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A good tree
does not bear rotten fruit,
nor does a rotten tree
bear good fruit.
For every tree
is known
by its own fruit.
Luke 6:43-44

Nie ma drzewa dobrego,
które by wydawało
zły owoc,
ani też drzewa złego,
które by dobry owoc
wydawało.
Po własnym owocu
bowiem poznaje się
każde drzewo.
Łk 6, 43-44

EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 27, 2022
ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 LUTEGO 2022

ŚRODA POPIELCOWA - 2 MARCA 2022
W najbliż szą środę, 2 marca rozpoczniemy czas Wielkiego
Postu. Msze ś w. z posypaniem głó w popiołem zostaną
odprawione: po polsku o 10.00am, 5.00pm (dwujęzyczna) oraz
7.00pm; po angielsku o 8.15am oraz o 5.00pm. W tym dniu nie
ma obowiązku uczestnictwa we Mszy ś w., ale zachęcamy do
udziału w Eucharystii na rozpoczęcie Wielkiego Postu. W Srodę
Popielcową obowiązuje post ś cisły i wstrzemięź liwoś ć od
pokarmó w mięsnych. Katolicy w USA przez wszystkie piątki
Wielkiego Postu wstrzymują się od pokarmó w mięsnych.
WŁADYSŁAWOWO PAMIĘTA
O NASZYCH BOHATERACH
W niedzielę, 27 lutego modlić się
będziemy za tzw. Żołnierzy
Wyklętych. We Mszy ś w. o godz.
10.30am uczestniczyć będą
ż ołnierze z grup rekonstrukcyjnych
oraz harcerze.

ASH WEDNESDAY - MARCH 2, 2022
On Wednesday, March 2, we will begin the season of Lent. Holy
Masses with the distribution of ashesd will be celebrated: in
Polish at 10.00am, 5.00pm and 7.00pm; in English at 8.15am
and at 5.00pm (bilingual). It is not a Holy Day of Obligation,
but we encourage you to attend the Holy Eucharist to start
the season of Lent. Ash Wednesday is a day of fasting and
abstinence from meat. Also, Catholics in the United States
abstain from meat during all Fridays of Lent.
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

The Knights of Columbus from
Mater Christi Council will be selling
Fannie May chocolate candy at our
church over the weekend of
February 26-27, 2022.
All proceeds will help support
Charitable Giving.
Rycerze Kolumba będą sprzedawać
czekolady Fannie May w naszym
koś ciele w weekend
26-27 lutego 2022. Dochó d
przeznaczony zostanie na
Charitable Giving.
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
Spotkanie Ró ż Zywego
Ró ż ań ca odbędzie się
w niedzielę, 6 marca
o godz. 5:30 pm.
Zapraszamy!

W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na naboż eń stwa
Drogi Krzyżowej po polsku o 7.30pm; po angielsku o 5.30am.
Natomiast w niedziele Wielkiego Postu rozważ ać będziemy
Mękę Pań ską podczas staropolskich naboż eń stw
Gorzkich Żali o 6.00pm.
LENTEN SERVICES
On Fridays of Lent, we invite you to the Stations of the Cross
in Polish at 7.30pm; in English at 5.30am. Also, on Sundays in
Lent, we will meditate on the Passion of our Lord during
the traditional Lenten Lamentations in Polish at 6.00pm.
PIERWSZY CZWARTEK,
PIĄTEK I SOBOTA
MIESIĄCA MARCA
W tym tygodniu
przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca marca.
W czwartek Godzina Swięta rozpocznie się o 6:00pm. W piątek
przed południem odbędą się odwiedziny chorych. Natomiast od
godz. 6:00 pm będzie moż na skorzystać́ z sakramentu pokuty.
Po Mszy ś w. odprawione zostanie naboż eń stwo adoracyjne.
W sobotę o godz. 8:45am zapraszamy na ró ż aniec męż czyzn.

SATURDAY - FEBRUARY 26
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
5:00pm
†† Edna and Bill Dmuchowski - family
For the repose of the souls of †† Władysława Pal, Józef
Migala, Sophie Kopanski, Fr. Marian Gienko, Józef,
Lottie Ciolek
For good health and God’s blessings for Margaret
Bryant - Diane Gazda
SUNDAY - FEBRUARY 27
7:30am
† Grażyna Anuszewska - o wieczne zbawienie duszy
- Józef Anuszewski
† Helena Foltyn - o wieczne zbawienie duszy
† Robert Trojan - Dorota Trojan
O radość nieba dla †† Marii i Jana Gnida w kolejną
rocznicę śmierci
†† Włdysława i Józef Płoskonka - o łaskę życia
wiecznego - Halina Gorobets
† Kazimierz Zawada w 3. rocznicę śmierci i z okazji
imienin
9:00am
In memory of † Theresa Cerny - Susan Johnson
† Marie Turnes - 69th anniversary - Eugene J. Gibbons
†† Stanisława, Jan Zachemscy - Józef Gal
† Robert Schlueter - D. Schlueter
In memory of †† Florence T. , Mitchell J. Zielinski,
Diane (Zielinski) Rohan - Debbie & Mitchell K. Zielinski
For parishioners
10:30am † Wojciech Przywara
† Mieczysław Zyguła - 4. rocznica śmierci - Barbara
Zyguła
† Stanisław Piotrowski w 4. rocznicę śmierci Stanisława Piotrowska
†† Konrad Fedorczuk, Jadwiga Mazur - Stanisława
Piotrowska
†† Henryka i Czester Samoraj, Jerzy Orzełek - 2.
rocznica śmierci - Aga Szperling
Za zmarłych †† Stefana Małek, Marię i Jana Małek
oraz Stanisławę i Antoniego Kamińskich - o wieczne
zbawienie i za dusze w czyśćcu cierpiące - M. Dawood
O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Teresy Małek,
Małgorzaty, Kalili, Nikolaja, Kacperka, Karolka i Sary
- Małgorzata Dawood
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Huxley
Za parafian
12:00pm Za zmarłych †† Jan i Irena Rajpold - o wieczne
zbawienie - Maria Swacha
† Stanisława Wróbel w 1. rocznicę śmierci
† Tadeusz Wróbel w 20. rocznicę śmierci
† Józef Wróbel w 33. rocznicę śmierci
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa

MONDAY - FEBRUARY 28
8:15am
Most needed soul in purgatory
Za dusze z rodziny †† Józefa i Franciszki Fryc- rodzina
7:00pm
O radość wieczną w domu Pana dla dusz †† Janusza,
rodziców i dusz w czyśćcu cierpiących i
potrzebujących modlitwy
TUESDAY - MARCH 1
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
WEDNESDAY - MARCH 2
8:15am
For deceased parishioners and benefactors
10:00am O ustanie pandemii koronawirusa
5:00pm
For the end to coronavirus pandemic
7:00pm
Za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii
THURSDAY - MARCH 3
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
FRIDAY - MARCH 4
8:15am
For parishioners
7:00pm
Do Miłosierdzia Bożego prosząc o wieczną radość i
spokój duszy † Alicji Sawickiej i dusz w czyśćcu
cierpiących - Bogumiła Krewionek - córka
Za parafian
SATURDAY - MARCH 5
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
5:00pm
†† Edna and Bill Dmuchowski - family

OUR FINANCES - FEBRUARY 20, 2022
Sunday Collection .....……….………….......... $4,155
Thank you for your continued support
during these challenging times!
Serdeczne Bóg zapłać!
SPECIAL COLLECTION / KOLEKTA SPECJALNA
 March 2 - Aid for the Church in Central and

Eastern Europe
2 marca - Pomoc Koś ciołowi w Europie
Srodkowej i Wschodniej
 March 6 - Altar Flowers
6 marca - Kwiaty na Ołtarz
 March 13 - Building Fund
13 marca - Fundusz Remontowo-Budowlany

SPOTKANIE SYNODALNE W PARAFII ŚW. WŁADYSŁAWA
Spotkanie synodalne dla lideró w grup para ialnych odbędzie się
w poniedziałek, 28 lutego o godz. 7.45pm w sali para ialnej.

KOŚCIÓŁ BOŻY JEST ZWOŁYWANY NA SYNOD
Proces zatytułowany „Ku Koś ciołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo i misja” został uroczyś cie
rozpoczęty w dniach 9-10 paź dziernika 2021 roku
w Rzymie, a następnie 17 paź dziernika w każ dym
Koś ciele partykularnym. Kluczowym etapem będzie
celebracja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogó lnego
Synodu Biskupó w w paź dzierniku 2023 roku, po któ rej
nastąpi faza realizacji, w któ rą ponownie zaangaż owane
będą Koś cioły partykularne. Poprzez to zgromadzenie
Papież Franciszek zaprasza cały Koś ció ł do postawienia
sobie pytania na temat, któ ry jest decydujący dla jego
ż ycia i misji: „Właś nie droga synodalnoś ci jest drogą,
któ rej Bó g oczekuje od Koś cioła trzeciego tysiąclecia”.
Ten szlak, któ ry wpisuje się w „odnowienie” Koś cioła
zaproponowane przez Sobó r Watykań ski II, jest darem
i zadaniem: idąc razem i wspó lnie zastanawiając się
nad przebytą drogą, Koś ció ł będzie mó gł nauczyć się
na podstawie tego, czego doś wiadczy, jakie procesy
mogą mu pomó c w przeż ywaniu komunii,
w realizowaniu uczestnictwa, w otwarciu się na misję.
Nasze „podąż anie razem” jest w istocie tym, co najlepiej
realizuje i ukazuje naturę Koś cioła jako pielgrzymującego
i misyjnego Ludu Boż ego”. (PD, 1)

MODLITWA
ZA SYNOD
Stajemy przed Tobą, Duchu Swięty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, któ ry nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, któ rą mamy iś ć
i jak mamy nią podąż ać .
Jesteś my słabi i grzeszni;
nie dozwó l, abyś my wprowadzali nieład.
Nie pozwó l, by niewiedza
sprowadziła nas na niewłaś ciwą drogę,
albo stronniczoś ć wpływała
na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy
naszą jednoś ć, abyś my mogli
razem podąż ać do ż ycia wiecznego,
i abyś my nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
któ ry działasz
w każ dym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wiekó w. Amen.

2022 ANNUAL CATHOLIC APPEAL

MAKING ALL THINGS NEW … GOD’S PROMISE AND OUR
RESPONSIBILITY

Our parish is conducting our campaign for the Annual Catholic Appeal.
Please remember that the Annual Catholic Appeal is much different
than a one-time special collection. It is a pledge campaign where you
can make a gift payable in installments. The new Annual Catholic
Appeal theme, “Making all things new … God’s promise and our
responsibility,” is an important theme as we prayerfully consider our
support for the Appeal but also important for embracing the life that
the Lord wants us to live. Each pledge makes a difference! Thank you
for your prayerful consideration and generous response. To make
your gift, you can complete the mail-in giving envelope available
at our church or make a gift online at annualcatholicappeal.com.
We would like to thank all parishioners and guests who have
already responded or plan to make a gift to the 2022 Annual
Catholic Appeal. Thank you for supporting St. Ladislaus Parish!
May God bless you for your generosity.
St. Ladislaus Parish goal for 2022 Appeal is $18,462.
When contributions exceed the goal, St. Ladislaus will receive a rebate from those donated funds.

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2022

ODNOWIĆ WSZYSTKO… BOŻA OBIETNICA I NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W naszej para ii przeprowadzana jest kampania na rzecz Dorocznej
Kwesty Katolickiej. Prosimy pamiętać , ż e Doroczna Kwesta Katolicka
jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą. Jest to
kampania, podczas któ rej składane są zobowiązania inansowe, któ re
mogą być spłacane w ratach. Temat Dorocznej Kwesty Katolickiej
„Odnowić wszystko… Boż a obietnica i nasza odpowiedzialnoś ć” jest
waż nym tematem, kiedy rozważ amy w modlitwie nasze wsparcie
dla Kwesty, ale takż e waż nym dla podjęcia ż ycia, któ rego Pan pragnie
dla nas. Każ de zobowiązanie ma znaczenie! Dziękujemy za
rozważ anie swojej odpowiedzi na modlitwie i za hojną odpowiedź .
Aby złoż yć o iarę, prosimy o wypełnianie zobowiązania znajdującego
się na kopercie (koperty dostępne w koś ciele) lub złoż enie o iary
przez Internet pod adresem: annualcatholicappeal.com.
Dziękujemy wszystkim para ianom i gościom, którzy złożyli już
lub planują złożyć zobowiązanie na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej 2022. Serdeczne Bóg zapłać!
W roku 2022 kwota docelowa Kwesty w para ii ś w. Władysława wynosi $18,462. Jeś li kwota złoż onych
o iar przekroczy kwotę docelową, to nadwyż ka zostanie zwró cona do para ii w postaci rabatu.

PODZIĘKOWANIE
Klub Polski przy
Para ii Sw.
Władysława
dziękuje księż om
za ogłaszanie
naszej dorocznej
tradycyjnej sprzedaż y pączkó w. Dziękujemy
ró wnież wszystkim para ianom i goś ciom za
poparcie i zakup pączkó w. Dziękujemy ró wnież
piekarni Baranowski Bakery za pyszne pączki oraz
Laramie Bakery za wspaniałe roż ki francuskie.
Dochó d wynió sł $880.

ROCZNICA ŚLUBU
MARRIAGE ANNIVERSARY
20 lutego br. Państwo Irena i Jan Tracz
ś więtowali 40. rocznicę zawarcia Sakramentu
Małż eń stwa i odnowili przysięgę małż eń ską
w naszym koś ciele. Gratulujemy!

Zarząd i Członkowie Klubu Polskiego
The Polish Club
at St. Ladislaus Parish
would like to say thank
you to our priests for
announcing our annual traditional Pączki Sale.
We are grateful to all parishioners and guest for
their support. Special thanks goes to Baranowski
Bakery and Laramie Bakery for supplying delicious
pastries. The total income from sales was $880.
Board and Members of the Polish Club

ST. FERDINAND PARISH FISH FRY
St. Ferdinand Church, 3115 N. Mason Ave.,
is bringing back the Annual Fish Fry in 2022!
Serving sit down dinners every Friday during Lent,
Mar. 4 – April 8. Fried & baked ish plus shrimp
dinners, vegetable & clam chowder soup plus cheese
pizza, from 4:30 – 7:30 pm. Phone ahead at
(773) 622-3022, Ext. 361 for walk in/carry out
or convenient DRIVE THRU service between
4:00 – 7:00 pm. Wheelchair accessibility through
our Drive Thru area behind the school. Follow us on
Facebook at “St. Ferdinand Fish Fry”. Email:
St.FerdinandFishFry@gmail.com

Mr. & Mrs. Irena and Jan Tracz
celebrated their 40th Wedding Anniversary
and renewed their marriage vows at our church
on February 20, 2022. Congratulations!
18 lutego 2022
roku została
odprawiona
Msza ś w. w
intencji śp.
Włodzimierza
Zuterek chicagowskiego
muzyka.
PARAFIALNA
KSIĘGA TRZEŹWOŚCI
Naduż ywanie alkoholu jest
bolesnym problemem dotykającym wiele
polskich rodzin. Odpowiedzią na to zagroż enie
jest złoż enie przyrzeczenia abstynencji.
Przyrzeczenie moż na składać jako wyraz
osobistej walki ze skłonnoś cią do naduż ywania
alkoholu albo jako wyrzeczenie w intencji
osoby uzależ nionej. Przypominamy, ż e
założ yliś my Para ialna Księgę Trzeź woś ci.
Osoby pragnące podjąć dobrowolne
zobowiązanie powstrzymania się od
spoż ywania napojó w alkoholowych na okres
miesiąca / pó ł roku / jednego roku / całego
ż ycia mogą zgłosić się do naszych księż y.

PRAYER REQUEST
PROŚBA O MODLITWĘ
Stanisława Beda
Jadwiga Budzinski
Anna Gajek
Diane Gazda
Wiesława Karczmarczyk
Irene Odrowski
Albina Onysio
ks. Zygmunt Ostrowski SChr
Dionizja (Dasha) Woznica

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy na adorację Najś więtszego Sakramentu
w naszym koś ciele w każ dy wtorek po Mszy ś więtej
porannej zakoń czoną naboż eń stwem do Miłosierdzia
Boż ego i błogosławień stwem Najś więtszym Sakramentem
o godz. 6:45pm. Godzina Miłosierdzia jest o 3:00pm.
EUCHARISTIC ADORATION
Adoration of the Blessed Sacrament in our church
is held every Tuesday beginning after the 8:15am Mass.
Benediction is at 6:45pm followed by
a 7:00pm Mass in Polish.
This week the Votive Candles in front of
Our Lady of Częstochowa burn for:

Dziękczynna za otrzymane łaski
i dar życia dla Ireny

IN SYMPATHY
It is with all hope in the resurrection
of our Lord Jesus Christ
that we inform of the passing of:
Z nadzieją zmartwychwstania
informujemy, ż e w ostatnim czasie Bó g
powołał do wiecznoś ci:
† John Mawricz
Eternal rest, grant unto him, O Lord...
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Our sanctuary lamps burn this week for:
For the end to coronavirus pandemic
O ustanie pandemii koronawirusa
Lampki wieczne przy tabernakulum
palą się w tym tygodniu w wyż ej
wymienionej intencji.

Świeczki wotywne przy Obrazie Matki Bożej
Częstochowskiej palą się w tym tygodniu
w wyż ej wymienionej intencji.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, MARCH 5 & 6, 2022
SATURDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

5:00 PM

7:30 AM

9:00 AM

10:30 AM

12:00 PM

7:00 PM

Commentator M. Kreczmer

E. Czupryna

L. Michno

T. Wilczek

S. Tylus

J. Kondrat

Lector

J. Zając

L. Michno

J. Tracz

O. Kalata

K. Wszeborowska

M. Kreczmer

Pietryka Funeral Home

Robert J. Pietryka, Owner
5734-40 W. Diversey
773-889-0115
-Mowimy Po Polskuwww.pietrykafh.com

Our Services:
• Primary Care • Midwifery • Dental • Counseling
• Substance Use Disorder

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

PrimeCare offers affordable quality health care for the whole family.

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

*Our Enrollment Specialists can also assist you in navigating your insurance options

For more information about our services or
to make an appointment call (312) 633-5841.

Community
Savings
Bank

www.communitysavingsbank.bank

We Take Service Personally

4801 West Belmont Ave.
Chicago, IL 60641
773-685-5300
Deposits Insured by F.D.I.C.
Total Service Connection Line

Hablamos Español • Mowimy Po Polsku

773-685-3947

Contact us today for a customized, reliable
waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

Say Good-bye to Clogged Gutters!
Receive a $50 restaurant gift card
with in-home estimate
& free gutter inspection!

$99
Installation*
*Does not include cost of material. Expires 3/31/22.

Consumer Disclosure/Award Rules: All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $50 gift card. No purchase is necessary. Retail value is $50. Offer sponsored by LeafGuard
Holdings, Inc. Limit one gift card per household. LeafGuard procures, sells, and installs seamless gutter protection.
This offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or have a life partner, both cohabitating persons
must attend and complete presentation together. Participants must have a valid photo ID, understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible for this offer: employees of LeafGuard or
affiliated companies or entities, their immediate family members, previous participants in a LeafGuard in-home
consultation within the past 12 months and all current and former LeafGuard customers. Promotion may not be
extended, transferred, or substituted except that LeafGuard may substitute a gift card of equal or greater value if it
deems it necessary. Gift card and terms and conditions (https://www.darden.com/gift-cards/terms-and-conditions) of
such gift card will be mailed to the participant via first class US Mail within 21 days of receipt of promotion form
provided at consultation. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Darden Restaurants and is subject to change without notice prior to reservation.
Offer ends 3/31/2022.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

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

• 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

REAL ESTATE

Get it. And forget it.®

30 YEARS
S

5341 W. Belmont
Chicago, IL 60641

JohnKulesza@yahoo.com

John Kulesza
Parishioner

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

SELLING HOMES IN
YOUR NEIGHBORHOOD
FOR OVER

773-505-0260

FREE MARKET ANALYSIS

Fall Special - $79.95
Furnace or Boiler
16 pt. Clean & Tune

NEW FURNACE
Starting at $2,295!
(CST 2117990-70)

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

Senior/Veteran Discounts
24 Hour Service

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED

773-237-5724

www.CatholicCruisesandTours.com

Check It Out Today!

Ed the Plumber
Ed the Carpenter

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

773.471.1444

Best Work • Best Rates
PARISHIONER DISCOUNT

Call Today!
CHICAGO
3440 N. Central Ave.

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com
000486 St Ladislaus Church

ZRODLO
Dewocjonalia
Ksiazki Religijne

5517 W. Belmont
773-282-4278
www.jspaluch.com

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

Toll Free 1.877.801.8608

MAVERICK AUTO PARTS
2801 N. Central / 773-283-6277
4210 W. Fullerton / 773-278-7111

HUGE Import & Domestic Inventories!
Se Habla Español * Mowimy Po Polsku

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

