MASS INTENTIONS
Sunday, May 23, 2021
6:15 am - For All Priests - Blessing
7:30 am + Ercole & Innocenza Sturino
+ George Svetkovich, + Helen Forester
9:00 am God’s Blessing & health to Tom & Rita Spratt
on their 40th Wedding Anniversary
+ Josie Mayor Alaysa, + Consuelo Tubongbanua
+ Joe, Helen & Harriet Boladz, + Helen Forester
10:30 am + Ewa Taraszka 19th Death Anniversary
12:00 pm + Robert Skrobutt
- Fr. Bernardo Lozano Hernandez Birthday Blessing & Health
1:30 pm + Leon Siedlarczyk, + Siedlarczyk Family
5:00 pm + Jan Duda
6:30 pm -Fr. Bernardo Lozano Hernandez Birthday Blessing & Health
Monday, May 24, 2021
6:30 am + Jean Vanderveen
7:30 am + Jan Stopka - Name Day Remembrance
8:30 am - God’s blessing for our Parishioners
6:00 pm - Polish Mass, + Jan Duda
Tuesday, May 25, 2021
6:30 am + Aldona Kanape
7:30 am + Jan Duda
8:30 am + Patro Cinio Gonzaga Paqulayan
- Fr. Bernardo Lozano Hernandez Birthday Blessing & Health
Wednesday, May 26, 2021
6:30 am 7:30 am - God’s blessin & health for Fr. Stanisław
8:30 am + Linda Wirdeck
6:00 pm - Polish Mass & Novena, + Jan Duda
Thursday, May 27, 2021
6:30 am + Vittorio Cesario
7:30 am + Stanislaw Bafia, + Ks. Andrzej Maryniarczyk
+ Jan Duda
8:30 am + Eleanor L. Olsen
9:30 am - Thanksgiving & Honoring Mass for 8th Grade Students
Friday, May 28, 2021
6:30 am 7:30 am + Stanley Kalicki
8:30 am 9:30 am - St. Albert the Great - School Mass
6:00 pm - Polish Mass, + Jan Duda
Saturday, May 29, 2021
7:30 am 8:30 am 5:00 pm + Elaine Hilliard, + Dorothy Rapacz
6:30 pm + Jan Duda
Sunday, May 30, 2021
6:15 am - All Parishioners - Blessing
7:30 am + Alex & Alice Gajos
9:00 am + Salvatore Cecala 2nd Death Anniversary
+ Consuelo Tubongbanua
10:30 am + Jozefa Gancarska
- Maksymilian Wolny 1st Birthday Blessing
12:00 pm - Children of Cynthia Mercado - Blessing
1:30 pm + Jan & Helena Budz, + Teresa Budz
- Katarzyna Parson - Birthday Blessing
- Zbigniew & Joanna Galica God’s blessing
& health on their 25th Wedding Anniversary
+ Danuta Podkowa
5:00 pm + Jan Duda
6:30 pm + Mia Reyes

Rosary intention for May 2021 - The World f Finance
Let us pray that those in charge of finance will work with
governments to regulate the financial sphere and protect

citizens from its dangers.
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FEAST OF FAITH Liturgy: Work of the Spirit
The Spirit of God who hovered over the waters at the dawn of
creation—the Holy Spirit who descended upon the disciples at
Pentecost in ever-changing forms in the sound of a mighty wind or
tongues of flame—hovers also over our celebration of the liturgy,
giving it life, making it real. It is the Spirit of God who draws us,
gathering us together, Sunday after Sunday. It is the Spirit of God
who called loudly to the inspired writers of the scriptures and who
continues to whisper to us, revealing ever-new facets of God’s
word, granting insight just when we need it. It is by the Spirit’s
power that, when Christ’s words are uttered by the priest, the bread
and wine become the Body and Blood of Christ. And it is surely
the Spirit who inspires us—that is, breathes in us—when, sent
forth from the assembly, we seek ways to serve our brothers and
sisters, to allow the gospel to come to life in the world. Come,
Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the
fire of your love. —Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co.
WEDDING BANNS
II - Tomasz Dlugosz & Kathy Szczech
II - Tomasz Brzyski & Natasha Naumovski
I - Andrzej Graca & Joanna Grela
Thank You for the Tabernacle Flowers

Magdalena Kalicki
Let Us Pray for the Sick
Adamow Kathy
Alvarez Lupe
Amato Frances
Arp K & J
Bandusky Chuck
Bella Vincent
Benanti Rose
Bojczuk, Fr. Ted
Bottari Salvatore
Brennan Linda
Bryce Joan
Buchalski Marilyn
Chiavetta James
Dabrowski Stan & John
Domian, Helena
Dulce Alice
Echauz Family
Fischer R. Larry
Formica Phyllis
Godlewski Jeff
Grogan Tom
Hedderman Family
Hermann Debra

Hernandez J & J
Hock, Karen
Jandura R & D & Muffy
Juris, D & R
Kandich John
Kemp Belinda
Kieta Katarzyna
Klus Gabrysia
Janecek Jr. Jerry
Lawlor Donna
Leffers Will
Ling Ginger
Lopez Emily
Lubawski Ken
Lubawski Monique
Martinez Sonia
Mazgaj Linda
Mercurio Robert J.
Merino Jan
Molek Gabrysia
Mortell Flora
Munoz Francesca
O'Hara Debbie

Onsagher M & C
Pahl Don
Pawlak Elaine M.
Pawlak Michael A.
Piete Sr. Paulette
Pineda Family
Pruett Lefteri
Ricco Mary Ann
Robles Dulce
Ruffolo Lou
Sabacan Family
Shehane Mary Jane
Shipman Ken & Jaimie
Silverman Alex
Slavik Ed
Storts Robert
Stuchly Bonnie
Szymanek Joshua
Villafan Mary
Wilhelm Frances
Zahradnicek M.
Ziobro Elaine

Let Us Pray For the Deceased: + Alberto Garcia Grajeda,
Parishioners of St. Albert the Great.
Eternal rest grant unto them, o Lord, and let the perpetual light
shine upon them. May they rest in peace.

From the Pastor’s Desk
My Dear Brothers and Sisters in Christ!
We are slowly approaching the end of 2020/2021 year for St. Albert the Great School, CCD- Religious Ed
Program, Fr. Ignacy Posadzy Polish School, Adam Mickiewicz Polish School, and Fiscal Year. Thanks be to God for
this happy year of study coming to an end. With a heart full of gratitude, I thank all teachers, catechists and parents for
their devotion and sacrifice despite the ongoing pandemic. I wish all those who are involved with our schools a healthy
and safe summer. See you after the break!
I would like to remind our parishioners and visitors that during summer time in July and August there will be
no Mass at 6:30 am in English. This schedule change is related to Priests summer vacation time. Thank you for your
understanding! The remaining schedule of Holy Masses remains unchanged. During the summer, we plan to organize a
parish event (raffle tickets with prizes, food, drinks, music) to maintain the tradition of the Parish Carnival. We will
provide more details on this in a few weeks.
I would like to thank all those who support numerous projects in our parish with their donations. I am so
grateful for the response from the faithful people. The sewage system around our parish buildings has been repaired
recently. A multimedia system has been installed in our church. In the near future, the space around the tabernacle in
the church will be enriched. Special balusters will be installed in the sanctuary. The statues around the cross will have
halos. During the summer months, the roofing construction in front of the main entrance to the church will begin. In
the fall, the plans are to paint the church and paint the figures of the Holy Apostles and Patriarchs. We are still
collecting money for our Parish Parking Lot; all funds must be available before the project can begin. We hope to start
this project by next spring.
What is happening here in my opinion is a "miracle". This is all of your generous merit! If any of you would
like to make donations for some of these projects, please contact me or the parish office. Our plans and hopes in the
coming weeks and months may be blessed by the Lord Jesus through the intercession of our patron Saint Albert the
Great!

”Jesus, I Trust in You”!
Fr. Mariusz
My Jesus, I believe that You are
present in the Most Holy
Sacrament. I love You above all
things, and I desire to receive
You into my soul. Since
I cannot at this moment receive
You sacramentally, come at
least spiritually into my heart.
I embrace You as if You were already there and
unite myself wholly to You. Never permit me to
be separated from You. Amen

Pentecost Sunday - After Easter Sunday, Christmas is the
second-greatest feast in the Christian liturgical calendar,
but Pentecost Sunday is not far behind.
Coming 50 days after Easter and ten days
after the Ascension of Our Lord,
Pentecost marks the descent of the Holy
Spirit on the apostles. For that reason, it
is often called the "the birthday of the
Church."
Through the links in each of the sections below, you can
learn more about the history and practice of Pentecost in
the Catholic Church.

CELEBRANT SCHEDULE
Saturday, May 29, 2021
5:00 pm - Fr. Bernardo Lozano
6:30 pm - Fr. Sergiusz Angus
Sunday, May 30, 2021
6:15 am - Fr. Mariusz Nawalaniec
7:30 am - Fr. Joseph Mol
9:00 am - Fr. Joseph Mol
Our Weekly Offering
10:30
am - Fr. Mariusz Nawalaniec
5/16/2021
12:00 pm - Fr. Sergiusz Angur
First Collection_______ $20,585.00 1:30 pm - Fr. Mariusz Nawalaniec
Second Collection_____
4,815.00 5:00 pm - Fr. Mariusz Nawalaniec
6:30 pm - Fr. Bernardo Lozano
God Bless All Who Supported Our
Parish!!!
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CCD Registration
is open for the 2021-22 school year
Registration forms can be picked up at the
school or parish office. Any questions
please contact the CCD Office
708-636-0406
ST. VINCENT THE PAUL SOCIETY
Helping your neighbor! What can you do?
We need your assistance to continue our
goal to serve the needy and poor in our
area. Time commitment would be about
3-4 hours a month.
Any questions you have could be answered
at your monthly meeting Wednesday May
26th at 5:30 pm at Church Office.
We welcome all!

St. Albert the Great School
Just Keep Swimming

Great things happen @ St. Albert the Great!

If you would like to contribute
towards this project, please type
this link into your browser:

h ps://
membership.faithdirect.net/
givenow/IL1064/42984
To learn more about our MakerSpace Capital Campaign, please
visit this YouTube link:

h ps://youtu.be/
DDHSxf2RWxY
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Z biurka Ks. Proboszcza
Moi Drodzy Para ianie i Goście !
Powoli kończymy rok szkolny i katechetyczny 2020/2021 we wszystkich szkołach przy naszej parafii.
Religijny program CCD oraz Polskie Szkoły zakończyły swoje zajęcia przed tygodniem. W następnym miesiącu
(8 czerwiec) swoje zajęcia zakończy nasza parafialna Katolicka Szkoła św. Alberta Wielkiego. Bogu niech będą
dzięki za ten kończący się szczęśliwe rok nauki. Z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękuję wszystkim
nauczycielom, katechetom, rodzicom za ich oddanie oraz poświęcenie pomimo trwającej pandemii. Wszystkim
tym, którzy tworzą nasze szkoły życzę zdrowych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia po wakacjach.
Pragnę przypomnieć naszych parafianom i gościom, że w czasie trwania wakacji (miesiąc lipiec
i sierpień) nie będzie Mszy Świętej o godz. 6:30 rano w języku angielskim. Związane jest to z wyjazdem księży
na ich urlopy. Dziękuję wam za wyrozumiałość i życzliwość! Oczywiście pozostały rozkład Mszy Świętych
pozostaje nie zmieniony. W okresie wakacyjnym tj. w sierpniu planujemy zorganizować jakieś parafialne
wydarzenie coś w rodzaju pikniku (losy loterii z nagrodami, jedzenie, napoje, muzyka), aby podtrzymać tradycję
Karnawału Parafialnego. Więcej szczegółów na ten temat podamy za kilka tygodni.
Dziękuję wszystkim tym, którzy swoimi ofiarami i donacjami wspierają liczne projekty w naszej parafii.
Tych dobroczyńców jest naprawdę bardzo wielu. W ostatnim czasie został naprawiony system kanalizacyjny
wokół naszych budynków parafialnych. Został zainstalowany system multimedialny w naszym kościele.
W niedalekiej przyszłości zostanie ubogacona przestrzeń wokół tabernakulum w kościele. Zostaną zainstalowane
4 specjalne balaski w prezbiterium. Figury wokół krzyża zostaną ubogacone o aureole. W miesiącach
wakacyjnych rozpocznie się budowa zadaszenia przed głównym wejściem do kościoła. Na jesień w planach jest
malowanie kościoła oraz malowanie postaci Świętych Apostołów i Patriarchów.
Na początku przyszłego roku planowany jest z kolei remont drugiego parkingu. To co się dokonuje tutaj
jest w mojej opini „cudem”. To wszystko jest wasza ogromna zasługa! Jeśli ktoś z was chciałby złożyć na te cele
specjalne donacje to bardzo proszę o kontakt ze mną lub z kancelarią parafialną. Nasze plany i nadzieje
w nadchodzących tygodniach i miesiącach niech błogosławi Pan Jezus przez wstawiennictwo naszego patrona
św. Alberta Wielkiego!
„Jezu, ufam Tobie” !
Ks. Mariusz
PRZYCHODZI, GDY GO WZYWAM

Znamy doskonale to uczucie: gdy obudzimy się wcześnie rano i otworzymy okno w pokoju. Lekki chłód, przyjemny
przypływ świeżego powietrza, delikatny śpiew ptaków. To zapowiedź nowego pięknego dnia! W
tradycji żydowskiej dzień rozpoczyna się od dziękczynnej modlitwy za dar nowego życia. Po nocy,
która jest jak śmierć, otrzymujemy dar życia. To życie pobudza i odnawia nie poranna kawa, lecz
Dawca tego daru. Bóg w Trójcy Jedyny. On w swojej nieskończonej miłości obdarował mnie
życiem. Nazywam je „moim życiem”, lecz pamiętam od kogo je otrzymałem. Przypomina mi o tym
Duch Święty. Warto dziś wrócić do dnia, gdy Duch Święty zstąpił na mnie. To dzień mojego chrztu
św. Chyba go nie pamiętam, pamiętają ten dzień rodzice i rodzice chrzestni. Gdy tego dnia Jezus
przyjął mnie na swą własność, Duch Święty wzbogacił mnie darami pozwalającymi rozpoznać
Ojca. Potem minęły lata i w dzień mego bierzmowania Duch Święty na nowo zstąpił na mnie. Jego
dary stały się częścią mojej codzienności. Pomagają mi rozpoznać wolę Bożą w codziennych
wydarzeniach. Dają pragnienie poszukiwania Prawdy. Prowadzą mnie do ludzi, w których odkrywam mych braci i
siostry. Jednocześnie Duch Święty jest tajemnicą mego życia. Nie wiem, jak wygląda, wymyka się próbom opisania
Go. Czy jest jak wiatr, czy jest jak ogień? Nie wiem, ale wiem że przychodzi zawsze, gdy go wzywam. Pragnie mojej
współpracy. A bliski z Nim kontakt przemienia mnie. I odkrywam w sobie Jego owoce: „…miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 16-25). o. Tomasz Słowiński, dominikanin
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
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Z okazji rocznicy Święceń Kapłańskich składamy Księzom naszej Parafii z serca płynące życzenia:
Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości,
wytrwałości Hioba, i tego, abyście pozostawili po sobie wiele pięknych, niewidocznych śladów
w ludzkich sercach. Do życzeń i podziękowań dołączamy serdeczne wyrazy wdzięczności
i zapewnienia o modlitwie w Waszej intencji:
Ks. Mariusz J. Nawalaniec - Proboszcz - 29 maja, 1993 - 28 rocznica
Ks. Bernardo Lozano Hernandez - 17 marca, 2001 - 20 rocznica
Ks. Sergiusz Angur - 20 maja 2008 - 13 rocznica
Ks. Joseph Mol - 11 maja, 1977 - 44 rocznica

