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AND A WIDOW IN THAT TOWN
USED TO COME TO HIM AND SAY,
‘RENDER A JUST DECISION FOR ME
AGAINST MY ADVERSARY.’
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Pastor`s Letter / List Księdza Proboszcza
Drodzy parafianie i goście,
Wytrwałość w modlitwie, to temat dzisiejszych czytań. W pierwszym czytaniu Mojżesz modli się tak wytrwale, że aż cierpną mu ręce. Kiedyś, jako student
teologii, miałem okazję, by wyjechać na Ukrainę do
pomocy w parafii prowadzonej przez polskich księży. Widziałem tam starsze osoby, które długimi godzinami klęczały na zimnej posadce kościoła, wytrwale zanosząc modlitwę do Boga. W Fatimie miałem okazję zaobserwować
kobietę, która na kolanach przemierzała długi dystans z
kościoła do groty Matki Bożej podtrzymywana przez swoją córkę. W oczach miała łzy a na kolanach krew. Nie
wiem, czy ktoś z nas by tak potrafił.
Tacy ludzie powinni nas zawstydzać. My ludzie 21 wieku,
żyjący w Ameryce, jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do
wygód, że o kilka stopni zbyt niska lub wysoka temperatura w kościele wyprowadza nas z równowagi i sprawia, że
narzekamy na wszystko dookoła. W ogóle często narzekamy: że za zimno, że za ciepło, że za wilgotno, że za sucho,
że rząd niedobry, że kazania za długie, że kazania za krótkie, że mąż niezaradny, że żona gaduła, że woda za rzadka, itd. Każdy powód jest dobry, by sobie ponarzekać.
Tymczasem wytrwała modlitwa wyrabia cierpliwość a
cierpliwość pomaga nam zachować pokój ducha w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Człowiek niecierpliwy
wybucha bardzo łatwo i rani innych. Potem oczywiście
gryzie go sumienie i aby się znieczulić sięga po alkohol lub
tez inne używki, by znów na nowo popaść w poczucie
winy. I tak na okrągło. Wytrwała modlitwa oczyszcza nasze serca i czyni gotowymi na przyjęcie Bożego przebaczenia i łaski świętego życia.
Bądźmy wytrwali w modlitwie a Pan Jezus niech da nam
łaskę wytrwałej modlitwy.
Jezusowi Miłosiernemu was polecam
o. Marek

Dear parishioners and guests,
Perseverance in prayer is the subject of today's readings. In the first reading, Moses prays so persistently
that he feels tingling in his hands. Once, as a student
of theology, I had the opportunity to go to Ukraine
to help a parish that was run by Polish priests. There, I
saw elderly people kneeling on the cold church floor for
hours persistently praying to God. At Fatima, I have seen
a woman walking a long distance on her knees from the
church to the grotto of Our Lady supported by her
daughter. Her eyes were in tears and she had blood on her
knees. I do not know if anyone of us could do this.
Such people should embarrass us. We the people of the
21st century, living in America, are so accustomed to
comforts that a few degrees too low or high temperature
in the church brings us off balance and makes complain
about everything. In general, we often complain: it's too
cold, that it's too warm, that the humidity is to high or
that it's too dry, that the government is bad, that preaching is too long, that preaching is too short, that her husband is not resourceful, that his wife talks too much, that
water is too thin, and so on. Any reason is good to complain.

Meanwhile, prayer requires patience and patience helps us
maintain peace of mind in difficult situations and conflict.
Impatient man explode very easily and hurts others. Then,
of course, his conscience is wounded, and to be numb he
reaches for alcohol or other drugs, to once again re-fall
into guilt. And so over and over again. Persevering prayer
purifies our hearts and makes ready to receive God's forgiveness and the grace of a holy life.

Let us be steadfast in prayer and may the Lord Jesus give
us the grace of persevering in prayer.

I commend you to Merciful Jesus,

Fr. Marek

POLISH CLUB MEETING :
ZEBRANIE KLUBU POLSKIEGO

MONDAY

- OCT. 17 - ST.IGNATIUS OF ANTIOCH.

8:15
MOST FORGOTTEN SOUL IN PURGATORY - A. MRAVEC
7:00PM +AGATA STOKLOSA - ROCZNICA SMIERCI
TUESDAY -OCT. 18 - ST.LUKE EVANGELIST.
8:15 SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
7:00PM W INTENCJI PARAFIAN
WEDNESDAY -OCT. 19-ST.JOHN DE BREBEUF AND ISAAC JOGUES.
8:15
BLESSINGS FOR BENEFACTORS OF ST. LADISLAUS PARISH
7:00PM O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DOBROCZYŃCÓW NASZEJ PARAFII
THURSDAY - OCT. 20 - WEEKDAY.ST.PAUL OF THE CROSS.
8:15 SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
7:00PM W INTENCJI PIELGRZYMOW I PIELGRZYMKI DO ZIEMI SWIETEJ
FRIDAY - OCT. 21 - WEEKDAY.
8:15
MOTHER`S DAY SPIRITUAL BOUQUET INTENTIONS
7:00PM W INTENCJI PARAFIAN
SATURDAY- OCT. 22 - WEEKDAY. ST.JOHN PAUL II.
8:15 SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
5:00PM +STELLA KOCHANSKI - SON
+JOHN ZUBER -B-DAY REMEMBRANCE -FAMILY
+TERESA KOCAL-3YEAR DEATH ANNIVERSARY - FAMILY
SUNDAY - OCT. 23 - 30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
7:30
+GUSTAW, MARIAN & JANINA WOINSCY- I. UDZIELAK
+JAN BROZ- 10 ROCZNICA SMIERCI- M. BROZ
FOR THE PARISHIONERS
9:00
W INTENCJI PARAFIAN
10:30
FOR THE PARISHIONERS
12:00
1:30PM O POWROT DO ZDROWIA I OPIEKE M.B. NIEUSTAJACEJ
POMOCY DLA STEFANII KAPLON
7:00PM W INTENCJI PARAFIAN

DEDICATE THE SANCTUARY CANDLE
The red Sanctuary Lamp by the tabernacle burns to remind us of
the sacramental presence of Jesus Christ. It is a mark of honor to
remind the faithful of the presence of Christ, and is a profession
of their love and affection. If you wish to have the Sanctuary
Lamp burning in memory of a loved one, to honor a special occasion, or a special intention make arrangements. You may also
light one of the sanctuary lamps, or provide flowers in memory of
a loved one, in thanksgiving, or for a special intention. A sanctuary lamp may be lit for a week (Sunday through Saturday). You
might also consider donating the sanctuary lamp that burns in the
presence of the Blessed Sacrament either in the church or in the
chapel in memory of a loved one who has died. The suggested
donation for the Sanctuary Lamp is $20.
Zbliża się listopad – miesiąc modlitwy za
Zmarłych. Wypominki, czyli prośbę
o modlitwę za wymienionych Zmarłych, można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Kopertki wypominkowe są już dostępne z tylu
kościoła lub w zakrystii.



:

Every second Monday of the Month/
Każdy drugi poniedziałek miesiąca

ADORATION/ADORACJA:

 Every Tuesday after 8:15 mass. Benediction: 7pm

Wtorek po Mszy o 8:15.Błogosławienstwo :7pm.
OCTOBER 16: Word Mission Sunday / Składka Na misje
OCTOBER 23:

Building Fund / Fundusz Budowlany

WEEKLY FINANCES - Sunday October 9, 2016

Expected Weekly Expenses…..……$ 8,800.
10/09/16 Collection…………….…$

4,772.

(Deficit) Income …………………..$ (4,028)
*************************************************
Saturday Mass 5PM …………...…..$

307

Sunday Mass:
7:30AM……….….…$

999

9:00AM……….…….$

453

10:30AM……….…….$

1,367

12:00PM…….………..$

379

1:30PM…...…………$

709

7:00PM…………..….$

558

Received in mailed envelopes:……..$

0

Thank you for your generosity!
Please remember St. Ladislaus in your will.
Proszę pamiętaj o Parafii Świętego
Władysława w swoim testamencie.
OUR SANCTUARY LAMPS BURN FROM 10/16 THROUGH 10/22 FOR:
KRECZMER

& LEWANDOWSKI FAMILIES

May this light which reminds us of
Jesus’ True Presence in the Sanctuary
welcome them into eternal peace.
_______________________________
Niech to światło, które przypomina nam
Prawdziwą obecność Jezusa w Świątyni
Przyjmuje ich do wiecznego pokoju.

INFORMACJE PARAFIALNE:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00a.m .- 5:00p.m.
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 8:15 a.m.- angielska, 7:00 p,m.- polska
Sobota:
8:15 a.m. dwujęzyczna (angielsko / polska)
5:00 p.m. angielska (msza z formularza niedzielnego)
Niedziela:
7:30 a.m .polska, 9:00 a.m. angielska, 10:30 a.m. polska;
12:00 p.m. angielska, 1:30 p.m. polska, 7:00 p.m. polska
Sakrament Pojednania:

Niedziela:
Przed każdą mszą świętą.
Poniedziałek - piątek:
przed mszą o 8:15 am i od 6:30 pm
Pierwszy piątek miesiąca: 6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Sobota:
przed mszą o 8:15 a.m. i od 4:30 - 5:00 p.m.
Chrzest:
I niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1:30 pm - w języku polskim.
II niedziela miesiąca - po mszy o godz. 12:00 pm - w języku angielskim.
Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w
spotkaniu przygotowawczym. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed.
Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć
proces.
Odwiedziny chorych:
W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać
księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
wtorki od 8:45 a.m. do 7:00 p.m.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: wtorki o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA: środa (po mszy o 8:15 a.m)
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
środy o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO JANA PAWŁA II: czwartki o 6:45 p.m.

PARISH INFORMATION:
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.m.
Masses :
Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish
Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English)
5:00p.m. (Vigil Mass) English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Vigil Mass (Anticipated) on previous day as scheduled.
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: Before 8:15a.m. Mass; and 6:30 -7:00p.m..
On First Friday 6 p.m. -7 p.m.
Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m. -5.00 p.m.
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
Marriage:
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be called
at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
ADORATION: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass.
Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m.
DIVINE MERCY CHAPLET: Tuesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST. JOSEPH: Wednesdays (after 8:15 Mass)
OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA Wednesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST.JOHN PAUL II: Thursdays at 6:45 p.m.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, OCTOBER 22 & 23
Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

M. Kreczmer

E. Czupryna
J. Janocha

Eucharistic
Ministers

N/A

L. Michno

Altar Servers

N/A

N/A

Commentator
Lector

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

A. Rybołowicz
J. Kubas

Youth
Mass

Polska
Szkola

M. Jabłońska
D. Poniatowska

A. Baros

Z. Czarny
A. Baros

X. Chiriboga
L. Lagos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

J. Vice
A. Baros

A
B
J. C
C
C
OCTOBER 9, 2016
His Holiness, Pope Francis, announced at the Vatican that Archbishop Blase J. Cupich is a cardinal-designate and
will be among the 17 new cardinals to be created at the consistory November 19, 2016, at the Basilica of St. Peter
in Vatican City. Archbishop Cupich was appointed to head the Chicago archdiocese, the nation’s third largest, by
Pope Francis on September 20, 2014.“The news this morning that Pope Francis has named me to the College of
Cardinals is both humbling and encouraging,” said Blase J. Cupich, Archbishop of Chicago. “I offer my best wishes to the other Cardinals-elect, especially Kevin Farrell and Joseph Tobin, and I look forward to joining with them
and the other cardinals as we work together with the Holy Father for the good of the Church."“When Pope Francis appointed me Archbishop of Chicago more than two years ago, the people of the archdiocese welcomed me as a friend and brother
and I committed wholeheartedly to serve them,” said Archbishop Cupich. “The role of Cardinal brings new responsibilities, but with
your prayers and help, we will continue the task we have begun of renewing the Church in the archdiocese and preparing it to thrive in
the decades ahead.”

Eucharistic Adoration takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. Mass.
Benediction is
at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass in Polish.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu w każdy wtorek po Mszy świętej porannej
zakończona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
o godz. 6:45pm

Please pray for all our sick parishioners, family
members, friends and loved ones.
Helen Shulda
Frank & Maria Wietrzak
Dennis Niemczura
Emil Walat
Please call the parish office if you would like to add a Parishioner`s
name to the sick list. You must be a member of the immediate family.
************************************************
Proszę poinformować biuro parafialne jeśli pragniecie Państwo dołączyć
imię chorego parafianina do listy chorych. Osoba
zgłaszająca musi być członkiem najbliższej rodziny.

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego
pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na Wypełnianie
aplikacji FAFSA (dofinansowanie federalne na studia). Pomocy w
wypełnianiu aplikacji udzielą przedstawiciele Illinois Student Assistance Commission (ISAC) Aby wypełnić formularz FAFSA
potrzebne będą: Rozliczenie podatkowe za rok 2015 i formularz
W-2 (rodziców i studenta),Numer Social Security (rodziców i
studenta).Dla stałych rezydentów numer zielonej karty . Wysokość posiadanych oszczędności . Aplikacje FAFSA będzie można
wypełniać we wtorek,18 października, 2016 od 17:00 do 21:00
w pracowni komputerowej Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego
przy 3815 N. Cicero. Po więcej informacji na temat spotkań
można dzwonić pod numer telefonu 773 282 1122 wew. 414
RADIOWA MSZA
Jezuicki Ośrodek Milenijny pragnie powiadomić wszystkich, ze
powrócił do transmisji Mszy Świętej wieczornej Mszy św. wieczornej od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 na falach 1450
AM. Ponieważ JOM sam musi pokryć koszty transmisji, zachęcamy do składania donacji na ten cel. Można to uczynić w biurze
JOM, lub wysłać w formie czeku wystawionego na JOM z dopiskiem: transmisja radiowa. Adres JOMu:5835 W. Irving Pk,
Chicago,IL 60634.

22 PAŹDZIERNIKA- WSPOMNIENIE
ŚWIĘTEGO JANA

PAWŁA, PAPIEŻA.

Karol Józef Wojtyła urodził
się w 1920 r. w Wadowicach.
Wyświęcony na kapłana
w Krakowie, kontynuował studia
teologiczne w Rzymie.
Po powrocie do kraju pełnił
różne obowiązki

duszpasterskie i akademickie.
Mianowany biskupem
pomocniczym archidiecezji
krakowskiej, w roku 1964 został
jej arcybiskupem metropolitą.
Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.
16 października 1978 r. wybrany na papieża,
przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych
zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja
Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa
Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich.
Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r.,
w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego
(II Niedziela Wielkanocna).
W PIATEK WIGILIA WSPOMNIENIA ŚW. JANA PAWŁA 2.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA MSZE ŚW. O GODZ. 7 WIECZOREM
ORAZ NABOŻEŃSTWO Z UCAŁOWANIEM RELIKWII ŚWIĘTEGO.
ODDAJMY CZEŚĆ NASZEMU
WIELKIEMU RODAKOWI, KTÓREGO W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
CZCIMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ".

Garść uwag do czytań na 29 niedzielę zwykłą
Wyj 17,8-13; 2 Tym 3,14-4,2; Łk 18,1-8
„Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc; pomoc moja od Pana, który stworzył
niebo i ziemię”, śpiewamy w psalmie responsoryjnym, który podtrzymuje temat czytań dziejszej niedzieli,
a mianowicie, modlitwy. Chrześcijanin winien być człowiekiem modlitwy naśladując w tym samego
Chrystusa, który na każdym kroku, a szczególnie w ważnych momentach jego życia, był zatopiony
(zjednoczony) w modlitwie odkrywając w ten sposób wolę swego Ojca. Przykładem tej modlitwy winien
być dla nas również bohater dzisiejszego pierwszego czytania, Mojżesz, który wstawia się za swoim ludem
walczącym pod wodzą Jozuego z Amalekitami. Ciągle wzniesione jego ręce do Boga dają w rezultacie
zwycięstwo Izraelitów. Staje się on dla nas przykładem modlitwy wstawienniczej samego Jezusa, nowego Mojżesza, którego
wzniesione ręce przybite do zbawczego krzyża, ciągle wypraszają nam łaskę zbawczą. Przyjmując postawę modlitwy, za
pośrednictwem Jezua i Jego świętych nasladowców, mamy pewność, że jesteśmy w najlepszych rękach, bo samego Boga.
Chrystus w swej przypowieści sam nas dziś zachęca do modlitwy nakazując wytrwałość a nawet upór, chcąc dać do zrozumienia, że ciągłe zjednoczenie z Bogiem przynosi zbawcze skutki. Człowiek, bowiem, w modlitwie znajdzie odpowiedź na
wszystkie swe pytania i bolączki i w ten sposób zostanie wysłuchany, bowiem Bóg da mu potrzebne światło do zrozumienia
jego sytuacji i odpowiednią pomoc. „Czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?”. Osobnym zagadnieniem, choć ściśle związanym z modlitwą, jest potrzebna do
tego wiara w Boga i w Jego moc; stąd pytanie Jezusa: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?”.
Jest to pytanie do każdego z nas.
Ks.Ryszard Groń

PARISH GOAL: $390,000

AKTUALNOŚCI KAMPANII
„UCZYĆ KIM JEST CHRYSTUS”
Naszym celem w parafii Św. Władysława jest
zebranie $390,000. Jako parafia otrzymamy 60%
zebranej sumy. Otrzymamy również 100 %
wszelkich funduszy zebranych ponad nasz cel.
Oznacza to, że minimalna kwota, którą otrzyma nasza parafia na
zaspokojenie lokalnych potrzeb, jeśli osiągniemy wyznaczony cel,
wynosi $ 234,000!Fundusze, które pozostaną w parafii będą przeznaczone na: instalacje windy i remont podłogi i ławek. Dzięki wcześnie złożonym zobowiązaniom 18 rodzin ( Czupryna, Dawood,
Bazan, Giza, Kreczmer, Mr. L. Michno, Mikol, Sas, Modrzejewski, Zimon, Kulik, Ziętek, Lenart , Tracz , Ms. J. Thompson, Szostak , Bierut, Sobkowicz, Michniowski, Skorupa &
Garwacki Families).
zebraliśmy dotąd kwotę ponad $ 170,000!
Dziękujemy za entuzjazm, hojność i modlitwę! Komisja prowadząca
kampanię Uczyć, kim jest Chrystus w naszej parafii nie ustaje w zapraszaniu rodzin parafii do uczestnictwa w kampanii. Proszę, przyjmijcie ich zaproszenie i rozważcie na modlitwie to, w jaki sposób moglibyście służyć pomocą. Dar złożony przez Was zapewni dynamiczną
przyszłość naszej parafii i edukacji katolickiej na terenie Chicago.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kampanii Uczyć, kim jest
Chrystus, prosimy odwiedzić stronę internetową: www.ttwci.org.
Dodatkowe informacje można również uzyskać w biurze parafialnym pod numerem telefonu: 773-725-2300 lub w biurze kampanii
Uczyć, kim jest Chrystus pod numerem: 312-534-8500.

TOTAL PLEDGED: $176,100

CEL PARAFII: $390,000

“TO TEACH WHO CHRIST IS”
CAMPAIGN UPDATE
Our goal at St. Ladislaus Parish is $390,000.
We will receive 60% of the funds raised. We
will also receive 100% of any funds raised if we
exceed our goal. This means our parish will
receive a minimum of $234,000 for our local needs when we
reach our goal! Our share of the funds will be directed to improving :to install elevator for all disable parishioners and guest and
repair floor and pews in the church. Connect with To Teach
Who Christ Is and stay up-to-date on campaign news and events:
Twitter - @ToTeachCampaign | Facebook – To Teach Who
Christ Is www.toteachwhochristis.org Questions about your
pledge orpayments? Call (312) 534-8500
We have raised in pledges more than $170,000 thanks to the early
commitments from 18 of families ( Czupryna, Dawood, Bazan, Giza, Kreczmer, Mr. L. Michno, Mikol, Sas, Modrzejewski, Zimon, Kulik, Ziętek, Lenart , Tracz , Ms. J.
Thompson, Szostak , Bierut, Sobkowicz, Michniowski ,
Skorupa & Garwacki Families). Thank you for your enthusiasm, generosity, and prayers! Our To Teach Who Christ Is Team
continues to invite more and more families to participate each
week. Please accept their invitation and prayerfully consider how
you might help. Your gift will ensure a vibrant future for our
parish, and Catholic education across Chicago.

PERCENT OF GOAL: 46%
NUMBER OF PLEDGES: #20

KWOTA OGÓLNA DOTĄD ZADEKLAROWANA: $176,100
PROCENT KWOTY DOCELOWEJ:46%
LICZBA ZOBOWIĄZAŃ: #20

29th Sunday in ordinary Time
TREASURES FROM OUR TRADITION
From the early medieval period, it was expected that the many bishops of Italy travel to Rome at least once every three years to give a
report of their ministry, with a footnote granting the bishops of Sicily a visit every five years. By the eleventh century, the idea of bishops
visiting the tombs of the apostles was a very strict requirement for all within reasonable reach of Rome. The age of discovery and the
expansion of the Church into remote corners of the earth made this an unreasonable burden in many cases, yet every bishop was required at least to send a representative to Rome every five years.
In 1911, Pope St. Pius X established the rule for a "quinquennial" (meaning "once in five years") report, called an ad limina. This literally
means "to the threshhold," and refers to the expectation that the visiting bishop will go to the thresholds of the tombs of the apostles
Peter and Paul and to a personal audience with the Holy Father. An exemption was given to so-called "mission territories," which in
1911 included the United States. The reports were still required, but could be filed by letter with an office of the missions called
"Propagation of the Faith." This status was changed in 1917 and since that time all American bishops have been subject to the ad limina.
These reports, carefully kept in the Vatican archives, are a treasure trove for historians, providing snapshots of culture and faith and a
record of the Church's resilience even in times of persecution and change.
JUBILEE YEAR OF MERCY
Though Jesus told today's parable more than two thousand years ago, human nature hasn't changed: we recognize
both characters instantly. The merciless judge represents the corruption that has short-circuited justice throughout
history; the distraught widow, society's perennially powerless, marginalized to what Pope Francis calls the
"peripheries" by those who wield power but lack the mercy that could transfigure society with compassion. To confront such reality, Jesus bids us, "pray always without becoming weary" (Luke 18:1). Prayer opens our eyes to see others from Jesus' perspective, and leads us to work for justice by coming to the aid of others with what Pope Francis
extols as a higher standard, mercy. Thus, when Jesus asks, "Will not God secure the rights of [God's] chosen ones?
Will [God] be slow to answer?" (18:7). We respond by making God's liberating work for others our own. "[W]hen the
Son of Man comes, will he find faith on earth?" (18:8). Yes, we respond--and mercy!

Dear Parishioners and Friends of M.O.P.

Drodzy Parafianie oraz Przyjaciele M.O.P,

" Blessed are the merciful for they shall obtain mercy"

" Blogoslawieni milosierni albowiem oni milosierdzia
dostapia"

The volunteers supporting the works of Missionaries of the
Poor would like to express their sincere gratitude for your donations of food and first aid items received during the September
food drive for the poor in Jamaica. Once again you've exceeded
our expectations with your generosity. We will able to fill the
entire container which will be shipped to Jamaica the first week
of November.
Many people joined us in this year's collection. We are extremely
grateful to all for your kind words, sincerity and support. Your
positivity always helps strengthen our devotion to this great cause
and motivates us to continuously keep working for those in need.
Our container will arrive in Jamaica right in time for Christmas.
We can only imagine how much joy, happiness and holiday cheer
this will bring to all, especially children .
Thanks to your goodness and charity the Missionary Brothers
can continue working to help the sick, homeless and the destitute.
If anyone of you is interested in joining our group or traveling to
one of M.O.P missions please do not hesitate to contact us to
learn more. All forms of support in this mission are much appreciated, in return the Brothers will offer daily prayers for all who
have contributed to this cause.
May God bless you abundantly for sharing love with the poorest of the poor.
M.O.P Chicago Support Team

Wolontariusze wspierający pracę Misjonarzy Ubogich serdecznie dziękują za dary żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby, które otrzymali podczas wrzesniowej zbiórki żywności
dla ubogich dzieci na Jamajce. Po raz kolejny nie zawiedliscie
naszych podopiecznych , kontener ktory dzieki waszej hojnosci bedzie zapakowany po brzegi wyruszy na Jamajke w
pierwszym tygodniu listopada.
Wiele osob wlaczylo sie do tegorocznej akcji, jestesmy bardzo
wdzieczni za wszytkie mile slowa i zyczliwosc jaka nam okazujecie. Taka postawa jeszcze badziej motywuje nas do dalszej
pracy i sluzby najubozszym. Kontener dotrze na misje przed
Swietami Bozego Narodzenia a rodosci i wdziecznosci nie
bedzie konca.
Dzięki Państwa hojności bracia misjonarze mogą
kontynuować pracę wśród biednych, chorych oraz bezdomnych. Jezeli ktokolwiek z Panstwa chcialby dolaczyc do naszej
grupy lub wybrac sie na jadna z msji prowadzona przez braci
prosimy o kontakt. Bracia zapewniaja o codziennej modlitwie
za wszystkich , ktorzy w jakikolwiek sposob wlaczyli sie w
pomoc ich podopiecznym.
Serdeczne Bóg zapłać za dzielenie się miłością z najbardziej
potrzebującymi!
Grupa wolontaruiszy M.O.P
Oddzial Chicago
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