this important ministry. 

Attention All Lectors 
 Please pick up your 2023 lector workbooks 
(Year A) from the parish office during the week       
(we are closed on Wednesdays!). The workbooks are 
an aid to better understand, prepare and  proclaim the   
readings. Thank you for volunteering in this ministry at 
St. Faustina Kowalska Parish!  

The Parish Office will be CLOSED 
Thursday & Friday,  

November 24th & 25th. 
We wish everyone a blessed, bountiful,  

and happy Thanksgiving! 
 
 
 
 
 

Thanksgiving Day Mass 
    Thursday, November 25th, is Thanksgiving Day 
and there will be two Masses celebrated in our church -
the first Mass at 7:30 am will be in English and the     
second Mass at 9:00 am will be in Polish. We invite    
parishioners and friends to attend Mass and give thanks 
to God for all He has given us this past year. 

Have a thankful heart 
 Thanksgiving is a time when families come together 
to break bread and reflect upon the year that passed.  
 The words of Thessalonians capture the 
sentiments of Thanksgiving, telling us to “rejoice always, 
pray continually, give thanks in all circumstances; for this 
is God’s will for you in Christ Jesus” (Thessalonians 5:16-18). 
 Thanksgiving dinner is an opportunity to show 
thankfulness to our Father for time spent with our 
beloved families and friends. It is a reminder to 
appreciate all the wonderful things we have in our lives, 
even when times are tough.  
 On this holiday and every other day of the year, we 
should remember to be grateful for the little things. When 
we truly embrace gratitude, we place our trust in God. 

Thank you to everyone who came to clean the 
church last Friday. Special thanks to the youth 
from our REF Program who came and joined in 
this service for the parish. 









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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

$10 - Urban Family 
(In memory of +James Urban) 

 
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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Brief History of U.S. Thanksgiving Holiday 
 The History of Fall Harvest Celebrations goes 
back to the ancient Egyptians, Greeks, and Romans. 
The Jewish Holiday of Sukkot is known as the “Festival 
of Ingathering” and held at the end of harvest. The 
Pilgrims may have been influenced by watching the 
annual services of thanksgiving for the relief of the 
siege of Leiden in 1574, while they were staying in 
Leiden in the Netherlands. Leiden’s autumn 
thanksgiving celebration is now called Oktober Feest. 
 In what is now the United States, there are 
accounts of a harvest celebration held at                 
St. Augustine, Florida by the Spanish explorer Pedro 
Menéndez de Avilés and the local Timucua Tribe as 
early as 1565. And in San Elizario, Texas in 1598. 
Native Indians were also known to celebrate a 
bountiful harvest in the fall. The 1619 arrival of 38 
English settlers at Berkeley Hundred in Charles City 
County, Virginia, concluded with a religious celebration 
as dictated by the group’s charter from the London 
Company, which specifically required “that the day of 
our ships arrival at the place assigned … in the land of 
Virginia shall be yearly and perpetually kept holy as a 
day of thanksgiving to Almighty God.” 
 Traditionally it is believed that a day of 
thanksgiving was begun by the Pilgrims at Plymouth 
Colony in 1621 and was considered a harvest 
celebration. In 1789 George Washington issued a 
proclamation calling upon Americans to express their 
gratitude for the happy conclusion to the country’s 
War of independence and the successful ratification of 
the U.S. Constitution. Presidential proclamations were 
also issued by John Adams and James Madison during 
their presidencies. 
 Thomas Jefferson was famously the only 
Founding Father and early president who refused to 
declare days of thanksgiving and fasting in the United 
States. Unlike his political rivals, the Federalists, 
Jefferson believed in “a wall of separation between 
Church and State” and believed that endorsing such 
celebrations as president would amount to a         
state-sponsored religious worship. 
 In 1817, New York became the first of several 
states to officially adopt an annual Thanksgiving 
holiday. In 1827 Sarah Josepha Hale (who wrote “Mary 
had a Little Lamb”) launched a campaign to make 
Thanksgiving a national holiday and she was finally 
successful in 1863 when President Abraham Lincoln 
issued a proclamation entreating all Americans to ask 
God to “commend to his tender care all those who 
have become widows, orphans, mourners or sufferers 
in the lamentable civil strife” and to “heal the wounds 
of the nation.” He designated the last Thursday of 
November as Thanksgiving Day. 
 The holiday was annually proclaimed by every 
president thereafter, and the date chosen, with few 
exceptions, was the last Thursday in November. 
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Office of the Archbishop 

835 North Rush Street 

Chicago, IL  60611-2030 

312.534.8230 
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      November 12, 2022 

 

 

Dear Sisters and Brothers in Christ, 

 

In so many ways—large and small—the pandemic has upended our lives together. Families and, 

in a special way, young people, have faced distressing struggles. The pandemic made our connections 

with one another challenging and difficult. Exactly in that moment when we truly needed supportive 

relationships with one another, we found ourselves separated. Sadly, this included the relationships and 

connections that we have in and through the Church. 

 

We did our best to move forward and I am proud of our collective response to the challenges of 

the pandemic. When I announced a general dispensation from the obligation to participate in Sunday 

Mass, many parishes offered on-line Sunday Masses, and went even further and established prayer lines 

and reached out to those in need.  The TV Mass that I celebrated helped to keep us connected as a 

community of faith in Chicagoland. So many of you have told me how healing and comforting those 

Masses have been.  

 

In the meanwhile, we are in a new moment. With vaccinations and boosters, restrictions on public 

gatherings have eased up. Many people feel more comfortable returning to Church. Yet, we know there 

are some elderly and immuno-comprised persons who are still not ready to return. And they should not 

return. These vulnerable brothers and sisters have an excusing cause for being absent and for this 

reason I will continue the TV Mass on ABC for the present time. But for the rest of us, I have decided, in 

consultation with my advisors, to lift the general dispensation from the obligation of attending Sunday 

Mass as we begin a new Church year on the First Sunday of Advent, November 26-27.  

 

My hope is that the First Sunday of Advent will provide us with a fresh start to take up again our 

life together as a community of faith that gathers to worship God. I have asked our pastors to begin the 

Masses on November 26-27 with the traditional lighting of the Advent wreath. After the homily your pastor 

will lead the community in a renewal of baptismal promises, acknowledging that we owe our obligation to 

participate in Sunday Mass to God but also to each other. Our common profession of faith and of our 

desire to turn away from sin, will be concluded by a sprinkling rite with the waters of baptism.  

 

Let this occasion of our renewal of faith and life, which we all so much want, provide us with a 

fresh start as we recommit ourselves to worship God and to be supportive of each other week after week 

as we gather around the Table of the Lord to be nourished and renewed.  

  

Sincerely yours in Christ,  

 

 

 

Archbishop of Chicago  



Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i ostatnia 
niedziele Roku Kościelnego. Chociaż nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał 
w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się 
należy, i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. A przecież 
króluje w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, 
lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać        
i posłusznie ją przyjmować. 
 To, co mówił, co głosił, pociągało i pociąga do dzisiaj wielu ludzi. Praktycznie 
od ponad 2000 lat Jego imię nie schodzi z ust, a gdy o Nim się mówi, wymawia Jego 
imię, nierzadko zginają się kolana. Dzisiaj byłby również takim samym, jakim był 
wtedy – wątpię, czy cokolwiek by zmienił, może tylko więcej korzystałby ze środków 
masowego przekazu, ale równie dobrze nie musiałby, ponieważ Jego słowa, gesty     
i czyny z taką samą wyrazistością docierałyby do nas wszystkich. To właśnie Jezus 

Chrystus. Zaś my, patrząc dzisiaj na Ukrzyżowanego, co sobie myślimy? Czy widzimy w Nim naszego Pana, który w 
obietnicy naszego Zbawienia ogarnia nas swoją miłością? Czy też patrzymy historycznie, czując żal i smutek, ale 
nie widzimy w Nim Króla, Boga, Najwyższego Sprawcy, samego Dobra, lecz ikonę, obraz? 
 W Starym Testamencie Bóg, objawiając ludowi wybranemu swoje prawdy poprzez proroków, uświadamiał 
mu, iż może liczyć na Jego opiekę pod warunkiem zawarcia z Nim przymierza, przyjęcia Jego miłości i praw. Sądzę, 
że niejednokrotnie przesadzamy, patrząc na naszą przyszłość w sposób czysto ludzki i pozwalając wyobraźni 
tworzyć obrazy gróźb, kar,  nieprzyjemnych doznań. Zrozumieć powinniśmy, że Bóg to samo Dobro i Miłość, że to 
Ktoś, kto nas kocha, pragnie naszego dobra i lepszej przyszłości. 
 Święty Paweł w liście do Kolosan wyraźnie nam mówi, kim jest Bóg, pisząc o Jego miłości do nas: „Z 
radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod 
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie 
grzechów.” Kol 1,12-14). Dalej określa status i pozycję Jezusa Chrystusa oraz podaje powód, dla którego wcielił 
się, poniósł śmierć na krzyżu, by później Zmartwychwstać i wyzwolić nas wszystkich od grzechu, od wiecznego 
potępienia: „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.  On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest 
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” (Kol 1,17-18). 
 Ewangelia to przypomnienie ostatnich chwil Jezusa Chrystusa na Drzewie Śmierci i odpowiedź na problemy 
i pytania, którymi przez całe nasze życie jesteśmy karmieni bądź sami się karmimy. Drwiny Wysokiej Rady oraz 
żołnierzy miały ośmieszyć działalność i życie Chrystusa, a utrwaliły na przestrzeni wieków prawdę, którą my 
żyjemy, że faktycznie Jezus Chrystus jest Królem nie tylko – jak na krzyżu napisano – żydowskim, ale również 
naszym i wszystkich chrześcijan, wszystkich wierzących. Słowa skierowane do Dobrego Łotra rozwiewają wszelkie 
wątpliwości dotyczące tego, co, jak i kiedy będzie. My możemy te słowa przyjąć jako skierowane do każdego z nas, 
uwierz a będziesz ze Mną. 
 Jezu Chryste, pozwól nam uwierzyć w każde Twoje słowo, by nas stale przybliżało do Ciebie i pomagało z 
ufnością oczekiwać Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Jestem wdzięczny dla Pana Jeffrey Anderzunas 
własciciela i dyrektora  Domu Pogrzebowego Richard-Midway Funeral Home, za sponsorowanie kalendarzy na Rok 
2023. Już wkrótce te piękne kalendarze ze scenami biblijnymi będziecie mogli otrzymać za darmo w naszym 
kościele. Szczęść Boże!   

           Ks. Kan. Tadeusz Dzieszko 
Proboszcz 

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”.   

Komitet Guadalupanas Prosi o Pomoc 
 W tym roku nasza parafia ponownie będzie 
miała Las Mananitas do Matki Bożej z Guadalupe. 
Komitet Guadalupanas uprzejmie prosi o darowizny 
pieniężne na pokrycie kosztów muzyki i róż na Mszę 
św. oraz poszukuje wolontariuszy. Zainteresowani 
proszeni są o kontakt z Lupe lub z biurem parafialnym. 
Bilety na loterię będą sprzedawane po $2, 3 za $5 lub 
20 za $20. Wszystkie dochody z tego wydarzenia 
pomogą zmnieszyć deficyt parafialny.  
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Przywrócono obowiązek uczestnictwa  
w niedzielnej Mszy św. 

 W liście z 12 listopada 2022 r. kardynał Blasé 
Cupich zapowiedział, że wkrótce wierni będą            
ponownie zobowiązani do uczestnictwa w niedzielnych 
mszach pod rygorem grzechu śmiertelnego. W liście 
czytamy, że obowiązek uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św., który został zniesiony ogólną dyspensą dla 
wszystkich wiernych w początkowej fazie pandemii 
COVID-19, zostanie przywrócony od pierwszej niedzieli 
Adwentu, 26-go-27-go listopada. 
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Komitet dla Głodnych i Bezdomnych 
 Delikatne przypomnienie, że wszystkie karty 
podarunkowe z Aldi mają zostać zwrócone dla 
Komitetu Głodnych i Bezdomnych w ten weekend,    
19-go i 20-go listopada, po wszystkich Mszach. Bardzo 
dziękujemy za nieustające hojne wsparcie naszych 
wysiłków. 
 Nie zapominajcie, że „Ozdobne Aniołki 
Diakona” będą również dostępne. Sugerowana dotacja 
za ozdobę jest $5. Możesz zadzwonić do Andrea 
Hoffman (773-581-0816) w przypadku jakichkolwiek 
pytań.  

Krzyk miłości 
 Bardzo często ci, którzy naprawdę głęboko  
cierpią; ci, którzy przeżywają najstraszniejsze chwile 
swojego życia, w rozpaczy i w lęku, gotowi są wobec 
Boga wykrzyczeć największe przekleństwa i nawet Mu 
urągać. I można być pewnym, że Bóg – widząc ten ból, 
widząc gorycz człowieka cierpiącego – rozumie, że w 
jego wnętrzu, pod jego powierzchnią kryje się   
prawdziwa rozpacz i szalona potrzeba, by się objawił     
i uratował. Jeśli komukolwiek z nas zdarzyło się tak 
krzyczeć do Boga, czy w rozpaczy nawet Mu urągać, 
wygrażać Mu pięścią, powinien powiedzieć Mu teraz, że 
– tak naprawdę – szalenie pragnął, by On przyszedł.     
I uratował z tego krzyża, który okazał się być         
ponad siły. 
 Panie Jezu Chryste, Ty znasz krzyk ludzkiej  
rozpaczy. Pozwól mi usłyszeć krzyk Twojej miłości.     
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
 W ostatnich godzinach życia Chrystus 
powiedział: " Tak, jestem królem. Ja się na to 
narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu" (J 18, 37). Za kilka godzin umierał na 
krzyżu jak przestępca, a nad głową miał "winę" 
wypisaną w trzech językach: "To jest król...". Ci, co 
stali pod krzyżem wyśmiewali się z tego tytułu. 
Tymczasem całe życie Jezusa od kołyski, stajenki aż po 
śmierć znaczone było tajemnicą godności królewskiej. 
Narodził się w Betlejem. Przybyli do Niego uczeni 
mędrcy, chodzący w glorii królów. Jako królowi, złożyli 
Mu dary. A kiedy schodził ze świata, też miał koronę na 
głowie, ale ta była koroną boleści, udręczenia, męki. 
Nawet ostatni fizyczny ślad przybity do krzyża - 
zawiera tę tajemnicę wyrażoną w słowach zapisanych 
na polecenie Piłata: "Jezus Nazarejczyk, Król 
Żydowski". 
 Korona jest symbolem władzy. Niekoniecznie 
kojarzy się dobrze. Często przypieczętowywała ona 
niejedną niegodziwość, masakrę niewinnych i krzywdę 
wielu. Królem czterech stron świata kazał się nazywać 
w XXIII w. przed Chrystusem władca Akkadu - Sargon 
I. Faraonów egipskich mianowano królami Południa       
i Północy i synami bogów. Władcy starożytnej Asyrii, a 
później Persji nosili tytuły króla królów. Pamiętamy też 
długie tytuły nowożytnych cesarzy i królów. Kiedy 
spojrzeć na nie z odległości wieków, wszystkie wydają 
się małe, śmieszne i puste. Chrystus przyszedł oczyścić 
koronę, by nadać jej pełnię. Pokazał, że królować, 
znaczy służyć, być oddanym, szukającym, kochającym. 
Zupełnie jak pasterz idący na czele stada... 
 Najczęściej tak jest, że władcy pamiętają         
o obowiązku służby, który wynika z posiadanej władzy   
i noszonej korony. Później widzą w ludzie powód 
swojej udręki i kłopotów. Skąd my to znamy? Dobrze 
więc, że przy końcu roku kościelnego ukazuje się nam 
przykład Chrystusa Króla, o którym Prefacja mszalna 
mówi, że Jego królestwo jest królestwem "prawdy         
i życia, świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości      
i pokoju". Kościół przypomina godność Chrystusa         
i powinność służenia każdemu. Po to, by przezwyciężać 
w sobie przejawy pychy. By oderwać się od swojego 
"królestwa" i dostrzec jeszcze inne wartości, które 
wypływają z wiary. A każdy chrześcijanin jest 
powołany do świętości, to znaczy do życia 
Błogosławieństwami. 
 "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, 
Chrystus Władcą nam!" - słowa tej pieśni śpiewa się w 
XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest to uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że kończy się rok 
kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę 
ustanowił papież Pius XI w Roku Jubileuszowym 1925, 
wyznaczając jej obchód na niedzielę przed 
uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym 
kalendarzu liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla 
została przesunięta na ostatnią niedzielę roku 
kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na 
końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne       
i powszechne królestwo. Ideę królewskiej godności 
Chrystusa można odnaleźć już w starych obchodach 
liturgicznych, jak Epifania czy Niedziela Palmowa.  

Uroczystość Chrystusa Króla Światowym Dniem 
Młodzieży w wymiarze diecezjalnym 

 Dwudziestego- drugiego listopada, 2020 r., w 
Uroczystość Chrystusa Króla, w Bazylice Św. Piotra, 
młodzież z Panamy przekazała młodzieży z Portugalii 
Krzyż i Ikonę Światowych Dni Młodzieży Ojciec Święty 
powiedział, że „jest to ważny krok w pielgrzymce, 
która zaprowadzi nas do Lizbony”. 
 Papież Franciszek ogłosił także, że od 2021 
ŚDM w wymiarze diecezjalnym będzie przeżywane nie 
w Niedzielę Palmową, a w Uroczystość Chrystusa 
Króla: – Przygotowując się do kolejnego 
międzykontynentalnego spotkania Światowych Dni 
Młodzieży, chciałbym również przypomnieć o jego 
obchodach w Kościołach lokalnych. Trzydzieści pięć lat 
po ustanowieniu Światowych Dni Młodzieży, po 
wysłuchaniu różnych opinii oraz Dykasterii ds. 
Świeckich, Rodziny i Życia, kompetentnej w zakresie 
duszpasterstwa młodzieży, postanowiłem przenieść 
diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży z 
Niedzieli Palmowej na Niedzielę Chrystusa Króla, 
począwszy od przyszłego roku. W centrum pozostaje 
tajemnica Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, jak 
zawsze podkreślał św. Jan Paweł II, inicjator i patron 
Światowych Dni Młodzieży – mówił papież. 



Pamiętajmy o Zmarłych 
 Miesiąc listopad w tradycji Kościoła 
Katolickiego jest poświęcony pamięci                              
i modlitwie za zmarłych. Pamiętajmy naszych 
zmarłych, których czas na tej ziemi się 
zakończył. Jedni odeszli w stanie łaski a inni 
w stanie grzechu. Czasem śmierć        
przyszła za wcześnie i niespodziewanie. Najpiękniejszym 
darem dla nich jest modlitwa i ofiara Mszy świetej. 
Dodatkowe koperty w języku angielskim    i polskim na 
listopadowe wypominki są wyłożone przy wejściach 
kościelnych. Niech Miłosierny Bóg wybaczy im ich 
grzechy które popełnili i przyjmie ich dusze do nieba. 
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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,  
 W orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich 
Ojciec Święty wzywa nas do odnowienia naszego 
zaangażowania w działalność na rzecz przerwania 
kręgu ubóstwa: „Wobec ubogich nie uprawia się     
retoryki, ale zakasuje się rękawy i realizuje się wiarę 
poprzez bezpośrednie zaangażowanie, które nie może 
być scedowane na innych". Jako naśladowcy        
Chrystusa, nie możemy zrzucać na innych              
odpowiedzialności za naszą aktywną troskę o osoby z 
obrzeży życia społeczenego. Przeciwnie, osobiste   
wezwanie do wzmocnienia głosu, który pozostaje 
niesłyszany, jest w sposób wyjątkowy wpisane w 
nasze serca.  
 Przez ostatnie pięćdziesiąt lat od rozpoczęcia 
kampanii CCHD, organizacje finansowane przez     
Katolicką Kampanię na rzecz Rozwoju Człowieka   
prowadzą nas w wypełnianiu wezwania do solidarności 
z tymi, którzy zostali zepchnięci na obrzeża swoich 
wspólnot i do działania przeciwko niesprawiedliwości. 
ChiFresh Kitchen, spółdzielnia pracownicza należąca do 
byłych więźniów z Chicago, jest jednym z wielu 
beneficjentów dotacji CCHD. Celem ChiFresh jest 
stworzenie bezpieczeństwa ekonomicznego i dobrze 
prosperującego środowiska pracy dla jej pracowników-
właścicieli. Spółdzielnia dba również o to, aby poprawić 
stan zdrowia swojej społeczności, oferując             
indywidualnie pakowane posiłki dla szkół, grup    
społecznych i agencji rządowych.  
 Archidiecezja Chicago jest dumna z tego, że 
korzenie CCHD zostały zapuszczone tutaj w Chicago, 
pod przewodnictwem biskupa Michaela Dempsey'a w 
latach, kiedy był proboszczem parafii Matki Bożej         
z Lourdes w zachodniej części Chicago. Kładąc nacisk 
na upodmiotowienie, uczestnictwo i solidarność, CCHD 
kontynuuje inicjatywy biskupa Dempsey'a,          
niestrudzone społeczności w czasie ciągłych          
przeciwności i zmagań. Aby dowiedzieć się więcej o 
wpływie CCHD lub przekazać darowiznę online, 
prosimy odwiedzić stronę www.CCHDChicago.org.  
 Prosimy o rozważenie złożenia hojnej ofiary na 
rzecz CCHD podczas drugiej kolekty w dniach 19 i 20 
listopada. Wspólnie musimy wciąż zasiewać ziarna   
nadziei wśród tych, którzy znajdują się na obrzeżach 
życia społecznego na ziemi Chicago.  
  Szczerze oddany Wam w Chrystusie,   
 
   
   Arcybiskup Chicago  

Rekolekcje Adwentowe 2022 

 Serdecznie zapraszamy do parafii św. Faustyny 
na Rekolekcje Adwentowe w języku polskim, które 
poprowadzi  w tym roku Ks. Maciej Fleszar,  który     
obecnie pracuje jako misjonarz w Republice Konga w 
Afryce.  Ks. Maciej buduje  w Afryce kościół-sanktuarium 
św. Jana Pawła II. Ks. Maciej pochodzi z parafii Chrystusa 
Dobrego Pasterza w Tarnowie. Po święceniach pracował 
w Zaborowie i Ochotnicy Dolnej, a od kilku lat jest        
misjonarzem w Kongo. 
 Rekolekcje rozpoczną się 
w niedzielę 4-go grudnia. 
Ojciec rekolekcjonista wygłosi 
kazania rekolekcyjne podczas 
wszystkich Mszy św. o godz. 
9:00 rano, 12:30 po południu i o 
7:00 wieczorem. W poniedziałek, 
wtorek i środę czyli 5-go, 6-go,    
i 7-go grudnia, Msze św. z     
kazaniem rekolekcyjnym będą           
odprawione o godz. 9:00 rano     
i o 7:00 wieczorem. Możliwość 
spowiedzi będzie  na pół godziny 
przed każdą Mszą świetą. W poniedziałek po Mszy św. 
będzie nauka stanowa dla kobiet, we wtorek dla 
mężczyzn a w środę dla młodzieży. Niech Jezus 
Miłosierny wszystkich strzeże i błogosławi! 
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Ponowne powołanie szafarzy nadzwyczajnych 
Eucharystii i szafarzy opieki 

 W weekend 26-go -27-go listopada 2022 r. 
nasze parafialne Szafarze Nadzwyczajni Eucharystii       
i Szafarze Opieki zostaną ponownie zaproszeni            
i otrzymają błogosławieństwo na wszystkich Mszach. 
Każdy szafarz zostanie ponownie przyjęty na Mszę, w 
której uczestniczy i otrzyma świadectwo. Certyfikat 
pozwala na kontynuowanie tej posługi w naszej parafii 
przez okres trzech lat. Proszę przyjść do sanktuarium 
po Komunii, kiedy ksiądz zaprosi do ołtarza. 
 Dziękujemy za posługę Kościołowi i naszej 
parafii. Niech Bóg błogosławi Was za Wasze 
zaangażowanie w tę ważną służbę. 

Dziękujemy za Waszą Życzliwość 
 Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w 
programie tzw. "Soldiers Angels Treats for Troops 
Halloween Candy Give Back." Zebraliśmy ponad 150 
funtów cukierków dla żołnierzy i veteranów! 
Dziękujemy za słodkich smakołyków!   

Biuro parafialne będzie NIECZYNNE 
w czwartek i piątek, 24-go i 25-go listopada. 
Wszystkim życzymy błogosławionego, radosnego  

i obfitego Dnia Dziękczynienia! 
 
 
 
 
 

Msza św. w Dzień Dziękczynienia 
    W czwartek, 24-go listopada, przypada święto 
Dzień Dziękczynienia i w naszym kościele będą odprawione 
dwie Msze św - o 7:30 rano po angielsku i o godz. 9:00 
rano po polsku. Zapraszamy parafian  i przyjaciół na Mszę 
św., aby wspólnie podziękować Bogu za wszystko, co    
otrzymaliśmy w ostatnim roku. 

Święto Dziękczynienia – 24-go listopada 
 Święto Dziękczynienia (Dzień Dziękczynienia) 
to jedno z najbardziej charakterystycznych 
amerykańskich świąt, nierozerwalnie kojarzone z 
jedzeniem indyka. Nie bez powodu – w czwarty 
czwartek listopada tego ptaka ułaskawia sam 
prezydent USA. Thanksgiving Day ma jednak także 
inne ciekawe zwyczaje. 
 Premierowy Thanksgiving Day w dużej mierze 
wzorowany był na angielskich obyczajach 
dożynkowych. Uczta trwała trzy dni, Indianie 
dostarczyli co najmniej pięć jeleni. W menu zabrakło 
sosu żurawinowego, ziemniaków, ciasta z dyni oraz 
indyków, zamiast których jedzono kaczki i gęsi. Dziś 
gospodynie w całej Ameryce przygotowują jedzenie dla 
swoich rodzin, ale warto wiedzieć, kto odpowiada za 
przygotowanie pierwszego dziękczynienia. Były to 
Eleanor Billington, Elizabeth Hopkins, Mary Brewster    
i Susanna White, wraz z młodymi córkami oraz 
pomocnikami. 
 Wzajemna integracja lokalnych Indian             
z przybyszami z Europy była możliwa dzięki Squanto z 
plemienia Patuxet, który znał język angielski, gdyż miał 
wcześniej kontakt z podróżnikami brytyjskimi.  
 Przez kolejne lata wiele pojedynczych kolonii      
i stanów, głównie na północnym wschodzie, 
kontynuowało tradycję obchodów jesienią Święta 
Dziękczynienia. Pierwsza krajowa proklamacja w tej 
sprawie została wydana przez Kongres Kontynentalny 
w 1777 roku z tymczasowej lokalizacji w Yorku w 
Pensylwanii, ponieważ Brytyjczycy zajęli stolicę           
w Filadelfii. George Washington, który był przywódcą 
sił rewolucyjnych w amerykańskiej wojnie o 
niepodległość, w tym samym roku ogłosił uroczystość 
ku czci zwycięstwa nad Brytyjczykami w Saratoga. 
 Proklamacja po kilku poprawkach ostatecznie 
została potwierdzona w 1789 roku. Dopiero jednak w 
1863 roku, a więc w środku wojny domowej, Abraham 
Lincoln oficjalnie włączył Thanksgiving Day do świąt 
narodowych, wyznaczając na jego obchody ostatni 
czwartek listopada. Zrobił to pod wpływem serii 
artykułów i listów napisanych przez Sarah Hale. 
Prowadziła ona wieloletnią kampanię na rzecz 
stworzenia Święta Dziękczynienia w całym kraju. 
Uznano, że takie wydarzenie zjednoczy Stany 
Zjednoczone po krwawym konflikcie. Wcześniej 
jedynym świętem narodowym obchodzonym w USA 
były Urodziny Waszyngtona oraz Dzień Niepodległości. 
 Obecnie wraz z Bożym Narodzeniem i Nowym 
Rokiem Thanksgiving Day jest za Atlantykiem częścią 
sezonu świątecznego. To co jest bardzo pozytywne, to 
fakt, że większość Amerykanów wspólnie celebruje 
wydarzenia z 1621 roku - bez względu na wyznanie, 
kolor skóry czy poglądy polityczne. Z jednym 
wyjątkiem - podobnie jak Dzień Kolumba , Dzień 
Indyka jest uważane przez niektórych rdzennych 
obywateli USA za „narodowy dzień żałoby", jako 
świętowanie kulturowego ludobójstwa i podboju przez 
kolonistów… To w Stanach Zjednoczonych odwieczny 
temat do dyskusji, który odżywa wraz ze zbliżającym 
się świętem. 
 Indyk ma więc zacne miejsce w historii USA, 
Benjamin Franklin chciał go nawet uczynić godłem 
tego kraju. Inna ciekawostka - pierwszy posiłek Neila 
Armstronga i Buzza Aldrina na księżycu, to były resztki 
pieczonego indyka. 

Dziękujemy wszystkim za sprzątanie naszego 
kościoła. Dziękujemy również młodzieży z 
naszego programu REF za włączenie się w tę 
posługę dla parafii.  
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12 listopada 2022 r. 

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie, 

Pandemia na wiele sposobów, w dużym i małym wymiarze, zmieniła nasze wspólnotowe życie. 

Rodziny, a w szczególny sposób młodzi ludzie, stanęli w obliczu niepokojących zmagań. To przez 

pandemię nasze wzajemne kontakty stały się wyzwaniem i spotkały się z wieloma trudnościami. 

Zostaliśmy rozdzieleni dokładnie w momencie, kiedy niezmiernie potrzebowaliśmy wzajemnego wsparcia. 

Niestety, dotyczy to także więzi i relacji, które mamy w Kościele i przez Kościół. 

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby pójść naprzód, jestem dumny z tego jak wspólnie 

zareagowaliśmy i zachowaliśmy się w obliczu wyzwań związanych z pandemią. Kiedy ogłosiłem ogólną 

dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, wiele parafii zaoferowało niedzielne 

Eucharystie w wersji online, a nawet zrobiło jeszcze jeden krok i ustanowiło telefoniczne linie modlitewne, 

docierając do potrzebujących. Msze telewizyjne, które odprawiałem, pomogły utrzymać nas w łączności 

jako wspólnotę wiary w aglomeracji Chicago. Usłyszałem od wielu z Was, jak wiele pocieszenia     

i uzdrowienia te Msze wnosiły w Wasze życie.  

Teraz jednak znajdujemy się na innym etapie. Dzięki szczepieniom i ich dodatkowym, 

wzmacniającym dawkom, złagodniały ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych. Wiele osób czuje 

się bardziej komfortowo wracając do Kościoła. Wiemy jednak, że są osoby starsze i osoby o obniżonej 

odporności, które nie są jeszcze gotowe do powrotu. I nie powinny jeszcze wracać. Ci najbardziej 

zagrożeni bracia i siostry mają usprawiedliwienie dla swojej nieobecności w kościele i dlatego będę 

kontynuował odprawianie Mszy św. za pośrednictwem stacji ABC. Jednak dla reszty z nas, po 

konsultacjach z moimi doradcami, postanowiłem wraz z rozpoczynającym się w pierwszą niedzielę 

adwentu, 26-27 listopada, nowym rokiem kościelnym znieść ogólną dyspensę od obowiązku 

uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.  

Mam nadzieję, że pierwsza niedziela adwentu będzie dla nas początkiem podjęcia na nowo 

naszego życia jako wspólnota wiary, która gromadzi się, aby wielbić Boga. Poprosiłem naszych 

duszpasterzy, aby Msze św. w dniach 26-27 listopada rozpoczęły się tradycyjnym zapaleniem wieńca 

adwentowego. Po homilii Wasz proboszcz poprowadzi wspólnotę w odnowieniu przyrzeczeń 

chrzcielnych, uznając, że zobowiązanie do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dotyczy Boga, ale także 

siebie nawzajem. Nasze wspólne wyznanie wiary i pragnienie odwrócenia się od grzechu, zakończy 

obrzęd pokropienia wodami chrztu świętego. 

Niech ta okazja do odnowienia wiary i życia, którego wszyscy tak bardzo pragniemy, będzie dla 

nas świeżym początkiem. Raz jeszcze ponownie zobowiążmy się do wielbienia Boga i wspierania się 

nawzajem tydzień po tygodniu, kiedy wspólnie będziemy gromadzić się wokół Stołu Pańskiego, aby 

karmić się Ciałem Chrystusa i odnawiać swoją wiarę. 

Szczerze oddany Wam w Chrystusie, 

Arcybiskup Chicago 



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, 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. 












