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We are
A people of
faith who
respond
to our
Baptismal
call to
holiness by
caring for
one
another and
journeying
together
with Christ
through
prayer,
sacraments,
lifelong
formation
and service in
light of the
Gospel and
Catholic
Tradition.

Page 2

29th Ordinary Sunday

FATHER JASON’S CORNER...
Perseverance in Prayer
An important characteris c of the human personality is perseverance
to achieve some success in life; in science, music, sports, business, or
any other area of life, we need the quality of perseverance. Perseverance is therefore inscribed in our lives, and what's more – the examples I men oned are purely
hobbyist, and we are able to devote so much energy and me to them. And in the
most vital area, because it reaches eternity, because faith is about, somehow we
give up easily, we do not gain perseverance. This quality of perseverance is what
we need so much in the field of religious life, of our faith. This truth is emphasized
to us in today's readings.
From a human point of view, the Amalekites should win the ba le against the Israelites. But they did not win, because the Israelites had God's support through the
raised hands of Moses. They were a guarantee of victory. And so the impossible
became possible. Why? For the Israelites did not limit themselves to human calcula ons, but believed God.
In the Gospel, Jesus tells of a widow who came to the judge asking him to defend
her from some evil man. The judge did not want to help her, but in the end he succumbed to her, probably, as we say colloquially, for the sake of peace of mind. And
again, according to human calcula on, the ma er was impossible to se le, because to make ma ers worse, this judge, as St. Luke points out, "who neither
feared God nor respected any human being ". The widow, however, found a way to
do it.
What does Jesus want to teach us? I think he wants to teach us not to give up too
quickly on what seems humanly impossible. He wants to tell us to make room for
God alongside human calcula ons. Then it may turn out that what many believe is
impossible is doable, although some mes it can be diﬃcult. We do not know which
way God will lead us, but we know where, so we must trust Him, we must take
care that He is present in our lives. When we pray persistently, God becomes
weak, we become strong.
Let us therefore remain close to God, let us persevere in our religious prac ces, let
us persevere in carrying out our tasks, which result from diﬀerent voca ons. Let us
not cease to work on ourselves, to constantly improve ourselves. Let's not give up
easily when something doesn't work out for us, but let's persistently make an
eﬀort towards the implementa on of plans. May we be carried away by the awareness that God is with us day and night, and always defends us. But he sets for us
the condi on that he u ered today in the last sentence of the Gospel: "But when
the Son of Man comes, will he find faith on earth?" That condi on is faith. Only if
we believe do impossible things become possible.
This does not mean that the life of a person who believes in God is free from diﬃcul es and trials. Faith, however, makes a person see wider and further, and allows
people to persevere despite adversity. Faith and prayer are in mately linked. Prayer flows from faith, but at the same me prayer gives greater strength to our faith.
Don't forget to pray tonight, because God has not forgo en to wake you up this
morning.
God bless you!

Fr. Jason
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October 22 –
Memorial of St. John Paul II
(1920 – 2005)

Pope Saint John Paul II was a tan. He was
as prepared as any man before him to be
pope. He was all things—a highly educated European intellectual, a philosophy
professor with two Doctorates, a mys c of
intense spirituality, a working bishop of a
large and dynamic Archdiocese behind the
iron curtain, a Cardinal whose counsel was
valued by the Pope, an ac ve contributor
at the Second Va can Council, a polyglot,
and a world traveler.
The catalogue of accomplishments of John
Paul II, both before and a er his papal
elec on, is long. He was a tornado of acvity and displayed a physical stamina
which might have buried a man half his
age. He wrote profoundly on every subject: Saint Mary, the Trinity, the Church’
social teachings, suﬀering, Christ, work,
moral theology, philosophy, and on and
on. Every subject found ample space to
grow in his capacious mind.
John Paul II made this universal ministry
an enduring part of every pope’s profile.
He said Mass on the altar of the world,
where humanity itself was his congregaon. He had the piety of a humble Mexican peasant and the sophis ca on of an
erudite German professor. No one, and no
type, was a stranger to him.
Saint Pope John Paul II, you laid your superabundant gi s on God’s altar as a
teen, and God used them to the fullest
extent un l your death. Help all Chris ans
to put their talents at God’s service to help
lead others to Christ and to His Church.
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Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
October 16, 2022
I li up my eyes toward the mountains;
whence shall help come to me?
My help is from the L
,
who made heaven and earth. ( Psalm 121:1-2 )
PERSISTENCE
Exodus recounts the journey of the Israelites out of slavery in Egypt to the land promised to their ancestors. It was
not an easy journey. In today’s reading, they are a acked by
Amalek and his soldiers, members of one of the peoples who
live in the land through which the Israelites are traveling.
Moses was on the hilltop with his arms raised to invoke the
L
’s assistance in the ba le below, a powerful illustra on
of the L
’s favor upon Israel. If the soldiers were to li up
their eyes to that hill (see Psalm 121:1), they would be reassured by Moses’s presence and posture. Paul urges the Thessalonians to persist in proclaiming the gospel, and Jesus likewise commends the widow for her persistence in pursuit of
the jus ce due her. Whether they preach or pray, the followers of Jesus need persistence through periods of diﬃculty.
TODAY’S READINGS
First Reading — As long as Moses’ hands
were kept upli ed, Joshua and his men had
the be er part of the ba le with Amalek
(Exodus 17:8-13).
Psalm — Our help is from the Lord, who made heaven and
earth (Psalm 121).
Second Reading — Remain faithful; proclaim the word; be
persistent whether it is convenient or not
(2 Timothy 3:14 — 4:2).
Gospel — God will secure the rights of the chosen who call
out day and night (Luke 18:1-8).
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Eph 2:1-10; Ps 100:1b-5; Lk 12:13-21
Tuesday:
2 Tm 4:10-17b; Ps 145:10-13, 17-18; Lk 10:1-9
Wednesday: Eph 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lk 12:39-48
Thursday:
Eph 3:14-21; Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19;
Lk 12:49-53
Friday:
Eph 4:1-6; Ps 24:1-4ab, 5-6; Lk 12:54-59
Saturday:
Eph 4:7-16; Ps 122:1-5; Lk 13:1-9
Sunday:
Sir 35:12-14, 16-18; Ps 34:2-3, 17-19, 23;
2 Tm 4:6-8, 16-18; Lk 18:9-14
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Igna us of An och; Na onal Boss’s Day
Tuesday:
St. Luke
Wednesday: Ss. John de Brébeuf, Isaac Jogues
Thursday:
St. Paul of the Cross
Saturday:
St. John Paul II; Blessed Virgin Mary
REFLECTION QUESTION:
When do I resist conforming my will to God’s?
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PRAYER OF THE WEEK
Almighty ever-living God,
grant that we may always conform our will to yours
and serve your majesty in sincerity of heart.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
God, for ever and ever.
PERPETUAL ADORATION CHAPEL
Perpetual Eucharistic Adoration is private prayer
and time before Jesus, really present in the
Blessed Sacrament displayed on the altar 24
hours a day, 7 days a week. The chapel is located at Fr.
Thomas May Parish Ministry Center (8305 N. Harlem Ave.)
and is open to all visitors during office hours:
Monday through Thursday from 9:00AM – 7:00pm
Friday from 9:00am – 5:00pm
Saturday from 9:00am – 1:00pm
After Hours the chapel is only keycard accessible.
Please call the Parish Office (847) 966-8145.
THE HOLY ROSARY PRAYERS IN
OCTOBER:
Everyone is invited to come and pray the
Rosary together with us during the month
of October:
•
every day a er the 7:00 pm Mass
•
Saturday a er 8:30am and 6:30 pm
Masses
• Sunday a er 11:30 am and 6:00 pm Masses.
Those who are unable to join us we ask that you pray the Rosary at the comfort of your own home.
DEVOTIONS
MOTHER OF PERPETUAL HELP NOVENA
every Wednesday after 8:30 am Mass
SACRED HEART OF JESUS — 1st Friday of the Month
In English: after 8:30am Mass / In Polish: after 7:00 pm Mass
OUR LADY OF FATIMA — 1st Saturday of the Month
In English: after 8:30am Mass / In Polish: after 6:30 pm Mass
MARIAN PRAYER GROUP
in English: Every Monday 7:00pm Adora on Chapel
HOUR OF DIVINE MERCY
in English: Every Friday 3:00pm Adora on Chapel

THE FILIPINO-AMERICAN MASS
Will be held every fourth Sunday of the
Month at 10:00am.
Please join us t o celebrate Filipino culture
through our Lord Jesus Chrs each month.
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LITURGY SCHEDULE — MASS INTENTIONS FOR THE WEEK OF OCTOBER 17 — OCTOBER 23
Monday October 17th
8:30 am English Fr. Slawek
† Efren Oates Birthday in Heaven
7:00 pm Polish Fr. Jason
† Za wszystkich wiernych zmarłych i Dusze w czyśćcu cierpiące
O cud wyzwolenia z nałogu dla Łukasza
Dziękczynna dla Krystyny i Wiesława w 52-ą rocznice ślubu
Tuesday October 18th
8:30 am English Fr. Jason
† Erika Mosson
† The soul of Maciej Czarnecki
† Artur, Helena ,Stanislaw ,Anna, Maciej
† John Wargo
Thanksgiving & Birthday Blessings for Vangie Arabis
† Dorothy Kadzielawski
7:00 pm English Fr. Jason
A prayer for special Inten on
Joanna & John 25th Wedding Anniv.
Wednesday October 19th SJB Feast
8:30 am English Fr. Jason
† Robert & Frank Boller
7:00 pm Polish Fr. Slawek
O cud wyzwolenia z nałogu dla Łukasza
Thursday October 20th
8:30 am English Fr. Jason
† Franciszka Siek
† Donald E. Zarzycki Birthday Remembrance
7:00 pm English Fr. Slawek
† All Souls in Purgatory
A prayer for special Inten on
Friday October 21st
8:30 am English Fr. Slawek
† Henryk Stankiewicz
† Albert De Lorenzo
† Henryk Stankiewicz
7:00 pm Polish Fr. Jason
† Melissa Hanacek
† Kazimierz Torba
O zdrowie i Boże bł. dla rodzin z Grupy Miłosierdzia Bożego
† Jana Pondo 6 miesiac po śmierci
Dziękczynna o Boże bł. i potrzebne łaski dla Krystyny i
Stanisława Zuber
O cud wyzwolenia z nałogu dla Łukasza
† Katarzyna & Jan Wożniczka
O zdrowie i Boże bł. w 30 r. ślubu dla Małgorztay i Andrzeja
Liszka
8:00 pm Fr. Jason Divine Mercy
Saturday October 22nd
8:30 am English Fr. Slawek
Thanksgiving for St.John Paul II The Great from St. Queen
Jadwiga Society
5:00 pm English Fr. Slawek
† Patrick Brogan
† Ma hew, Bernice & Ma Jr. Wojtaszek

† Virginia Piontkowski
Health and Blessings for Ann Galgano Bellile
6:30 pm Polish Fr. Jason
† Walter i Darek Ciechanowski
† Ks. Zbigniewa Kaszubski w 2 r. śmierci
† Henryk Marquardt w 2 r. śmierci
† Waldemar Kaszubski
† Zofia i Zbigniew Kamiński
† Eugeniusza Bielski
† Czesław Bielski i Janina Bielski w 2 r. śmierci
† Lidia Proszak w 1 r. śmierci
O powrót do zdrowia dla Urszuli Żuczek
O cud wyzwolenia z nałogu dla Łukasza
† Aleksandry Baran zmarlej w Polsce
O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Barbary Piechowskiej
† Paul Domański
† Zofii, Czesława Garbarz i Helenę, Jana Kurpisz
Dziekczynna z prośbą o dalszą opiekę NMP dla całej Rodziny
† Eugeniusz Kwiek w 5 r. śmierci i zmarłych z rodziny Kwiek
Sunday October 23rd
7:00 am Polish Fr. Jason
O Zdrowie, Boże bł. oraz potrzebne łaski dla Dzieci i Wnucząt
† Wanda, Wladyslaw Kielar
† Anny, Joanny, Józefa Dybisz
8:30 am English Fr. Slawek
† Joseph Carrabota
† Alice Koppensteiner
† Alice S.Wierzbicki
† Arthur Szymanski
10:00 am English Fr. Mike Solazzo
† Ewa Przybylska
† Alice Kippensteiner
11:30 am Polish Fr. Rafal
† Czesław, Helena, Miszkiewicz, Irena, Antoni, Zarczyński,
Michael Hess
† Jan Figura
† Władysława i Kazimierz Urbaś
Zdrowie i Boże bł. dla Rodziny Kowalczyk & Kowalski
† Stanisław Józef Gwiżdż
† Andrzeja Granat
† Zdzislaw Kot 2 r. śmierci
† Stanisława Sak
† Eugeniusza Bielski
† Daniel Szaciłowski Death Anniv.
O cud wyzwolenia z nałogu dla Łukasza
† Adam Lulek w 1 r. śmierci
† Zdzisław Kot w 2 r. śmierci
† Marcina Kmiotka
† Michała Kmiotka w 18 r. śmierci
† Anny i Władysława Dzik
† Zofia Poloncarz w 4 r. śmierci oraz za zmarlych z rodziny
Bielaków
6:00 pm English Fr. Slawek
Basia Kaufman Health & Blessings

October 16, 2022

Page 5

29th Ordinary Sunday
ALTAR BREAD AND WINE THIS
WEEK IS OFFERED FOR:

PERPETUAL ADORATION CHAPEL
CANDLES OFFERED THIS WEEK FOR:

† O radość wieczną dla Jana Pondo

Candle 1 - Gi s of the Holy Spirit for Milo
Gabriel & Family
Candle 2 - O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Anny Wasilczuk

PLEASE PRAY FOR:
OUR SICK AND SUFFERING:
Charles Pembleton
Maria Wojcik
Martha Gfesser
Isidro Perez
Maureen Polcyn
Kathleen Walsh
Kenneth Juris
Fely Ranjo
Vickie J. Beltran
Millet Beltran
RJ Calisura
Janina Torba
Anne Marie Guerrier
Be y Bukraba

Basia Kaufman
Elizabeth Marrinan
K. Kozeny
C. Kozeny
Amy Rodenbeck
Ursula Montegna
Mario Brancato
Ann Galgano Bellile
Pamela Tripllit
Patricia
Zdzisław Puacz
Lourdes Loraya
Czesława Romanowska

OUR BELOVED DEPARTED:
Laura Skwarczynska
Alice Koppensteiner

OUR MILITARY:
Please pray for those serving in the military, and
for a peaceful and just solu on to conflict and
violence. If you have any members in your family
currently serving in the military, please call the
parish oﬃce so we may pray for them.

Timothy Casey
Robert Monaco
Thomas Neuhengen
Mark Honsa
Pvt. James Cunningham
CDR John Tutwiler
SSGT Michael J. Archam
A1C Andrew T. Perkins
Susanne Connolly Tutwiler
Pieter Venter

WEDDINGS BANNS:
III - Amanda Durava & Ryan Landry

Christopher Vick
Chief Ryan Morrow
Sco Rodberg
Sgt. Daniel Cunningham
CW3 Louis Haberkorn
Marian Niemotko
PFC Seth D. Perkins
Sgt. Ramiro Cadena
Lt. Joseph Disclafani

SUNDAY OFFERTORY
October 8/9 - $13,872.32
Gift Central (September) - $11,582.16
Your faithfulness and generosity are both greatly
appreciated and critical to maintain and operate all we do.
May God Bless you for your kindness and generosity!
Dziekujemy za wsparcie cotygodniowymi ofiarami. Wasza
hojność jest ważnym czynnikiem utrzymania naszej parafii za co
raz jeszcze składamy wyrazy głębokiej wdzięczności.
NO ENVELOPE? Use GiveCentral
Sunday Oﬀertory and Second Collec on. Point
your phone camera at QR Code and scan.
Jeśli nie masz koperty to użyj GiveCentral z telefonu.
Skieruj kamerę na QR kod i otwórz aplikacje.

BAPTISM —The Sacrament of Baptism is
celebrated twice a month: the second Sunday English at 10:00 am, and fourth Sunday - Polish at
11:30am and on Saturdays. Please call the Parish
Office to register for the preparation program and to set a
date for the Baptism.
MASS INTENTION REQUESTS
Internet: www.sjbrebeuf.org (click the yellow box labeled
"Mass Intentions" to fill out the online form)
Mail: Please mail your offering to: Mass Intentions, St. John
Brebeuf, 8305 N. Harlem Ave., Niles, IL 60714. Include the
name, date, time, and what the intention is for. Also, please
include the name and phone number of person requesting the
intention. Phone: 847-966-8145. Please make your request 2
weeks in advance so we have time to receive it and place it in
the bulletin.
ALTAR BREAD AND WINE REMEMBRANCE
Remember a deceased relative or friend in a special way by
donating the altar bread and wine that are used at Mass each
week. Suggested donation is $50. Please contact the parish
office to select a date. The Holy Mass in the person’s intention
PRAYER LIST:
If you or a loved one needs prayers due to an illness, please
call the parish oﬃce to put the name on the list. If the person
has recovered please no fy the oﬃce.

Page 6

29th Ordinary Sunday

OCTOBER 19
SAINTS OF THE DAY:
Saints Isaac Jogues, John
Brébeuf, and Companions
FOR OUR
COMMUNITY IT
IS THE FEAST
OF ST. JOHN
BREBEUF
Isaac Jogues and
his companions
were the first
martyrs of the North American
con nent oﬃcially recognized by
the Church
JOHN BRÉBEUF (1593-1649) was a
French Jesuit who came to Canada
at the age of 32 and labored there
for 24 years. He went back to
France when the English captured
Quebec in 1629 and expelled the
Jesuits, but returned to his
missions four years later.
A brilliant student, gi ed linguist,
and competent manager, he could
make things happen. I have met
others like that, but none like this
saint who was willing to endure
anything if only he could thank
Christ by giving his life for the
salva on of others.
Although medicine men blamed
the Jesuits for a smallpox epidemic
among the Hurons, John remained
with them.
He composed catechisms and a
dic onary in Huron, and saw 7,000
converted before his death in
1649. Having been captured by the
Iroquois at Sainte Marie, near
Georgian Bay, Canada, Father
Brébeuf died a er four hours of
extreme torture.
Saints Isaac Jogues, John Brébeuf,
and Companions are the Patron
Saints of:
North America
Norway

October 16, 2022

October 16, 2022
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St. John Brebeuf

Holy Name Men’s Club

“WATCH
PARTY”
Chicago Bears vs
New England Patriots
Monday, October 24, 2022
St. John Brebeuf— Rev. Thomas
P. May Parish Ministry Center
8305 N. Harlem Avenue – Niles

Game Time 7:15pm
(Game to be Viewed Immediately
after Medicare & You Seminar)

“Membership Drive”
New or Renew 2022/23 Membership @ $15.00
(Membership required for admittance)

Refreshments Will Be Served
Brats & Hot Dogs – Beer – Wine – Soft Drinks

For Further Information Call
Dennis O’Donovan @ 847-744-2927 or
John Jekot @ 847-651-7624
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St. John Brebeuf

MEGA

Sunday, October 16
St. John Brebeuf
Rev. Thomas P. May
Parish Ministry Center
8305 N. Harlem Avenue – Niles
FREE Admission
(Must be 18 & over to play)
(Hosted by Holy Name Men’s Club)

$15.00 for 15 Games
All Pay-Outs at
$50.00
* * * FINAL GAME JACK
-POT AT $500.00 * * *
Additional Chance to Win
PULL TABS AVAILABLE!!!!

Doors Open at 2:30pm
Games Begin at 3:00pm
Refreshments Will Be Available
For Further InformaƟon Contact
Dennis O’Donovan at 847-744-2927
John Jekot at 847-651-7624
Bingo License #B-04157

October 16, 2022

Confirmation Shrine Experience 2022/2023. Our Lady
of Guadalupe Shrine. Thank you to our leaders Ms.
Nancy and Mr. Marvin and All Confirmands who
participated last Sunday in the amazing faith journey.

October 16, 2022
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UNCLE PETE’S
SACK MEAL
MINISTRY
If you are new to
Uncle Pete’s Sack Meal Ministry, we serve
those less fortunate in the Chicagoland
area by delivering hundreds of meals each
month provided by the St. John Brebeuf
Community. Your involvement would be
appreciated … and it’s easy. On October 15
-16, at all the weekend masses, brown bags
and menu guidelines will be available at
tables as you exit the church. You simply
need to take the bags, fill them and return
them to the front of church on the
morning of Tuesday, October 25, between
5:45 AM and 9:00 AM.
Some of the loca ons served by this
Ministry include Deborah's Place,
Franciscan Shelter, Mother Theresa Sisters
of Charity Soup Kitchen, St. Leonard, and
Grace House. Please consider being a part
of this very worthwhile ministry.
Also, we are in need of volunteers to help
distribute bags a er the Masses. If you are
interested in volunteering we would greatly
appreciate the help! Please contact Dan
Vonder Heide at 773.910.5536.
Thank you, and God bless.

SOCIETY OF ST
VINCENT DE PAUL
In the Gospel today Jesus
tells his disciples to pray
always without becoming weary., indeed
our prayer must always be an expression of
our love for God, our family, our world, and
especially for the suﬀering poor.
As you place your gi in the Society of St.
Vincent de Paul Poor Box, please say a
special prayer for the poor who have no
one to pray for them.
Is there a family you know who needs
assistance? Please call the Society of
St.Vincent de Paul so that together we can
help the poor, the suﬀering, and the
deprived. All informa on will be strictly
confiden al. St. John Brebeuf Parish Oﬃce
(847) 966-8145
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Z BIURKA KSIĘDZA PROBOSZCZA...
Wytrwałość na modlitwie
Ważną cechą ludzkiej osobowości jest wytrwałość, aby osiągnąć
jakiś sukces w życiu; w nauce, muzyce, sporcie, biznesie, czy w
każdej innej dziedzinie życia potrzebna jest nam cecha wytrwałości.
Wytrwałość więc jest wpisana w nasze życie, a co więcej – wymienione przez
mnie przykłady są czysto hobbystyczne, a tyle potrafimy im poświęcać
energii. Zaś w dziedzinie jak najbardziej życiowej, bo sięgającej wieczności, bo
o wiarę chodzi, jakoś łatwo poddajemy się, rezygnujemy, nie zdobywamy się
na wytrwałość. Ta cecha, jaką jest wytrwałość potrzebna nam jest tak bardzo
potrzebna w dziedzinie życia religijnego, naszej wiary. Tę prawdę podkreślają
nam dzisiejsze czytania.
Z ludzkiego punktu widzenia Amalekici powinni wygrać bitwę w Izraelitami.
Jednak nie wygrali, bo Izraelici mieli wsparcie od Boga poprzez wzniesione
ręce Mojżesza. One były gwarancją zwycięstwa. I tak to, co niemożliwe, stało
się możliwe. Dlaczego? Bo Izraelici nie ograniczyli się tylko do ludzkich
kalkulacji, ale uwierzyli Bogu.
W Ewangelii Jezus opowiada o wdowie, która przychodziła do sędziego z
prośbą, by ją obronił przed jakimś złym człowiekiem. Sędzia nie chciał jej
pomóc, ale w końcu jej uległ, pewnie, jak mówimy potocznie, dla świętego
spokoju. I znów według ludzkiej kalkulacji sprawa była nie do załatwienia, bo
na domiar złego ów sędzia, jak zaznacza św. Łukasz, „Boga się nie bał i nie
liczył się z ludźmi”. Wdowa jednak znalazła na niego sposób.
Czego chce nas nauczyć Jezus? Sądzę, że chce nas nauczyć, abyśmy zbyt
szybko nie rezygnowali z tego, co wydaje się niemożliwe po ludzku. Chce nam
powiedzieć, żebyśmy obok ludzkich kalkulacji zrobili miejsce dla Boga. Wtedy
może się okazać, że to, co według wielu jest niewykonalne, jest do zrobienia,
choć czasem może być trudno. Nie wiemy którędy Bóg nas poprowadzi, ale
wiemy dokąd, trzeba mu zaufać, trzeba dbać, aby był On obecny w naszym
życiu. Kiedy my się wytrwale modlimy to Pan Bóg się staje słaby, my stajemy
się mocni.
Trwajmy zatem przy Bogu, trwajmy w naszych praktykach religijnych,
trwajmy w realizowaniu naszych zadań, które wynikają z różnych powołań.
Nie ustawajmy w pracy nad sobą, w ciągłym doskonaleniu siebie. Nie
rezygnujmy łatwo, gdy nam coś nie wychodzi, ale wytrwale podejmujmy
wysiłek w kierunku realizacji planów. Niech nas unosi świadomość, że Bóg
jest przy nas we dnie i w nocy, i zawsze bierze nas w obronę. Stawia nam
jednak warunek, który wypowiedział dzisiaj w ostatnim zdaniu Ewangelii:
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Tym
warunkiem jest wiara. Tylko jeśli wierzymy, rzeczy niemożliwe stają się
możliwe.
Nie znaczy to, że życie człowieka, który wierzy Bogu, wolne jest od trudności i
prób. Wiara jednak sprawia, że człowiek widzi szerzej i dalej, i pozwala mu
trwać pomimo przeciwności. Wiara i modlitwa są ze sobą ściśle połączone.
Modlitwa wypływa z wiary, ale równocześnie modlitwa nadaje większą moc
naszej wierze.
Nie zapomnij się pomodlić dzisiejszego wieczoru, bo Bóg nie zapomniał cię
obudzić dzisiejszego ranka.
Szczęść Boże!

Ks. Zdzisław
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Najlepszym sopsobem na modlitwę jest
różaniec!
(św. Franciszek Salezy)

ZAPRASZAMY NA
NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE
•
•
•

codziennie
po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem
w soboty
po Mszy św. o godz. 8:30am i 6:30pm.
w niedziele po Mszy św. o godz.
11:30am i 6:00pm.

Słowo „różaniec” pochodzi od łacińskiego
słowa rosarium, które oznacza ogród
różany. Ilekroć odmawiamy różaniec,
ofiarowujemy Matce Bożej pęk róż –
wieniec najpiękniejszych modlitw
połączonych z medytacją nad
najpiękniejszymi tajemnicami. Różaniec jest
potężną bronią do zwalczania zła niewiary i
niemoralności.
Różaniec nie może zastąpić Mszy świętej czy
uczestnictwa w innych celebracjach
liturgicznych; nie stanowi konkurencji ani
dla Liturgii Godzin, ani dla koronki do
Miłosierdzia Bożego, ani dla innych form
kultu. Jest natomiast wspaniałym i
potężnym sposobem przeżywania naszej
wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z
którą wędrujemy po drogach tajemnic
naszego odkupienia. Zachęcamy do
wytrwałej modlitwy różańcowej, szczególnie
w październiku - powierzajmy Matce Bożej
Ojca Świętego i wszystkie bliskie jego sercu
sprawy.
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22 PAŹDZIERNIKA—WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II

JAK PRYMAS WYSZYŃSKI
PAPIEŻA WYBIERAŁ

October 16, 2022

skie. W rozmowach z członkami Kolegium Kardynalskiego sonduje możliwość wyboru nie-Włocha i w tym kontekście wymienia nazwisko Wojtyły, lobbując, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, za jego kandydaturą.
Dlaczego Prymas odmówił
Kardynał König rozmawia także na ten temat z kard.
Wyszyńskim. Wedle znanej anegdoty, słowa arcybiskupa
Wiednia o godnym następcy św. Piotra z Polski Prymas odnosi
do siebie, choć jedzie na konklawe z absolutnym przekonaniem, że papieżem powinien zostać Włoch. Znane są jego
wypowiedzi sprzed konklawe na ten temat, zapisuje także to
przekonanie w „Pro memoria”.

14 października 1978 r. do Kaplicy Sykstyńskiej wchodzi 111
kardynałów z 49 krajów. Nikt z nich nie przeczuwa, że za 2 dni
zmienią bieg historii
Śmierć Jana Pawła I, po zaledwie 33-dniowym pontyfikacie,
jest ogromnym szokiem także dla kardynałów. Zastanawiają
się, co przez to doświadczenie chciał im powiedzieć Duch
Święty. Nie mają czasu na dogłębne analizy, bo termin
nowego, drugiego już konklawe w 1978 r. zbliża się wielkimi
krokami.
Do Kolegium Kardynalskiego dociera informacja o manifeście
wybitnych ojców soborowych, którzy domagają się charyzmatycznego pasterza. Kardynałowie mają świadomość, że
nowy papież powinien być człowiekiem o silnej, wyrazistej
osobowości, który byłby zdolny zahamować kryzys w Kościele.
Wojtyła powodem konfliktu z Sowietami?
Niektórzy z wpływowych kardynałów niewłoskich stawiają na
kandydatów spoza Włoch. O metropolicie krakowskim dużo
się mówi przed konklawe w kręgach Kurii Rzymskiej. Cieszy się
on tam opinią wspaniałego człowieka, zdolnego pasterza, ale
nikt poważnie nie bierze pod uwagę jego kandydatury. Dlaczego? Bo – jak wspomina w niedawnym wywiadzie dla PAP
znakomity watykanista Luigi Acca oli – ich zdaniem, „wybór
papieża z kraju komunistycznego byłby wielkim zagrożeniem,
gdyż mógłby doprowadzić do konfliktu z sowieckim systemem”.
Daleki od takiego myślenia jest arcybiskup Wiednia kard. Franz
König, który jeszcze przed konklawe daje niedwuznacznie do
zrozumienia, że sytuacja w Kościele dojrzała do tego, by papieżem mógł zostać nie-Włoch. Kardynał dobrze się orientuje
w realiach socjalistycznych, bo jako pierwszy purpurat z
Zachodu w charakterze nieformalnego przedstawiciela papieża odwiedza kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zna abp.
Wojtyłę z jego wizyt w Wiedniu i ze swoich rewizyt w Krakowie. Ceni jego intelekt, walory moralne i talenty duszpaster-

Kiedy dwaj główni faworyci włoscy blokują się nawzajem, bo
żaden z nich nie może uzyskać wymaganej większości głosów,
w przerwie między głosowaniami zgłasza się do Prymasa grupa
elektorów z pytaniem, czy przyjąłby wybór. Kardynał
Wyszyński zdecydowanie odmawia i po raz kolejny wyraża
przekonanie, że papieżem powinien zostać Italczyk. Tłumaczy
się ponadto zaawansowanym wiekiem, brakiem wszechstronnego przygotowania oraz koniecznością obrony Kościoła
na Wschodzie, co określa jako swoje życiowe zadanie. „Do
mnie należy nawet paść na granicy polsko-sowieckiej, gdyby
Bóg tego ode mnie zażądał” – czytamy w „Pro memoria”.
Mówi jednak kardynałom: „Gdyby wybór padł na kard.
Wojtyłę, uważam, że miałby obowiązek wybór przyjąć, gdyż
jego zadania w Polsce są inne”. Kiedy Prymas się orientuje, że
szanse metropolity krakowskiego rosną, staje się gorącym
rzecznikiem jego kandydatury.
To Jej dzieło!
Drugiego dnia konklawe, wobec niemożności uzyskania
przewagi jednego z włoskich kandydatów, kard. König podczas
posiłków wymienia nazwisko kard. Wojtyły, czym daje do zrozumienia, że będzie na niego głosował.
Nazajutrz, 16 października, po obiedzie, jak wynika z
lakonicznych zapisków Prymasa, przejmuje on inicjatywę.
Staje się, używając języka piłkarskiego, głównym
rozgrywającym. W „Pro memoria” zapisuje: „Po obiedzie długa
moja rozmowa z kard. Królem, a później z kard. Königiem. Nic
więcej! Później z kardynałami niemieckimi. Nic więcej!”. Co to
oznacza – wiadomo. „Kardynał Wyszyński przesuwa się do
metropolity krakowskiego, który siedzi za nim w drugim
rzędzie, i prosi go o przyjęcie wyboru. „Gdyby Księdza
Kardynała wybrano, proszę pomyśleć, czy nie przyjąć imienia
Jana Pawła II. Dla włoskiej opinii publicznej byłoby to
obrócenie na dobro tego kapitału duchowego, który zebrał Jan
Paweł I” – czytamy w „Pro memoria”.
Podczas homagium obaj płaczą. Prymas wspomina po powrocie do Polski w jednym z kazań: „(...) usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej:
to Jej dzieło! Wierzyliśmy w to mocno i wierzymy nadal”.
(www.niedziela.pl)
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TOWARZYSTWO
ŚW. WINCENTEGO
A PAULO
Czy masz sąsiada lub
przyjaciela, który jest w
tymczasowej potrzebie z
powodu utraty pracy lub
choroby? Proszę zostaw wiadomość dla
Towarzystwa św. Wincentego a Paulo…chcemy
pomóc!
Jesli znasz rodzine, ktora potrzebuje pomocy również prosimy o kontakt z naszym Towarzystwem.
Wspólnie mozemy pomoc cierpiacym i potrzebujacym. Wszystkie informacje, które są nam
przekazane są ściśle poufne. Telefon do biura
parafialnego (847) 966-8145.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
Internetowo: www.sjbrebeuf.org (prosimy kliknąć
na żółte pole z napisem Mass Intentions i wypełnić
formularz online)
Pocztą: Ofiarę w wysokosci $10.00 za intencję
prosimy wysłać na adres: Mass Intentions, St. John
Brebeuf, 8305 N. Harlem Ave., Niles, IL 60714 podając intencję Mszy św., date i godzinę oraz
dołączyć swoje imie i numer telefonu. Prosimy o
zgłoszenie prośby z 2- tygodniowym
wyprzedzeniem dzwoniąc pod number (847)9668145 abyśmy mieli wystarczająco czasu na jej otrzymanie i umieszczenie w biuletynie parafialnym.

OFIAROWANIE DARÓW
EUCHARYSTYCZNYCH
Pamiętaj o bliskich zmarłych lub osobie, która
potrzebuje modlitwy ofiarowując w tej intencji dary
eucharystyczne chleb i wino), które w dalszym toku
liturgii poprzez konsekrację staną się dla nas Ciałem
i Krwią Chrystusa i posiadają głęboką wymowę i
duchowe znaczenie. Sugerowana ofiara to $50.
Zamówiona intencja zostanie odprawiona podczas
niedzielnej Mszy św. o godz. 6.00 wieczorem.
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w celu
wybrania odpowiedniego terminu.

SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO
Sakrament Chrztu celebrowany
jest dwa razy w miesiącu: w drugą
niedzielę w języku angielskim o godz. 10:00, w
czwartą niedzielę o godz. 11:30 w języku polskim
oraz w soboty. Prosimy o kontakt z Biurem
Parafialnym, aby zarejestrować się na spotkanie
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KAPLICA WIECZNEJ ADORACJI
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię” (Mt
11,28). Zapisani czciciele zapraszani są na przynajmniej
jedną godzinę adoracji w tygodniu. Dzięki ich
nieustannemu zaangażowaniu kaplica adoracji otwarta
jest zawsze, dla każdego. Jako gorliwi opiekunowie
Eucharystii starają się, by Pan nigdy nie był sam.
Kaplica Wiecznej Adoracji przy naszej parafii znajduje się w budynku
Ministry Center i jest dostępna dla wszystkich podczas godzin otwarcia
biura parafialnego :
od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00am do 7:00pm
w piątki od godz. 9:00am do 5:00pm
w soboty od 9:00am do 1:00pm.
Po godzinach pracy biura kaplica jest dostępna wyłacznie przez
wcześniejszą rejestrację I otrzymaniu karty, umożliwiającej otworzenie
drzwi. Pragnąc zapisać się na określoną godzinę, szczególnie na
adorację po godzinach pracy biura parafialnego prosimy o kontakt z
biurem parafialnym podczas godzin otwarcia dzwoniac pod number
(847) 966-8145.
GRUPA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PW. ŚW. FAUSTYNY
Zaprasza na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy trzeci piątek
miesiąca po Mszy św. o godz.7:00pm
LEDNICA 2000 ASSOCIATION
zaprasza młodzież szkół średnich i studentów do naszej grupy lednickiej
przy parafii St. John Brebeuf. Można dołączyć do grupy muzycznej i na
lednicką formację Integralnego Rozwoju Młodej Osobowości opartej na
ośmiu przemówieniach Św. Jana Pawła II do Lednicy. Lednica 2000
Associa on jest grupą młodych Katolików, pragnących pogłębić swoją
wiarę i żyć Ewangelią.
Nasze zajęcia przy parafii St. John Brebeuf będą miały miejsce w drugą
niedzielę miesiąca.
10:30 AM – 11:20 AM - Próba grupy muzycznej
11:30 AM – 12:30 PM - śpiew w czasie Mszy Świętej
12:40 PM – 1:40 PM - Lednicka Formacja/Spotkanie
Zapraszamy serdecznie wszystkich młodych którzy pragną pogłębić
wiarę i służyć swoimi talentami. Kontakt: Jolanta Waśko 773-573-5430
lub jolawasko@aol.com
PROCES UZDROWIENIA DLA OSÓB PO ROZWODZIE
CYWILNYM
Proces badający ważność lub nieważność małżeństwa kościelnego jest
wyrazem troski Kościoła wobec osób, które spełniają warunki i pragną
uregulować swoją sytuację małżeńską po rozwodzie cywilnym. Osoby
zainteresowane procesem mogą uzyskać potrzebne informacje u Sr.
Barbary Kosińskiej 312.534.5202.
PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych - przyjdź,
pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz - przyjdź, wysłuchamy Cię
i okażemy zrozumienie! Jeśli dokonałaś aborcji i twoje życie załamało
się - przyjdź, jest dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaśeś przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s.Maksymiliany
Kamińskiej pod numer: 773 656 7703

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
Fall Special - $79.95
Furnace or Boiler
16 pt. Clean & Tune

NEW FURNACE
Starting at $2,795!

ED’S PAINTING

Senior/Veteran Discounts

Painting
P
a
• Wallpapering • Plastering • Interior • Exterior
or
Woodwork • Carpentry • House Cleaning
Drywall Taping • Ceramic Tile • Stripping • Staining

24 Hour Service
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED

847-640-9200

(773) 497-1127

The Sponsors Who Appear On This Bulletin.
It Is Through Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call

J.S. Paluch at 1-800-621-5197
IN YOUR LOCAL
WHY ADVERTISE CHURCH
BULLETIN?
GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising in
the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.

8025 W. Golf Rd.
Niles (847) 581-0536

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-621-5197

6250 N. Milwaukee Ave.
Chicago (773) 774-0366

www.colonialfuneral.com

Email: sales@jspaluch.com

Call Today!

$99
Installation*
*Does not include cost of material. Expires 10/31/22.

*All participants who attend an estimated 60-90-minute in-home product consultation will
receive a $100 Visa gift card. Retail value is $100. Offer sponsored by LeafGuard Holdings
Inc. Limit one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter
protection. This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or involved
with a life partner, both cohabitating persons must attend and complete presentation
together. Participants must have a photo ID and be legally able to enter into a contract.
The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated
companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company
customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may
substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to
the participant via first class United States Mail within 10 days of receipt of the promotion
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored and is subject to change without notice prior to reservation. Offer not available
in the states of CA, IN, PA and MI. Expires 10/31/22.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

Toll Free 1.877.801.8608

PTASINSKI & SMITH, P.C.

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $100 Visa gift card with
your FREE in-home estimate

One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

• LeafGuard®
is guaranteed never to
clog or we’ll clean it for
FREE*
• Seamless, one-piece system keeps out leaves,
pine needles, and debris
• Eliminates the risk of falling off a ladder to clean
clogged gutters
• Durable, all-weather tested system not a flimsy
attachment

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your home,
or we’ll clean your gutters for free.

Attorney: Donald A. Smith

Living Trusts - Avoid Probate - Wills and Powers of Attorney
Real Estate Purchases and Sales
Call for Appointment or Information
847-296-6631 • Suite 800 Golf Mill Prof. Bldg., Niles • www.ptasinskismith.com

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
847.492.1444

Get

it. And forget it.®

Best Work • Best Rates
PARISHIONER DISCOUNT

Your
ad
The Most Complete Online
National Directory
of Catholic Parishes
CHECK IT OUT TODAY!
512142 St John Brebeuf Church (B)

J. Beierwaltes
could Andrew
ChFC , CLU , CLF
Andrew.Beierwaltes@Equitable.com
be in this Partner
135 E. Algonquin Rd., Unit C, Arlington Heights, IL 60005
space! 847-621-0121 x11
www.BluStarAdvisors.com
®

®

®

Securities offered through Equitable Advisors (NY, NY 222-314-4600), member FINRA, SIPC. AGE-156590(9/20)(Exp.9/22)

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

ASTRO AUTO SERVICE

Carol A. Harczak
Managing Broker/Owner
CRS, ABR, CDPE, CNC, CSC

• Eye Exams • Glasses
• Contact lenses
• Ocular Disease
Management
• Pediatrics

#1 AGENT in Niles,

FREE MARKET
ANALYSIS
Want to go from
“FOR SALE” to “SOLD”
CALL CAROL AT
RE/MAX AllStars

Chicago, IL 60630 • (312) 525-9621
Mówimy Po Polsku

www.carolsellsniles.com
Violetta Wujkowski, Agent

INTERIOR / EXTERIOR PAINTING
CELL: 773-895-5337
Niles Township District for Special Education
is looking to hire Paraprofessionals.
We need supportive, caring, and patient
individuals to work with our students.

5371 W. Lawrence Ave.

carolharczak@cs.com

A Paraprofessional supports a certified teacher and/or related service personnel in various tasks and assists
with instruction, daily living skills, and other types of activities that focus on fostering student independence.
Students range in ages 3-22 and have disabilities that entitle them to special education services.

To see the full job description and apply, go to www.ntdse.org. Click “Employment”
(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

7636 N. Milwaukee Ave.
Niles, IL 60714
847.294.9772
vwujkows@amfam.com

Home • Auto • Life • Business

Mowimy po polsku. Se habla español

If You Live Alone You Need MDMedAlert!

$19.

NO Long Term Contracts

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

6251 Dempster St.
Morton Grove, IL

• Wedding Cakes
• Pastries • Cannoli
• Cookies • Bread

Newly Renovated
& Expanded

773.774.0440
20% off with this ad

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

HOUSE OF

6189 N. Canfield Rd.

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

Take your FAITH ON A JOURNEY.

www.CatholicCruisesandTours.com

CAKES

24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
Shipping
✔Friends/Family FREE
FREE Activation
CALL
NOW!

Professional Painting & Remodeling

4956 W. Belmont
773-283-8336

Dr. Gabrielle M.
Szwajca-Drewniak

Cell: 847-293-7653 (SOLD)

Chris Painting
& Remodeling, Inc.

Tune-Ups • Brakes
Body Work • Painting

(not valid with other offers)

847-965-2500
www.simkinsfh.com

Our Only Care Is You

855.942.7227
Working Towards a Cure

AGNES KAKAREKO
REALTOR
Cell 630.400.2702
agnes.kakareko@bairdwarner.com
www.AgnesKakareko.BairdWarner.com
@AgnesKakarekoREALTOR
I speak English and Polish

MORTON GROVE
DENTAL ASSOCIATES
Dr. Peter J. Galdoni

9133 Waukegan Ave., M.G.

847-470-0001
SERVING YOUR COMMUNITY FOR OVER 75 YEARS

✂

Malec & Sons

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

FUNERAL HOME &
CREMATION SERVICES
Mowimy Po Polsku

SPECIAL DISCOUNT
FOR PRE-ARRANGEMENTS

6000 N. Milwaukee

773.774.4100

Buying or Selling A Home?
JJolanta Brosko-Osika

www.malecandsonsfh.com

REALTOR/BROKER

Owned & Operated by SCI Illinois Services, LLC

Servicing clients since 1999

Consider Remembering
Your Parish in Your Will.
For further information,
please call the Parish Office.

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

RE/MAX CITY

Lifetime Parishioner at St. John Brebeuf Church

website: https://jbroskoosika.remax.com
w

773-519-1353 | Email: Jolarealtor@gmail.com

SKAJA TERRACE FUNERAL HOME
Family Owned Since 1926 • Pre-Need Arrangements & Cremations

7812 N. Milwaukee Ave.
www.skajafuneralhomes.com
512142 St John Brebeuf Church (A)

Niles • (847) 966-7302
Mowimy Po Polsku
www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170
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St. John Brebeuf Church
8305 N. Harlem Ave.
Niles, IL 60714

ST. JOHN BREBEUF CHURCH
PHONE: (847) 966-8145

Pastor:
Associates:
Pastor Emeritus:
Deacons:

Fr. Jason Torba
Fr. Slawomir Kurc
Fr. Robert Banzin
Larry Skaja
Andy Beierwaltes
Krzysztof Slowikowski
Zofia Mazurek
Patrick Schultz

Office Manager:
PT Opera ons Director
Lifelong Formation &
Ministry Engagement Director: Krystyna Wojcik-Majka
Bulletin Editor:
Elizabeth Ceisel-Mikowska
School Principal:
Dr. Mary Maloney
Children’s Choir Dir.:
Ewa Fair
Organist:
Rafal Woznik
Maintenance Director:
John Mazur

WWW.SJBREBEUF.ORG

School Principal: Dr. Mary Maloney
8301 N. Harlem Ave., Niles, IL 60714
Website: www.sjbschool.org
(847) 966-3266
Religious Educa n Program
Krystyna Wojcik – Majka 847 966 8145 ext. 16
Email: kwojcik@sjbrebeuf.org
BAPTISMS, WEDDINGS, FUNERALS,
ANOINTING OF THE SICK
Please call the Parish Oﬃce (847) 966-8145

PARISH OFFICE
Rev. Thomas May Ministry Center —
8305 N. Harlem Ave., Niles, IL 60714
Phone: (847) 966-8145 E-mail: oﬃce@sjbrebeuf.org

MASS SCHEDULE
Saturday 8:30 am 5:00 pm, 6:30 pm (Polish)
Sunday 8:30, 10:00 am & 6:00 pm (English)
7:00 am and 11:30 am, (Polish)
Daily Mass Monday - Saturday 8:30 am
7:00 pm Monday, Wednesday & Friday (Polish)
7:00 pm Tuesday & Thursday (English)

PARISH OFFICE HOURS
Monday — Thursday: 9am - 7pm
Friday: 9am - 5pm
Saturday: 9:00am—1:00pm
Sunday: CLOSED
SCHOOL

RECONCILIATION:
Saturday 4:00 - 5:00 pm
Monday - Friday 6:30 pm—7:00 pm
First Friday - 6:00 pm - 7:00pm
(English & Polish)

