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Thirty-Second Sunday Ordinary Time My steps have been steadfast in your paths, my feet have not faltered.   I call upon you, for you will answer me, O God. 
-	Psalm	17:5-6a	

	
	
	
	

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła   Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek,  nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz .  
-	Psalm	17,5-6a	



Mass Intentions & Devotions ~ Intencje Mszalne i Nabożeństwa 
32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME -  

32GA NIEDZIELA ZWYKŁA 
SATURDAY - NOVEMBER 5 - SOBOTA 

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

 † Norbert Rybarczyk (req. by family) 
 † William Pauls (req. by son)  
       †† Deceased members of the Seniors Club  
       †† Frank & Gloria Coda (req. by Mike, Mark & 

Maryanne Coda)  
       †† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  

(req. by James McKeon)  
       †† Poor souls in Purgatory  
7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

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

                      
SUNDAY - NOVEMBER 6, 2022 - NIEDZIELA 

7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Fr. Ted 
Dzieszko on the occasion of his birthday (req. by friends) 

 † Zbigniew Stopka  
 † Joseph Hyzy (req. by Jim & Kathy Griceo)   
 † Daniel J. Siemek (3rd anniv.) (req. by Jean Siemek)  
       †† Poor souls in Purgatory  
9:00 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Marii Dzieszko, Audrey Kocyłowskiej, Krzysztofa 
Malesza, Bogusławy Sienkiewicz, ks. Tadeusza z 
okazji urodzin, Marii Horbal z okazji urodzin, Marii 
i Józefa Bobak z okazji rocznicy ślubu, Lucyny 
Jurkowskiej z rodziną, Marii Proć z rodziną, Ireny i 
Władysława Modzelewskich z rodziną, 
ministrantów, członków Polskiego Klubu, rodzin 
Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel 

       † Eugene Zbela, † Elżbieta Kalicka, † Wincenty Proć,   
† Jan Szczur, † Leopold Tylka, † Marianna Pyel,         
† Anna Karaś, † Bogusław Omielan, † Jan Parzątka,     
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak,               
† Maria Parys, † Leon Parys, † Jan Doroszko,             
† Maria Pardo, † Sylwia Pawlina, † Józef Jasiński,                                  
† Franciszek Banachowski, † Antoni Makświej,            
† Antoni Dzieszko, † Edward Banel, † Andrzej Zubek, 
† Andrzej Stękała, † Halina Sitko, † Alicjia Ozinek,      
† Teresa Słabek (14 roczn. śm.), †† Wypominki,                             
†† Władysława i Wincenty Bobak,                        
†† Maria i Władysław Gubała,                              
†† Helena i Alfons Rasilewicz,                                 
†† Agnieszka i Andrzej Szczechula,                       
†† Maria i Michał Suchy,                                         
†† Lucyna i Jan Binkul (roczn. urodzin),                                                            
†† Antoni Spyrka oraz zmarli z rodziny,                 
†† Zmarli z rodzin Czupek, Klocek i Siaśkiewicz  

10:30 am-EN † Ladislaus Krzysiak  
 † Joseph Salerno (req. by Charles Herrera family)   
 † Vivian Taylor (req. by Charles Herrera family)  
       †† Poor souls in Purgatory   →     ↑  

12:30 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
ks. Tadeusza z okazji urodzin, Tomasza Franciszka 
Zalińskiego z rodziną, ministrantów, rodzin 
Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel   

 † Sebastian Szmurło, † Bronisława Krzysiak,              
† Bogusław Omielan, † Dariusz Lebica,                       
† Ryszard Korzec, † Stanisław Gurgul,                      
† Zbigniew Magoń, † Marcin Kuczek, † Anna Karaś,   
† Władysław Krzysiak, † Sr. Maria Kosiata,                
† Teresa Słabek (14 roczn. śm.),                            
†† Zofia i Stefan Kuczek, †† Władysław i Józef Naglak,              
†† Adolfia i Stanley Paluch,                                  
†† Helena i Alfons Rasilewicz,                                 
†† Felicja, Marian i Stanisław Fornal,                          
†† Anna, Stefan i Małgosia Sroka, †† Wypominki  

7:00 pm-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
ks. Tadeusza z okazji urodzin, ministrantów  

      † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan,               
† Anna Karaś, † Władysław Krzysiak,                      
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

 

MONDAY - NOVEMBER 7 - PONIEDZIAŁEK 
7:30 am-EN † Theresa Maurella (req. by Irene Kaminski) 
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

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

†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  
 

TUESDAY - NOVEMBER 8 - WTOREK 
7:30 am-EN † Helen Soukal (req. by Jerry & Pat Soukal) 
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

Heleny Trzepałko, Maryli i Stanisława 
Grzegorczyk, Krystyny, Anny i Andrzeja Strama, 
rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel  

 † Sebastian Szmurło, † Ewa Grzegorczyk,               
† Anna Karaś, † Władysław Krzysiak,                    
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

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

 † Sebastian Szmurło, † Bogusław Omielan,               
† Anna Karaś, † Władysław Krzysiak,                    
†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki  

 

WEDNESDAY - NOVEMBER 9 - ŚRODA  
Feast of the Dedication of the Lateran Basilica -  
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

7:30 am-EN - Health & God’s blessings upon Irene Kaminski  
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

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

† Anna Karaś, †† Helena i Alfons Rasilewicz, 
       †† Wypominki   
    

THURSDAY - NOVEMBER 10 - CZWARTEK 
St. Leo the Great - Św. Leona Wielkiego 

7:30 am-EN - Parishioners, benefactors & friends  
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

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

†† Helena i Alfons Rasilewicz, †† Wypominki   
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Mass Intentions & Devotions ~ 
Intencje Mszalne i Nabożeństwa 

FRIDAY - NOVEMBER 11 - PIĄTEK 
St. Martin of Tours - Św. Marcina z Tours  

7:30 am-EN † Ronnie R. Horton (req. by Rosemarie Salton) 
       †† Poor souls in Purgatory  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

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

 
SATURDAY - NOVEMBER 12 - SOBOTA 

St. Josaphat - Św. Józefata  
8:30 am-PL - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

rodzin Szczechowicz, Borzęcki, Truty i Wróbel       
† Sebastian Szmurło, † Władysław Krzysiak,                  
†† 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), Marie Ernst 
on the occasion of her birthday (req. by Ernst 
family & Hoffman family)  

 † Marian Kocylowski 
 † Ruth Storcz (req. by Hoffman family)  
       † Wayne Becker (req. by Patty Krause)  
       † Diane Klein Shabar (req. by family)  
       †† Robert, Alice, Margaret & Michael McKeon  

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

Wedding Banns 
Jeśli ktoś wie o przeszkodach niemożliwiających 

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

 
James T. Gilroy  &  Marilyn M. Koperniak - II 

 
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, November 12, 2022 
     4:30 pm - A. Hoffman 
Sunday, November 13, 2022 
     7:30 am - R. Schnoes 
     9:00 am - J. & H. Chwiej 
   10:30 am - M. Kozmel 
   12:30 pm - D. Witkiewicz & A. Strączek 
     7:00 pm - M. Zarycki & B. Pępek 

Altar Server Schedule 
Saturday, November 12, 2022 
     4:30 pm - C. Motill 
Sunday, November 13, 2022 
     7:30 am - S. McElroy 
     9:00 am - G. & W. Kumorowski 
   10:30 am - A., D. & G. Colorato  
   12:30 pm - J. Politewicz 
     7:00 pm - J. Zarycki 

Presider Schedule at St. Faustina Kowalska 
Saturday, November 12, 2022 

4:30 pm - Fr. Joseph Mol 
Sunday, November 13, 2022 

7:30 am - Fr. Ted Dzieszko 
9:00 am - Fr. Ted Dzieszko 

10:30 am - Fr. Tomasz Puslecki 
12:30 pm - Fr. Ted Dzieszko 

7:00 pm - Fr. Idzi Stacherczak 

Weekly Offering   ~   Tygodniowa Ofiara 
10/29-30/2022 

 
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     51                  $1,144.00 
7:30am     37        $755.00 
9:00am     89        $2,124.00 
10:30am    61        $1,323.00 
12:30pm    64        $1,702.00 
7:00pm     15        $534.00 
Mailed-In Env    19        $980.00 
E-Giving/Text-to-Give     9        $151.00  
 

TOTAL    345                      $8,713.00 
 
Weekly Over/(Under) Budgeted Amount- ($1,287.00) 
 
FYTD Over/(Under) Budgeted Amount-  ($38,227.00) Queen of Hearts Raffle 

 The Queen of Hearts wasn’t found  
on October 29th, but Ken Z. won $250 on the 
4 of ♠ under envelope #15. 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 5th, 2022 for the jackpot of 

$373,374. Tickets are $5 each and can be purchased at 
the parish office or at Tom’s Tap.  



Dear Parishioners and Friends, 
 Concern for eternal life plays a secondary role in today's life, and is       
sometimes considered something outright old-fashioned, and therefore shameful. 
Karl Rahner, a prominent theologian and attentive observer of the religious         
consciousness of the people of the twentieth century, noticed an interesting        
regularity: "There are Christians who are sure of the existence of God...but do not 
consider it necessary to care in any particular way about the question of eternal life." 
Many people also try to use earthly standards to judge supernatural reality. And this 
reality turns out to be very different from our imaginations.  
 This was the error of the Sadducees in today's Gospel. The illustration of the 
seven husbands of one wife was supposed to be evidence against the resurrection 
and eternal life, in which the Sadducees did not believe. However, Jesus gives them 
answers to their troubling doubts, which they are unable to deal with on their own. 

Those who are found worthy to share in the world to come "will neither marry nor get married."  
 When thinking about things like heaven, hell, purgatory or seeing God face to face, it's hard not to       
imagine. For "neither the eye has seen, nor the ear has heard what God has prepared for those who love him." 
So, our search for eternal life is an expression of the courage of a faith that takes serious encouragement to     
discover God as complete happiness. It happens according to a desire that God has written in the human heart. 
This is illustrated by the history of the persecution of the Maccabean family, the martyrdom of the brothers in    
defense of faith and fidelity to God and His commandments becomes an image of the heroism of our ancestors. 
The determination and courage of the tormented brothers and the certainty that they are in the hands of the    
Creator gives them great strength to endure the greatest torments. They take a dignified attitude towards their 
torturers. When the end of life draws near, they entrust themselves to God, going through martyrdom to their 
heavenly homeland. They put their hope in God, knowing that "the King of the world will raise [those] who die for 
his laws and will resurrect them to eternal life."  
 If we want to come closer to understanding what heaven is and will be for us, we must realize the basic 
truths that belong to our heritage of faith, and therefore the need for love. "Whoever does not love lives in death." 
It is love that makes it possible to do good and thus bear witness to belonging to Christ, who is never ending life. 
And love, by its nature, is eternal; it reaches beyond mortality.  
 Heaven is an eternal community of love, communion with God, seeing God "face to face." From the    
Christian point of view, to care for eternal life with enthusiasm means to care directly for God and for faith in Him. 
In a moment, when we profess our faith, there will be an opportunity to become even more aware of the truth 
about a life that does not end but is completed by our meeting in the Father's house. The truth about glory,          
a foretaste of which is the Eucharist in which we participate.  
 Let us try to make good use of this last month in the Church Year, which, in the tradition of the Catholic 
Church, is dedicated to the memory of the dead. Let us not only take care of graves, monuments, decorations, 
candles and flowers, but above all, let us take care of the dead by offering a prayer for them, a specific act of 
mercy, and perhaps the most precious gift, i.e. a Mass for their eternal salvation. Fr. Jose Manyangat, who        
survived a clinical death in 1985 and saw with the eyes of his soul the beauty of heaven and the ugliness of      
purgatory and hell. In his testimony he discusses the importance of the Holy Mass offered for the dead. It was he 
who begged the souls in purgatory to convey this message to the world. After returning to life and health, Fr. Jose 
Manyangat celebrated and continues to celebrate Holy Masses daily for the souls in purgatory. May the Merciful 
Lord accept the souls of our dead to heaven and let us be led by the path of faith, hope and love so that we do 
not lose our way to heaven either. God bless!  
                          Rev. Ted Dzieszko 

Pastor 
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Pope’s Apostleship of Prayer Intention 
 

November - Children Who Suffer 
We pray for children who are suffering,  
especially those who are homeless, orphans,  
and victims of war; may they be guaranteed  
access to education and the opportunity to  
experience family affection.  

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  
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Ladies Guild News 
 What’s sweeter than candy on Halloween?    
Winning the Ladies Guild Cauldron of Cash!             
Congratulations to John Zientek, holder of ticket number 
33 and winner of $500. If you didn’t win this time, not to 
worry, you’ll have another chance in December when 
the Ladies Guild hold its Christmas Cash Raffle. Thanks 
to all who participated, your support is appreciated! 
 Once you shake off your Halloween candy coma 
and have cast your mid-term election ballot, consider 
joining the Ladies Guild for Bunco on Tuesday,           
November 8th, in the Parish Center. Sign in is at     
6:45 pm and games begin at 7:00 pm. Cost to play is 
$10 with cash prizes awarded at the end of the evening. 
Individually packaged snacks and refreshments are   
available and free-will donations are appreciated. Play 
split-the-pot for a chance at some extra fun: money! 
 We will also be taking sign-ups for the Ladies 
Guild Christmas Party to be held at the Guild’s      
regular meeting on Tuesday, December 6th.. You need 
not be a Guild member to participate. More details to 
come. Like us on Facebook at "Ladies Guild at             
St. Faustina" for more updates. 

 The next general meeting is Monday, 
November 7th. We will be having lunch from Jewel 
that day. You must preregister for lunch with Theresa 
Aleman 773-971-1775. We will be playing BINGO after 
lunch. After the General meeting on November 7th 
there will be a short Board Meeting. Tickets for the 
Split the Pot Turkey Trot raffle will be available at that 
meeting. These tickets are $10 each and only 100 
tickets will be sold. A single winner will receive $500. 
 Tickets for our annual Christmas Party at 
Mayfield Banquets (6072 S. Archer Ave.) are currently 
available. Please join us for good food, good cheer, 
and raffles! Tickets for the Christmas Party are $30 for 
members in good standing (paid dues and have 
attended at least 3 meetings since September), 
otherwise tickets are $35. All are welcome! You may 
call Laura at 773-656-4564 or Theresa Aleman for 
tickets.  

Laura Gracia, President 

Seniors Club News 

Birds will be flying (and some Angels, too!) 
 The Hungry and Homeless Committee’s famous 
turkey tree will return this weekend, November 5th-6th, 
with a new twist: we’re adding a new bird to the flock! 
Winter Cardinals will be joining the tree so we include 
the entire winter holiday season! 
 We ask you to consider picking a bird, signing 
in and returning a $25 Aldi gift card the weekend of 
November 19th-20th. If you are unable to get to the 
store to purchase the gift card, we will gladly accept 
your cash donation and purchase it for you. 
 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. 
 Members of the Hungry & Homeless Committee 
will be at the back of the church after all Masses both 
weekends or you may call Andrea Hoffman            
(773-581-0816) with any questions. 
 The annual Deacon’s Angel Ornament will be 
available the weekend of November 19th-20th as well 
– 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. 

Hungry & Homeless Committee News 

Hope versus absurdity 
 The Sadducees did not believe in the 
resurrection. They replaced the profound truth about 
the immortal human soul with the uncomforting notion 
that man remains in the memory of his offspring. The 
story of a woman who did not give offspring to seven 
husbands is to reduce the immensity of human tragedy 
to absurdity. It can therefore be said that the 
Sadducees come to Jesus because they desperately 
need hope in the face of the fact that such a 
paradoxical situation can shake the faith that they will 
remain in the memory of their children. They come to 
Jesus in the hope that He will be a source of hope for 
them. They didn't miscalculate. 
 Lord Jesus Christ, lead me along the paths of 
faith that I may wait longing for a resurrection in Your 
kingdom. You live and reign for ever and ever. Amen. 

National Vocation Awareness Week 
  Celebrated November 6-12, 
2022, National Vocation Awareness 
Week is an annual week-long 
celebration of the Catholic Church in 
the United States dedicated to 
promoting vocations to the priesthood, 
diaconate and consecrated life through 

prayer and education, and to renew our prayers and 
support for those who are considering one of these 
particular vocations.  
  Please ask Our Lord for more dedicated, holy 
priests, deacons and consecrated men and women.  
May they be inspired by Jesus Christ, supported by our 
faith community, and respond generously to God's gift 
of vocation.  
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Building Maintenance Fund Collection 
    The second collection taken up at all 
Masses next weekend, November 12th-13th, 
is designated for the parish building 
maintenence fund. May God reward you all for 
your support and generosity to this collection.  

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. 

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. Envelopes in 
English and Polish for the November All 
Souls remembrance can be found at the exits from the 
church. May the merciful God forgive them the sins 
which they have committed and receive their souls into 
heaven.   

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.  

  

 St. Faustina Kowalska Parish 
is collecting excess Halloween candy 
for the “Treats for Troops” a         
Halloween candy give back program! 
You may drop off your excess candy 
at the parish office (5252 S. Austin 
Ave., Chicago, IL 60638) during our 
posted business hours until Friday, 
November 11th. Thank you for your 
donation. Soldiers’ Angels will get this 
candy to our Troops and Veterans for 
a sweet treat! 

www.SoldiersAngels.org 

Guadalupanas Committee Needs Your Help 
 Our parish will be hosting Las Mananitas to 
Our Lady of Guadalupe again this year. The 
Guadalupanas Committee is kindly asking for monetary 
donations to cover the cost of music and roses for the            
Las Mananitas 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.  
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On Wednesday, October 19th, all the students in our REF Program began their evening by gathering 
in church & reciting the Rosary together in honor of the Blessed Mother. 

 
On Wednesday, October 26th, our REF Program particpated in an All Saints Day project.   
After learning about saints, what it takes to become a saint, & the importance of saints  

& how they affect us in our day to day lives in previous classes,  
students were asked to come on this day dressed up as their patron saint.  

After several presentations, the students together recited the Litany of Saints in the church. 
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Please remember in your prayers the following parishioners 
who have died during the past year, November 2021 through October 2022. 

 
Prosimy o Waszą modlitewną pamięć za wszystkich zmarłych  

z naszej parafii w minionym roku, od listopada 2021 r. do października 2022 r. 
 

 January - Styczeń  
2022 

John P. Murray 
Stanisław Brachowski 
Eugene J. Witowski 

Helena Lojas 
Lorraine E. Borinski 
Maria Smolarczyk 

Maria Lipień 
John E. Swada 

 
February - Luty 

2022 
Antoni Makświej 
Casimir J. Puzio 

Jadwiga Urbanowicz 
Bogdan Pudzisz 

Mieczysław Granda 
Lidia Karpińska 

 
April - Kwiecień 

2022 
Emilia Kruzel 
Joseph Hyzy 

Ronald Wisniowicz 
Bruce D. DeJacimo 

 
May - Maj 

2022 
Timothy Kast 

Rosemary Esposito 
 

June - Czerwiec  
2022 

Florence Kara 
Janina Bazun 

Helena Rasilewicz 
James C. Urban 

Gisela Ruiz 
 

July - Lipiec 
2022 

Angeline Rimicci 
Theresa A. Webber 

Zofia Antolak 
Helena K. Magiera 
Andrew G. Novak 

 

November - Listopad 
2021 

Teresa Paluch 
Ann Novak 

Piotr Pietrzak 
Aniela Ogiela 

Gerald W. Grant 
Mildred A. Jendras 
Kathleen Mahoney 

 
December -  Grudzień 

2021 
Marek Maśnica 
Andrzej Gawlak 
Shirley Mestan 

Barbara Ciężobka 

 

August - Sierpień 
2022 

Bernadette Gruca 
John G. Karnelski 

 
September - Wrzesień 

2022 
Mary Ann Huebner 

Margaret Seter 
Bogusław Omielan 

Anna Karaś 
 

October - Październik 
2022 

Theresa L. Maurella 
Władysław Krzysiak 

Eternal rest grant unto them,  
O Lord, and let perpetual light 

shine upon them. 

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista 

niechaj im świeci,  
na wieki wieków. 

  



Złóż donację przez SMS 
Zapomniałeś kopertkę na ofiarę? Nie jesteś zapisany 

do parafii albo tylko odwiedzasz naszą parafię? 
Można przekazywać ofiary jednorazowe na rzecz parafii 

św. Faustyny Kowalskiej  
wysyłając SMS „$” na numer 1-773-729-1454. 

2022 Annual Catholic Appeal Pledge Report  
Thank you to all parishioners who have responded thus far! 
To make your gift, you can complete the mail-in envelope 

available at the church exits or make a gift online at 
annualcatholicappeal.com. 

 

Contributors - 290 - Ofiarodawcy 
Goal Amount / Kwota docelowa - $30,422 

Amount Pledged / Suma zadeklarowana - $22,989 
Amount Paid / Suma zapłacona - $22,460 

Balance / Bilans - $7,433 
 

Sprawozdanie z 2022 Dorocznej Kwesty Katolickiej 
   Bóg zapłać wszystkim parafianom za wsparcie tego apelu! 
Aby złożyć ofiarę, prosimy o wypełnianie koperty dostępne przy 

wyjściach z kościoła lub złożenie ofiary przez Internet pod  
adresem: annualcatholicappeal.com. 

              Updated 10/19/2022 

St. Faustina Kowalska Parish  
Membership Form   

 

Deklaracja Przynależności do  
Parafii Św. Faustyny Kowalskiej  

 
Please check one / Wybierz opcję: 

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

   Zmiana adresu 
I/We Are Moving out of Parish 

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

 
Please return this form in the Sunday collection 

basket or drop it off at the parish office.  
 

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

     
 
 
 
 
 

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

Teresa Omielan, Marian & Wanda Piszczek, Jan 
& Władysława Takuski, Czesław Trela, Józef & 
Anna Zoń. 
 

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

WELCOME 
New Parishioners! 

 
WITAMY 

Nowi Parafianie! 

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 

Uwaga Wszystkich Wolontariuszy! 
 Jeśli jesteś obecnie wolontariuszem w parafii 
św. Faustyny Kowalskiej i pracujesz w jakimkolwiek 
charakterze z młodzieżą naszej parafii, musisz 
ukończyć szkolenie „Virtus” i niezbędne 
sprawdzenie przeszłości. Jest to obowiązkowe 
zgodnie z ustaleniami Archidiecezjalnego Urzędu 
Ochrony Dzieci i Młodzieży. Wolontariusze prosimy o 
zalogowanie się na swoje konta „Virtus” w tym 
tygodniu, aby ukończyć szkolenie, podpisać niezbędne 
dokumenty i zwrócić je do biura parafialnego. Jeśli nie 
zalogujesz się do 11-go listopada, Twoje konto 
zostanie dezaktywowane i nie będziesz mógł brać 
udziału w wolontariacie w jakimkolwiek charakterze. 

Attention All Volunteers! 
 If you are currently a volunteer at St. Faustina 
Kowalska Parish and/or work in any capacity with the 
youth of our parish, you must complete Virtus 
training and the necessary background check. 
This is mandatory as set forth by the Archdiocese of 
Chicago Office for Protection of Children and 
Youth. Volunteers please log into your Virtus accounts 
this week to complete your training, sign the 
necessary documents and return them to the parish 
office. If you do not log in by November 11th, your 
account will be deactivated and you will not be allowed 
to continue to volunteer until all training is completed.  
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Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Listopad - Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te,  
które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty –  
miały dostęp do edukacji i mogły na nowo  
zaznać uczucia ze strony rodziny.  

Polski Klub św. Faustyny 
 Następne spotkanie Polskiego Klubu          
św. Faustyny odbędzie się DZISIAJ, 6-go 
listopada, po Mszy św. o godz. 9:00 rano w 
Sali św. Jana Pawła II w Centrum 
Parafialnym św. Faustyny. 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, 
 Troska o życie wieczne odgrywa w życiu dzisiejszego człowieka rolę 
drugorzędną, a niekiedy jest uważana za coś wprost staromodnego, a zatem            
i wstydliwego. Karl Rahner, wybitny teolog i uważny obserwator świadomości 
religijnej ludzi XX wieku, zauważa ciekawą prawidłowość: „Są chrześcijanie, którzy 
są pewni istnienia Boga (...), ale nie uważają za konieczne, by troszczyć się w jakiś 
szczególny sposób o kwestię życia wiecznego”. Wielu ludzi próbuje też przykładać 
ziemską miarę, by oceniać rzeczywistość nadprzyrodzoną. A ta rzeczywistość okazuje 
się jakże różna od naszych wyobrażeń.  
 Na tym samym polegał błąd saduceuszów z dzisiejszej Ewangelii. Przykład    
o siedmiu mężach jednej żony miał być dowodem przeciwko zmartwychwstaniu         
i życiu wiecznemu, w które saduceusze nie wierzyli. Jezus udziela im jednak 
odpowiedzi na trapiące ich wątpliwości, z którymi sami nie są sobie w stanie 
poradzić. Ci, którzy zostaną uznani za godnych udziału w świecie przyszłym, „ani się 

żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”.  
 W myśleniu o rzeczach ostatecznych, jak niebo, piekło, czyściec czy oglądanie Boga twarzą w twarz trudno 
nie uciekać się do wyobraźni. Bo przecież „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Zatem nasze poszukiwania życia wiecznego to wyraz odwagi wiary, która 
poważnie traktuje zachęty do odkrywania Boga jako pełni szczęścia. Dzieje się to zgodnie z pragnieniem, które Bóg 
zapisał w ludzkim sercu. Obrazuje to historia prześladowań rodu Machabeuszów, męczeństwo braci w obronie 
wiary i wierności Bogu i Jego przykazaniom staje się obrazem bohaterstwa naszych przodków. Determinacja           
i odwaga udręczonych braci oraz pewność, że są w rękach Stwórcy daje im ogromną siłę znoszenia największych 
męczarni. Wobec oprawców przyjmują postawę pełną godności. Gdy zbliża się koniec życia, powierzają się Bogu 
zdążając przez śmierć męczeńską do niebieskiej ojczyny. W Bogu pokładają swoją nadzieję, mając świadomość, że 
„Król świata jednak [tych], którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.  
 Jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia, czym jest i będzie dla nas niebo, musimy uświadomić sobie 
podstawowe prawdy, które należą do naszego dziedzictwa wiary, a więc potrzebę miłości. „Kto nie miłuje, trwa w 
śmierci”. To miłość pozwala czynić dobro i w ten sposób świadczyć o przynależności do Chrystusa, który jest 
niekończącym się życiem. A miłość, z racji na swoją naturę, jest wieczna, sięga poza doczesność.  
 Niebo to wieczna wspólnota miłości, komunia z Bogiem, oglądanie Boga „twarzą w twarz”.            
Z chrześcijańskiego punktu widzenia troszczyć się z zapałem o życie wieczne oznacza troszczyć się wprost o Boga     
i wiarę w Niego. Za chwilę, kiedy wyznamy naszą wiarę, będzie okazja, aby jeszcze bardziej uświadomić sobie 
prawdę o życiu, które się nie kończy, ale dopełnia przez nasze spotkanie w domu Ojca. Prawdę o chwale, której 
przedsmakiem jest Eucharystia, w której uczestniczymy.  
 Starajmy się dobrze wykorzystać ten ostatni miesiąc Roku Kościelnego, który w tradycji Kościoła 
Katolickiego poświęcony jest pamięci o zmarłych. Nie tylko zadbajmy o groby, pomniki, dekoracje, znicze i kwiaty 
ale przede wszystkim zadbajmy o zmarłych ofiarując za nich modlitwę, konkretny uczynek miłosierdzia a może 
najcenniejszy dar czyli Mszę świętą o ich wieczne zbawienie. W swoich zeznaniach ks. Jose Manyangat, który w 
1985 roku przeżył śmierć kliniczną i który oczami duszy zobaczył piękno nieba oraz brzydotę czyśćca i piekła mówi 
o tym jak ważna jest Msza święta ofiarowana za zmarłych. To właśnie jego błagały dusze czyśćcowe aby przekazał 
tę wiadomość światu. Po powrocie do życia i do zdrowia aż do dnia dzisiejszego ks. Jose Manyangat codziennie 
odprawia Msze święte za dusze czyśćcowe. Niech Miłosierny Pan przyjmie dusze naszych zmarłych do nieba, a nas 
prowadzi droga wiary, nadziei i miłości abyśmy też nieba nie utracili. Szczęść 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”.   



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

Godzinę spotkania trzeba ustalić wcześniej, dzwoniąc 
do Siostry, na numer telefonu: 773-656-7703. 
Zapewniamy pełną dyskrecję. 
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Nabożeństwo do św. Ojca Pio 
 Z racji Dzień Wszystkich Świętych, 
nabożeństwo do św. Ojca Pio jest 
przeniesione do 8-go listopada. Po 
całodziennej adoracji Najświętszego 
Sakramentu i Mszy św. o godzinie 7:00 
pm, zostanie odprawione nabożeństwo do 
św. Ojca Pio. Serdecznie zapraszamy.   

Komitet dla Głodnych i Bezdomnych 
Ptaki będą latać (i niektóre anioły też)! 

 Słynne drzewo indycze Komitetu Głodnych        
i Bezdomnych powróci w ten weekend z nową 
niespodzianką: dodajemy nowego ptaka do stada! 
Kardynały zimowe dołączą do drzewka, więc 
uwzględniamy cały sezon ferii zimowych! 
      Prosimy Was o zapisy i wybranie ptaka, oraz 
zwrotu karty podarunkowej do Aldi o wartości $25 w 
weekend 19-20 listopada. Jeśli nie możesz dostać się 
do sklepu, aby kupić kartę podarunkową, chętnie 
przyjmiemy Twoją darowiznę pieniężną i kupimy ją dla 
Ciebie. 
 Wasze datki zostaną równo podzielone między 
spiżarnię żywności przy parafii Błogosławionych 
Męczennikach z Chimbote (dawniej św. Błażeja) oraz, 
jak w minionych latach, parafię Nawiedzenia. 
 Członkowie Komitetu będą przy wyjściach 
kościelnych po wszystkich mszach w oba weekendy, a 
w razie jakichkolwiek pytań można zadzwonić do 
Andrei Hoffman (773-581-0816). 
 Coroczne ozdobne „Aniołki Diakona” będą 
również dostępne w weekend 19-20 listopada – przyjdź     
i zobacz tegoroczne kreacje! Zgodnie z naszą tradycją, 
darowizna w wysokości $5 od każdej ozdoby będzie 
finansować bożonarodzeniowe karty upominkowe dla 
klientów schroniska PADS w sąsiednictwie Marquette Park. 
 Jesteśmy wdzięczni Wam, nasza Rodzina 
Parafialna, za hojne wsparcie naszych wysiłków. Niech 
Bóg nadal błogosławi Wam i wszystkim, których kochasz. 

Narodowy Tydzień Uświadomienia Powołania   
 Obchodzony w dniach 6-12 
listopada 2022 r. Narodowy Tydzień 
Uświadomienia Powołania jest 
corocznym tygodniowym świętem 
Kościoła Katolickiego w Stanach 
Zjednoczonych, poświęconym 
promowaniu głoszeń do kapłaństwa, 
diakonatu i życia konsekrowanego 
poprzez modlitwę i edukację, a także 

odnowieniu naszych modlitw i wsparcia dla tych, którzy 
rozważają jedno z tych szczególnych powołań. 
 Prośmy naszego Pana o bardziej oddanych 
świętych kapłanów, diakonów oraz osoby 
konsekrowane. 

W sobotę, 22-go października w pięknej sali 
bankietowej „Mayfield” miała miejsce jesienna zabawa 

Polskiej Szkoły ks. Stanisława Cholewińskiego przy 
parafii św. Faustyny Kowalskiej.  

Zarząd, nauczyciele i rodzice dziękują wszystkim, 
którzy przybyli i poparli tę piękną imprezę dochodową 

na rzecz Polskiej Szkoły. 

Nadzieja kontra absurd 
 Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. 
Głęboką prawdę o nieśmiertelnej duszy ludzkiej 
zastąpili mało pocieszającym wyobrażeniem, że 
człowiek pozostaje w pamięci swojego potomstwa. 
Historia kobiety, która nie dała potomstwa siedmiu 
mężom, to sprowadzenie bezmiaru ludzkiej tragedii do 
absurdu. Można więc powiedzieć, że saduceusze 
przychodzą do Jezusa, gdyż desperacko potrzebują 
nadziei wobec faktu, iż wiarą w to, że pozostaną w 
pamięci swoich dzieci, zachwiać może taka właśnie 
paradoksalna sytuacja. Przychodzą do Jezusa, licząc, 
że On będzie dla nich źródłem nadziei. Nie przeliczyli 
się. 
 Panie Jezu Chryste, prowadź mnie ścieżkami 
wiary, bym czekał stęskniony na zmartwychwstanie w 
Twoim królestwie. Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  



Fundusz na utrzymanie Budynków Parafialnych 
 Kopertki przeznaczone na utrzymanie 
budynków parafialnych będą zbierane     
podczas drugiej kolekty na każdej Mszy św. 
w przyszłą niedzielę, 13-go listopada. 
Niech Bóg Wam wynagrodzi za wasze   
wsparcie     i hojność na ten cel.  

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. 

Grupa Młodzieżowa przy  
parafii św. Faustyny Kowalskiej 

 Zapraszamy młodzież od 7 kl. na spotkania 
młodzieżowe. Spotkania są w każdy czwartek od 
godziny 7:30 pm - 9:30 pm. Po więcej informacji 
proszę dzwonić do Marii Horbal 773-842-4999. 

Projekt Skauta 
Pomóż lokalnym schroniskom dla zwierząt 

 George Raphael-McElroy, z Boy Scout Troop 671 
i jeden z naszych ministrantów 
prosi o pomoc ze swoim 
projekcie społeczno-ściowym. 
Zbiera nastepne wymienione 
przedmioty i przekazuje je do 
lokalnych schronisk dla 

zwierząt: Karma sucha i w puszkach dla kotów i psów, 
miski, koce, smycze, zabawki, piasek dla kotów, maty 
treningowe dla psów. Darowizny gotówkowe/czekowe są 
mile widziane. Warto mieć te produkty pod ręką (lub 
łapą)! George będzie dostępny po weekendowych 
Mszach św. przy głównym wejściu kościoła. 

 Parafia św. Faustyny        
Kowalskiej zbiera resztki cukierków 
nie wydanych w Halloween             
na tzw. program „Treats for Troops”. 
Można przynieść cukierki do           
biura parafialnego w godzinach 
urzędo-wania do piątku 11-go     
listopada. Dziękujemy za darowiznę, 
a wojsko  i weterani, którzy otrzymają 
te słodkie smakołyki, również 
dziękują!  

www.SoldiersAngels.org 
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Nabożeństwo do M.B. Nieustającej Pomocy 
 Nabożeństwo do Matki Bożej          
Nieustającej Pomocy będzie we wtorek,                   
15-go listopada, o 7:00 pm. 

 

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 

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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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. 








