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Pastor`s Letter
15 years ago I went with my mother to the hospital in Szczecin, Poland to visit Father
Zygmunt Ostrowski SChr - my elder confrere in religious orders and my mother's priest
from childhood. Fr. Zygmunt was seriously ill and his future was under a big question
mark. A year later, on the day of the spiritual retreat of the Society of Christ Fathers, I smiled broadly
when I could concelebrate Mass with Fr. Zygmunt who was then in a wheelchair. In 2007, a few days
before my trip U.S., Fr. Zygmunt visited me at my family home in Golenió w, Poland to give me some
advice for my mission among the Polish immigrants. However, a year ago it turned out that together
with Fr. Zygmunt we would serve at St. Ladislaus Parish in Chicago. These events con irm that life is full
of surprises. Today, I would like to say thank you very much, Fr. Zygmunt, for your service at
St. Ladislaus Parish. I can't imagine what the service would look like without Fr. Zygmunt, especially in
the irst six months. I truly appreciate and am grateful to Father for his commitment despite health
problems. The great "Thank you!"
Life is full of dynamic surprises. And that's why it is so fascinating. In the last pastoral year, I have
learned again that in every situation we should thank God (see 1 Thess 5:18) - both in abundance and in
poverty (see Phil 4:12). For the irst half year of service at St. Ladislaus in Chicago, I experienced
discomfort because of Fr. Mateusz’s inability to join our pastoral team. Unexpectedly, in the irst days of
2020, Fr. Jó zef Siedlarz SChr joined us. In addition to his health therapy, Fr. Jó zef helped us in pastoral
service. A month later, the long-awaited Fr. Matthew inally joined us.
At the beginning of March, Fr. Jó zef left for pastoral work in Toronto, Canada. At the same time,
the former provincial of the Society of Christ Fathers in North America, Fr. Paweł Bandurski SChr was
urgently ordered to stop and leave his studies in Rome because of the coronavirus pandemic. Due to a
one-year pastoral break, Fr. Paweł was not assigned to any parish, so he was invited to live at
St. Ladislaus Parish in Chicago. Here in the convent, he quarantined for two weeks and then moved in to
our rectory. A few days ago, Fr. Paweł went on a monthly Ignatian retreat, and after that he will take the
of ice of a pastor in Phoenix, AZ.
Currently, only the pastor and associate pastor remain in charge at St. Ladislaus Parish. I am thankful
for the good received from God, my fellow priests and from you - parishioners. With con idence in God's
love, I want to accept whatever happens next.
Fr. Tomasz Ludwicki SChr

SECOND PHASE OF REOPENING OF OUR CHURCH
St. Ladislaus Parish participates in the second phase of reopening the church, keeping the guidelines of
the Archdiocese of Chicago. Currently up to 20% of seats in the church can be occupied during the
service. 140 seats can be occupied in our church. That is why you are asked to sign up in advance for
Sunday Masses through the form on our website or by calling to the parish of ice. No registration is
required to participate in Masses on weekdays. There is still an obligation to wear masks, disinfect
hands, and keep social distance, as detailed in the lea let in today's bulletin. From June 7, 2020 we
returned to the schedule of devotions we had used before the break caused by the pandemic.

List Księdza Proboszcza
15 lat temu wybrałem się z moją mamą do szpitala w Szczecinie, aby odwiedzić ks. Zygmunta Ostrowskiego SChr - mojego starszego wspó łbrata w zakonnoś ci oraz
duszpasterza mojej mamy z lat dziecięcych. Ks. Zygmunt był poważ nie schorowany, a
jego przyszłoś ć stała pod duż ym znakiem zapytania. Rok pó ź niej, na dniu skupienia chrystusowcó w z
Pomorza Zachodniego uś miechnąłem się szeroko, kiedy mogłem koncelebrować Mszę ś w. z ks. Zygmuntem poruszającym się wtedy na wó zku inwalidzkim. W roku 2007, kilka dni przed moim wyjazdem
za Ocean ks. Zygmunt odwiedził mnie w domu rodzinnym w Goleniowie, aby wspomó c dobrym słowem
na misje wś ró d Polonii. Natomiast rok temu okazało się, ż e razem z ks. Zygmuntem będziemy
posługiwać na chicagowskim Władysławowie. Te wydarzenia potwierdzają, ż e ż ycie jest pełne
zaskakujących niespodzianek. Dziś serdecznie dziękuję ks. Zygmuntowi za wspó lny rok posługi na
chicagowskim Władysławowie. Nie wyobraż am sobie jak wyglądałaby praca bez ks. Zygmunta
szczegó lnie w pierwszych sześ ciu miesiącach. Szczegó lnie doceniam i dziękuję za Księdza gorliwoś ć
okazywaną pomimo trudnoś ci zdrowotnych. Wielkie „Bó g zapłać !”
Zycie jest pełne zaskakujących, dynamicznych niespodzianek. I dlatego jest tak fascynujące. W ostatnim
roku duszpasterskim na nowo uczyłem się, ż e w każ dym położ eniu należ y dziękować Bogu (zob. 1 Tes
5, 18) – zaró wno w ob itoś ci jak i w biedzie (zob. Flp 4, 12). Przez pierwsze pó ł roku posługi na
chicagowskim Władysławowie doś wiadczałem dyskomfortu z powodu niemoż noś ci dołączenia
ks. Mateusza do naszej ekipy duszpasterskiej. Za to nieoczekiwanie w pierwszych dniach bież ącego roku
dołączył do nas ks. Jó zef Siedlarz SChr. Opró cz prowadzenia terapii zdrowotnej, ks. Jó zef pomagał nam
w duszpasterstwie. Miesiąc pó ź niej w koń cu dołączył do nas długo oczekiwany ks. Mateusz.
Na początku marca br. ks. Jó zef wyjechał do pracy duszpasterskiej w Toronto, Kanada. W tym samym
czasie były prowincjał chrystusowcó w w Ameryce Pó łnocnej, ks. Paweł Bandurski SChr dostał nakaz
pilnego przerwania i opuszczenia studió w w Rzymie z powodu pandemii koronawirusa. Z racji na
roczną przerwę duszpasterską, tzw. sabaticum, ks. Paweł nie miał przydziału para ii, więc został
zaproszony do zamieszkania na chicagowskim Władysławowie. Tutaj w konwencie odbył
dwutygodniową kwarantannę, a następnie zamieszkał w naszej plebanii. Kilka dni temu ks. Paweł
wyjechał na miesięczne rekolekcje ignacjań skie, po któ rych obejmie urząd proboszcza w Phoenix, AZ.
Obecnie na posterunku na chicagowskim Władysławowie pozostają proboszcz i wikary. Za to, co było
dziękuję dobremu Bogu, moim wspó łbraciom kapłanom oraz Wam - para ianom. Z ufnoś cią w miłoś ć
Boga chcę przyjąć to, co będzie. Zapowiada się, ż e będzie tak, jak mó wi klasyk: „będzie się działo!”
ks. Tomasz Ludwicki SChr

DRUGA FAZA OTWIERANIA NASZEGO KOŚCIOŁA
Para ia ś w. Władysława przystąpiła do drugiej fazy „odmraż ania” ż ycia duszpasterskiego zachowując
wytyczne Archidiecezji Chicago. Obecnie do 20% miejsc w koś ciele moż e być zajętych podczas
naboż eń stwa. Na chicagowskim Władysławowie moż e być zajętych 140 miejsc. Dlatego na niedzielne
Msze ś w. należ y wcześ niej zapisać się przez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej lub
telefonując do biura para ialnego. Na uczestniczenie we Mszach ś w. w tygodniu nie potrzeba
wcześ niejszej rejestracji. Nadal obowiązuje obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji dłoni, zachowywania odstępó w, o czym szczegó łowo przypomina ulotka zamieszczonych w dzisiejszym biuletynie. Od
7 czerwca br. wró ciliś my do gra iku Mszy ś w. i naboż eń stw sprzed przerwy spowodowanej pandemią.

SATURDAY - JUNE 27
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
For our Fathers, living and deceased
5:00pm
†† Jerome and Stella Kochanski
† Edna Dmuchowski
† Ron Kreczmer
For our Fathers, living and deceased
SUNDAY - JUNE 28
7:30am
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych
†† Czesław Foltyn, Ferdynand Wójcik
O zdrowie, Boże błog. i opiekę na każdy dzień dla
syna Wojciecha Łabno i jego rodziny
9:00am
For our Fathers, living and deceased
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
† Stanisław Gal
10:30am O błogosławieństwo Boże dla ks. Zygmunta
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych
†† Juliusz Guzik, Bronisław Watycha
† Stanisław Borowski o wieczne zbawienie duszy
† Stefan Malek o wieczne zbawienie duszy
†† Jan Kryński, Piotr Klimont, zmarli z rodzin
Klimont, Kosalowski, Lewoń, Oleksy
†† Bronisław, Regina, Mirosław Adamski
†† Stanisław, Janina, Jan Danisłowski
† Józef Danisłowski 3 miesiące po śmierci
Za duszę † Zbigniew Cieciura 4 miesiące po śmierci
† Władysław Buczek z okazji imienin
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Teresy Małek, Kalili,
Nikolaja, Kacperka, Sary i Małgorzaty
O uwolnienie, wyzwolenie z wszelkiego zła i światło
Ducha Św. na każdy dzień dla Piotra
12:00pm For our Fathers, living and deceased
1:30pm
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych
†† Kazimierz Szalik, Tadeusz Pasko, Stanisława Szalik
7:00pm
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych
MONDAY - JUNE 29
8:15am
Most needed soul in purgatory
For our Fathers, living and deceased
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
7:00pm
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych

TUESDAY - JUNE 30
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
For our Fathers, living and deceased
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
7:00pm
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Teresy Małek, Kalili,
Nikolaja, Kacperka, Sary i Małgorzaty
† Stefan Malek o wieczne zbawienie duszy
O radość wieczną dla † Józefa Wawronowicz w dniu
urodzin
O zdrowie i błog. Boże dla Genowefy Wawronowicz i
jej rodziny
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych
WEDNESDAY - JULY 1
8:15am
O Boże błog. dla Wiesławy Grygo z okazji urodzin
`
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
7:00pm
O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św. dla Marii i
Ryszarda i ich rodziny w dniu 41. rocznicy ślubu
Za naszych Ojców, żyjących i zmarłych
THURSDAY - JULY 2
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
FRIDAY - JULY 3
8:15am
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
SATURDAY - JULY 4
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
For health, God’s blessing, through the intercession of
saint Father Pio for Anna Cacciatore and her family
†† Ray and Irene Piasecki
† Edna Dmuchowski
5:00pm
To end coronavirus pandemic

OUR FINANCES - JUNE 21, 2020
Sunday Collection …..……………...…….. $4,139
On-line giving thru PayPal ..….…...…... $170
*************************************************
Thank you for your generosity! / Bóg zapłać!

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz
pierwsza sobota miesiąca stycznia. W czwartek zapraszamy na Godzinę
Swiętą o 6:00pm. W piątek sakrament pokuty przed Mszą ś w. poranną,
oraz od 6:00pm. Odwiedziny chorych przed południem. Adoracja
Najś więtszego Sakramentu od 6pm. Naboż eń stwo do NSPJ o godz.
6:45pm. Msza ś w. o godz. 7:00pm. Po Mszy ś w. naboż eń stwo adoracyjne.
W sobotę Msza ś w. poranna o godz. 8:15 z kazaniem dla męż czyzn. Po Mszy Swiętej Ró ż aniec męż czyzn i ś niadanie.
Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu
sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest
możliwe spełnienie warunku przyjęcia
sakramentalnej Komunii w okresie epidemii,
nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc
nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a
jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny
miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds.
Kultu Boż ego i Dyscypliny Sakramentó w
Episkopatu Polski.
NOWE TERMINY
PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
I BIERZMOWANIA
Pandemia koronawirusa uniemoż liwiła
przeprowadzenie zaplanowanych uroczystoś ci
przyjęcia sakramentó w inicjacji chrześ cijań skiej.
Po otrzymaniu nowych wytycznych z Archidiecezji
Chicago ustaliliś my nowe terminy następujących
uroczystoś ci:
Our sanctuary lamps burn this week for:

O błogosławieństwo Boże
dla rodziny Kowalskich
Lampki wieczne przy tabernakulum
palą się w tym tygodniu
This week the Votive Candles in front
of Our Lady of Częstochowa burn for:

O Boże błogosławieństwo
dla rodziny Sobkowicz
Świeczki wotywne przy Obrazie Matki Bożej
Częstochowskiej, palą się w tym tygodniu w wyż ej
wymienionej intencji.

• Pierwsza Komunia ś w. dzieci ze Szkoły Polskiej
im. Tadeusza Koś ciuszki odbędzie się w maju
2021 roku.
• Pierwsza Komunia ś w. dzieci z Religious
Education Program odbędzie się 20 wrześ nia
2020 roku.
• Sakrament bierzmowania młodzież y ze Szkoły
Polskiej im. Tadeusza Koś ciuszki zostanie
udzielony 10 paź dziernika 2020 roku.
• Sakrament bierzmowania młodzież y z Religious
Education Program zostanie udzielony
11 paź dziernika 2020 roku.

INCOME TAX PREPARER

The Most Complete
Pietryka Funeral Home
Online National
Robert J. Pietryka, Owner
Directory of
5734-40 W. Diversey
773-889-0115
Catholic Parishes -Mowimy Po Polskuwww.pietrykafh.com

Ziggy Janik

6244 W. Belmont, Chicago

call: 773-597-5397
Since 1991

Check It Out Today!

Mówie po Polsku

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Call Today!
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.

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

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

Toll Free 1.877.801.8608

Say Good-bye to Clogged Gutters!

x OFF
75% 50%

We Take Service Personally

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

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

630-261-0400

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

• 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

(CST 2117990-70)

•
•
•
•

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

www.CatholicCruisesandTours.com

*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

REAL ESTATE

30 YEARS
S

5341 W. Belmont

Get it. And forget it.®

Chicago, IL 60641

JohnKulesza@yahoo.com

Belmont Cragin’s newest health provider

John Kulesza

• Family Healthcare • Behavioral Health • Dental Care
• Treatment of Heroin/Opioid Use Disorder

Parishioner

*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

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

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

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.

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

NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

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

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

773.471.1444

Best Work • Best Rates
WE DO ALL OUR OWN WORK
Since 1965

CHICAGO

3440 N. Central Ave.

773/545-5420
MT. PROSPECT

Lic# 055-026066

410 E. Rand Road

PARISHIONER DISCOUNT

www.matzfuneralhome.com

000486 St Ladislaus Church

847/394-2336

ZRODLO
Dewocjonalia
Ksiazki Religijne

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

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

