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Pastor`s Letter / List Księdza Proboszcza
We always wait for something - for the birth of
a child, the first teeth, kindergarten, school,
studies, holidays ... Today we are starting
Advent - time of waiting for the Savior. All life is
Advent. And although we prepare to celebrate
the next anniversary of the birth of the Son of
God in the human Body, nevertheless we are constantly
preparing for the day that will be the last for the world.
Because then the Lord will come in Parusia for the second time
and in all his glory to make the Last Judgment.
At St. Ladislaus we will be preparing to the encounter
with Lord Jesus by spiritual exercises, prayer and good
deeds. The sacrament of reconciliation before Christmas
will take place on Wednesday, December 4 from 6.00pm.
On Tuesdays, in Advent season you are invited to Roraty
at the traditional morning time - 6:00 am.
In Philippines the Mass is called “The Simbáng Gabi”.

Today we meet Jesus in the needy. That is why we
organize the charity campaign “Angel” and we want to
help the homeless. Let our motivation to engage in the
works of mercy be the words of the Lord Jesus:
ʺEverything you have done to one of my least brothers, you
have done to meʺ (Mt 25:40).
Fr. Tomasz Ludwicki SChr

Całe życie na coś czekamy - na urodzenie dziecka, pierwsze ząbki, przedszkole, szkołę, studia,
wakacje…. Dziś zaczynamy Adwent – czas oczeki
-wania na Zbawiciela. Całe życie jest Adwentem.
I chociaż przygotowywać się będziemy do wspominania kolejnej pamiątki narodzenia Syna
Bożego w ludzkim Ciele, niemniej nieustannie przygotowujemy się do dnia, który będzie ostatnim dla świata.
Bo wtedy w Paruzji przyjdzie Pan po raz drugi i w
pełnej swej chwale, aby dokonać Sądu Ostatecznego.
Na spotkanie z Panem przygotowywać się będziemy na
naszym chicagowskim Władysławowie przez ćwiczenia
duchowe, modlitwę i dobre uczynki. Już dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi
ks. Paweł Bandurski SChr – były Prowincjał Chrystusowców
w USA i Kanadzie. Rekolekcjonista będzie prowadził
nas do zamieszkania w Sercu Maryi. Zwieńczeniem
rekolekcji będzie spowiedź przedświąteczna. Przedłużeniem rekolekcji będzie parafialny dzień skupienia,
który odbędzie się w sobotę, 14 grudnia br.
Tradycyjnie, w Adwencie uczestniczyć będziemy w
Roratach. We wtorki Roraty odbywać się będą o tradycyjnej, rannej porze, tj. o godz. 6:00 am. W pozostałe dni
Msze roratnie odprawiane będą o godz. 7.00 pm.
Po wtorkowych Roratach Klub Polski zaprasza na
śniadanie do sali parafialnej.
Dziś Pana Jezusa spotykamy w potrzebujących. Dlatego
organizujemy wewnątrzparafialną akcję charytatywną
„Aniołek” oraz chcemy wyjść z pomocą do bezdomnych. Niech naszą motywacją do zaangażowania w
uczynki miłosierdzia będą słowa Pana Jezusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczyniliʺ (Mt 25, 40).
ks. Tomasz Ludwicki SChr

TIME OF PREPARATION
This life is the time of our preparation for our future state.
Our souls will continue for ever what we make them in this world.
—John Tillotson, Archbishop of Canterbury

SATURDAY - NOVEMBER 30
5:00pm † Josephine & Tony Kazor - T. Kochanski
† Edna Dmuchowski
† Irene Korzenski - daughter L. Podraza
SUNDAY - DECEMBER 1
7:30am † Anna Pociask - 13 rocznica śmierci - rodzina
O Bożą opiekę dla Wiktorii z okazji urodzin
i dla rodziny Masilewicz
9:00am For parishioners
10:30am † Stanisław Borowski - rodzina
† Jan Skorupa
† Valeria & Józef Skorupa
† Julia & Franciszek Wojciechowscy oraz zmarli
z rodzin Skorupa & Wojciechowski
O Miłosierdzie Boże przez wstawiennictwo
M.B. Różańcowej, prosząco zdrowie i dary
Ducha świętego dla członków Kół Żywego
Różańca, wspólnoty zakonnej oraz dla całej
parafii a dla zmarłych o wieczną radość.
12:00pm † Chester, Josephine & Ervin Trawinski
1:30pm † Stefania Kapłon - mąż z rodziną
7:00pm † Antoni & Witold Gumkowscy
MONDAY - DECEMBER 2
8:15am Most Needed Soul in Purgatory - A. Mravec
10:00am W intencji Marzenny i jej dzieci
7:00pm † Maria & Ryszard Karczmarczyk
TUESDAY - DECEMBER 3
6:00am For safety & legal protection of all unborn children
W intencji Marzenny i jej dzieci
7:00pm O zdrowie dla Bogumiła, Zofii & Zdzisława
WEDNESDAY - DECEMBER 4
8:15am Blessings for benefactors of St. Ladislaus parish
Special intention for Marsha and her family
10:00am W intencji Marzenny i jej dzieci
7:00pm O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii
† Stanisław Janowski - 39 rocznica śmierci - rodzina
THURSDAY - DECEMBER 5
8:15am For safety & legal protection of all unborn children
7:00pm W intencji ks.Ryszarda Gumkowskiego
FRIDAY - DECEMBER 6
8:15am For safety trip and return for Marsha
7:00pm † Walter Kielar -5 rocznica śmierci - rodzina
SATURDAY - DECEMBER 7
8:15am For safety & legal protection of all unborn children
5:00pm † Adelina Loizzo - T. Kochanski
† Edna Dmuchowski
† Irene Korzenski - husband E.Korzenski

The Financial Information was
unavailable in the time
of the transmission of this bulletin.
It will be reflected in the next available bulletin.

Roraty
W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godz. 7.00 pm.
W środy szczególnie zapraszamy dzieci.
We wtorki Roraty odbywać się będą o tradycyjnej,
rannej porze, tj. o godz. 6:00 am.
Po wtorkowych Roratach Klub Polski zaprasza na
śniadanie do sali parafialnej.
We wtorki nie będzie Mszy św.o godz. 8:15am.
On Tuesdays, in Advent season
you are invited to Roraty at the traditional
morning time - 6:00 am.
In Philippines the Mass is called
“The Simbáng Gabi”.
After Mass, the Polish Club invites you
to breakfast in the parish hall.
There will be no Mass on Tuesdays at 8:15am.

Sakrament pokuty i pojednania przed świętami
Bożego Narodzeniem odbędzie się dla całej parafii
na Władysławowie w środę,
4 grudnia br. od godz. 6.00pm.
Do słuchania spowiedzi przybędzie większa ilość
kapłanów. Prosimy o nie odkładanie spowiedzi
przedświątecznej na ostatnią chwilę.

The sacrament of reconciliation before Christmas
will take place for the St. Ladislaus Parish
on Wednesday, December 4 from 6.00pm.
More priests will come to hear confession.
Please do not postpone the pre-Christmas
confession at the last minute

w kościele św. Władysława

prowadzący rekolekcje:
ks. Paweł Bandurski SChr

1-4 grudnia 2019
Terminy nauk: niedziela na każdej Mszy;
poniedziałek & środa o godz. 10:00am;
poniedziałek, wtorek & środa o godz. 7:00pm;
wtorek o godz. 6:00am.

Parafialny dzień skupienia:
Zapraszamy na parafialny dzień
skupienia, który odbędzie się
w naszym kościele
w sobotę, 14 grudnia
w godz. 10am – 4pm.
W programie: konferencje,
adoracja Najświętszego Sakramentu,
okazja do spowiedzi, grupki dzielenia,
Różaniec, Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie, Koronka do Miłosierdzia Bożego, lunch.
Koszt: $10. Zgłoszenia w zakrystii i w biurze
parafialnym do 12 grudnia br.
Rycerze Kolumba będą zbierać kolektę na
cele charytatywne u drzwi kościoła w
następną niedzielę, 1 grudnia 2019 roku.
Next Sunday, December 1, 2019 Knights of Columbus
will raise funds for charity by the doors of our church.

Pierwsze czwartki miesiąca
Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest przypomnieniem
tego, co świętujemy w Wielki Czwartek:
ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie pierwszych
czwartków miesiąca. Rozpoczniemy Godziną Świętą o
6:00pm. Msza św. o godz. 7:00pm

Pierwszy Piątek Miesiąca
•
•
•
•
•

Sakrament pokuty przed Mszą Świętą poranną, oraz
od 6:00pm.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od 6pm.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego
o godzinie 6:45pm.
Msza św. o godz. 7:00pm.
Po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Adoracyjne
z prośbą o uzdrowienie z chorób nowotworowych

Our special collection today supports
the Catholic Campaign for Human Development
(CCHD). More than 46 million people in the United
States live in poverty today. CCHD supports those
living in poverty across the country by funding
programs that empower local communities to address
their challenges. CCHD identifi es and addresses
the unique obstacles people face as they work to lift
themselves out of poverty. In addition, 25% of the funds
we collect will remain in our diocese to fund local
antipoverty projects. By supporting this collection,
you are giving those on the margins a hand up,
not a hand out. Please be generous.

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

Eucharistic Adoration

Mikołajki dla dzieci
8 grudnia po Mszy św. o 1:30pm odbędą
się w naszej wspólnocie parafialnej
Mikołajki dla dzieci. Prosimy zainteresowanych rodziców o donację w wysokości
$10 od dziecka. Donację w kopercie
z nazwiskiem dziecka oraz numerem
telefonu rodzica prosimy wrzucić na tacę
lub zostawić w zakrystii. Kopertki na

takes place in our parish 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:

† Stanisław Janowski

Mikołajki można wziąść od osób, które będą stały przy
wyjściu z Kościoła. Kopertki będą też rozłożone w ławkach.
Sprzedaż świeczek wigilijnych
na wsparcie Domu Samotnej Matki odbędzie się w
niedzielę, 8 grudnia po wszystkich Mszach świętych.
Dziękujemy za wsparcie Domu Samotnej Matki

Świeczki wotywne przy Obrazie Matki
Bożej Częstochowskiej, palą się w tym
tygodniu w w wyżej wymienionej intencji.
Our sanctuary lamps burn this week for:

† Zmarłych z rodziny
Janowski & Pytlik

Christmas Candle sale will be held
on Sunday, December 8th after all Masses.
Sale will support Single Mother House in Chicago.
Thank you for your support.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Lampki wieczne przy tabernakulum
palą się w tym tygodniu
w wyżej wymienionej intencji.

Prayer to St. Michael the Archangel

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas

St. Michael the Archangel, defend us in battle;

w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom

be our defense against the wickedness and snares

złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg

of the devil. May God rebuke him, we humbly

pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty

pray; and do you, O prince of the heavenly host,

wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy

by the power of God, thrust into hell Satan

złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie

and the other evil spirits who prowl about

krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

the world for the ruin of souls. Amen.

Pierwsza Sobota Miesiąca
Msza Święta poranna o godz. 8:15 z kazaniem dla
mężczyzn. Po Mszy św. - Różaniec mężczyzn i śniadanie.

First Saturday of the month
Mass at 8:15 with a sermon for men.
After the Mass - Man`s Rosary and breakfast.

Dziecięce Koło Różańcowe będzie miało spotkanie w
1. niedzielę miesiąca o godzinie 11:30am w konwencie.
**********************************************

Children`s Rosary Group will meet on the first
Sunday of the month at 11:30am in convent.

Koło Żywego Różańca
spotyka się w 1. niedzielę miesiąca o godzinie
6:00 pm w kościele. Zapraszamy na spotkanie.

Opłatki na stół wigilijny są do nabycia
w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Christmas Wafers are available for purchase
in the sacristy or in parish oﬃce.

Koło Seniora „Złota Róża”
pod opieką duchową ks. Zygmunta Ostrowskiego SChr
serdecznie zaprasza na Mszę św. w intencji seniorów w
środę 18 grudnia o godz. 10am
a po niej na spotkanie w sali pod kościołem.
Temat spotkania:
„Opłatek i polskie wigilijne zwyczaje.”
Do miłego zobaczenia!

Second Collection / Druga składka







December 1
1 grudnia
December 8
8 grudnia
December 15
15 grudnia

Christmas Flowers
Kwiaty na Boże Narodzenie
Retirement Fund for Religious
Fundusz emerytalny dla osób zakonnych
Building Fund
Fundusz remontowo-budowlany

Wizyta Księdza w domu dla osób chorych

Elderly and Homebound Parishioners Visit

które nie mogą o własnych siłach
przyjść do kościoła a chciałyby aby ksiądz je odwiedził,
wyspowiadał i przyniósł Komunię świętą,
proszone są o kontakt z biurem parafialnym.
773-725-02300

On First Friday of the Month, our priests visit elderly
and homebound parishioners, oﬀering them the
opportunity for Confession, bringing Holy Communion
or the Anointing of the Sick. If you would like receive
priest visit, please call parish oﬃce. 773-725-02300

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, DECEMBER7 & 8

Commentator
Lector
Eucharistic
Ministers

Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

M. Kreczmer

J. Tracz
J. Zając

A. Baros

T. Wilczek
J. Janocha

Youth
Mass

Polska
Szkoła

D. Poniatowska
A. Lenart

Z. Czarny
R. Modrzejewski

X. Chiriboga
L. Lagos

K. Kalata
J. Tracz
Z. Czarny

Z. Czarny

M. Kreczmer

L. Michno
J. Tracz
E. Czupryna

A. Baros

Akcja Charytatywna „Aniołek”
Wielkimi krokami zbliża się Święto Dziękczynienia i
Boże Narodzenie. Bóg w Jezusie Chrystusie stał się
darem dla nas („His presence is our present”), więc
i my chcemy stawać się prezentem dla Boga i
ludzi. W związku z tym organizujemy akcję
„Aniołek”. Do 6 grudnia br. w zakrystii lub w
biurze parafialnym prosimy o zgłaszanie imion,
nazwisk, telefonów i adresów parafian, których
w tym roku dotknęło nieszczęście, którym należy
pomóc lub samotnych, o których należy pamiętać. W
niedzielę, 8 grudnia br. na choince w kościele zostaną
wywieszone papierowe aniołki z ogólną (dane osobowe będą
zakryte) informacją o zgłoszonych potrzebują-cych. Osoby,
które chcą wesprzeć akcję proszone będą o zabra-nie karteczki,
zrobienie prezentu, a następnie przyniesienie podarku do
zakrystii w niedzielę, 15 grudnia br.Poza tym, pragniemy
poinformować, że Męska Grupa Różańcowa planuje zorganizować
wigilię dla bezdomnych. Bóg zapłać za otwarte serca. Pan
Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczyniliʺ (Mt 25, 40).

ʺAngelʺ Charity
Thanksgiving and Christmas approach rapidly.
God in Jesus Christ has become a gift for us
(ʺHis presence is our presentʺ), so we want to
become a gift for God and people. Therefore,
we organize the ʺAngelʺ campaign. Until
December 6 in the sacristy or in the parish
oﬃce, please report the names, surnames,
telephone numbers and addresses of our
parishioners who have been aﬀected by
misfortune this year, who should be helped
or are lonely, who should be remembered. On Sunday,
December 8 on the Christmas tree in the church paper
angels will be hung with general (personal data will be
covered) information about the needy. People who want
to support the action will be asked to take a card, make a
gift, and then bring a gift to the sacristy on Sunday,
December 15. In addition, we would like to inform you
that the Man Rosary Group plans to organize a
Christmas Eve for the homeless. God bless you for open
hearts. The Lord Jesus said: ʺEverything you have done to
one of my least brothers, you have done to meʺ (Mt 25:40).

MAZEK
LAW GROUP
General Practice of Law
• Real Estate Law
• Estate Planning
• Civil Litigation

773-800-0141
Free Consultation
www.mazeklaw.com

Saint Margaret
Sunday Missal
An ideal companion
for personal prayer.

Take your FAITH ON A JOURNEY.

Robert J. Pietryka, Owner
5734-40 W. Diversey
773-889-0115
www.pietrykafh.com
www.CatholicCruisesandTours.com -Mowimy Po PolskuCall us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

Fall Special - $59.95
Furnace or Boiler

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

16 pt. Clean & Tune

NEW FURNACE
Starting at $1,795!
Senior/Veteran Discounts
24 Hour Service
MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED

773-237-5724
Check It Out Today!

Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 12/31 TO RECEIVE

Receive a $25 Lowe's Gift Card
with FREE in-home estimate!

LABOR*

All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will
receive a $25 gift card. Retail value is $25. 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, be able to understand English, 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 21 days of receipt of the promotion
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not
sponsored or promoted by Lowe's and is subject to change without notice prior to
reservation. Expires 3/31/20.

x OFF
75% 50%

*After 12/31/19 customer will be
eligible for 50% off labor. Does not
include cost of material.
Offer expires 3/31/20.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable
waste management, recycling, or dumpster quote.

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

630-261-0400

The Most Complete
Online National
Directory of
Catholic Parishes

In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

Pietryka Funeral Home

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

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

• 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

Call Today!

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

Toll Free 1.877.801.8608

SELLING HOMES IN YOUR
NEIGHBORHOOD
FOR OVER

REAL ESTATE

26 YEARS

5341 W. Belmont
Chicago, IL 60641

Get it. And forget it.®

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

JohnKulesza@yahoo.com

Belmont Cragin’s newest health provider

John Kulesza

• Family Healthcare • Behavioral Health • Dental Care

Parishioner

• Treatment of Heroin/Opioid Use Disorder
*Bring this ad in to this location for a free giveaway

Call 773-736-1830 or visit www.primecarehealth.org | 5635 W. Belmont

773-505-0260

FREE MARKET ANALYSIS

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!
Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

Community
Savings
Bank

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

www.communitysavingsbank.bank

Total Service Connection Line

Hablamos Español • Mowimy Po Polsku

773-685-3947

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work
Lic# 055-026066

$$ Parishioner Discount $$

773-471-1444
000486 St Ladislaus Church

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
✔Police ✔Fire
Shipping
✔Friends/Family FREE
FREE Activation

$19.

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

CHICAGO

3440 N. Central Ave.

773/545-5420
MT. PROSPECT
410 E. Rand Road

847/394-2336

www.matzfuneralhome.com

ZRODLO
Dewocjonalia
Ksiazki Religijne

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

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

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

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

