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Pastor`s Letter / List Księdza Proboszcza
October is a month dedicated to the Holy Rosary.
The pearl of our parish is the multitude of rosary
groups created by adults, children, parents and
men. From next Tuesday, we invite you to ponder the
mysteries of Jesus’ and Mary’s life after evening
Masses. I also encourage you to pray the rosary
with your family and in private.
In the coming week we want to start celebrating the First
Thursdays of the month. The night before the Passion,
our Lord Jesus Christ instituted the sacraments of the
Eucharist and priesthood. On the First Thursdays of the
month, we will thank for these two sacraments in adoration of
the Blessed Sacrament. We will also ask for vocations to
the priesthood and religious life.
Today we celebrate the liturgical feast of Archangels
Michael, Rafael and Gabriel. On this occasion - caused by
the suggestions of parishioners and my personal experience I would like us to say the prayer to St. Archangel Michael
after daily Masses. That minor exorcism is an old
tradition in the Church that has been recommended to be
practiced anew by recent popes.

Październik jest miesiącem poświęconym
modlitwie różańcowej. Bogactwem naszego
Władysławowa jest wielość Róż Różańcowych
tworzonych przez dorosłych, dzieci, rodziców
oraz mężczyzn. Od wtorku zapraszamy na
wspólne rozważania tajemnic z życia Pana Jezusa
i Maryi po Mszach wieczornych. Zachęcam także
do odmawiania modlitwy różańcowej w gronie rodziny
oraz prywatnie.
W najbliższym tygodniu chcemy rozpocząć na
Władysławowie obchodzenie pierwszych czwartków
miesiąca. W noc przed Męką Krzyżowa, nasz Pan Jezus
Chrystus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.
W pierwsze czwartki miesiąca będziemy dziękować za te dwa
sakramenty adorując Najświętszy Sakrament oraz będziemy
prosić o powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego.
Natomiast dziś przypada liturgiczne święto Archaniołów
Michała, Rafała i Gabriela. Z tej okazji - powodowany
sugestiami parafian i osobistym doświadczeniem chciałbym abyśmy po codziennych Mszach św.
odmawiali modlitwę do św. Michała Archanioła. Ten
mały egzorcyzm jest starą tradycją w Kościele, która
została rekomendowana przez ostatnich papieży do
ponownego praktykowania.

Time runs very dynamically. Last week, before sending
the bulletin for printing, I wrote to you about starting
work on repairing our sound system. But before last
Sunday we knew that it was necessary to take a new
strategy regarding the sound system. Unfortunately, our
sound system is of an old generation and therefore
cosmetics will not help it function satisfactorily for a long
time. That is why we decided to set a completely new
sound system. By the way, we also want to modernize
the sound system in the parish hall.
The total investment should not exceed $ 20,000.
The new sound system should be installed in midOctober this year.
I am glad that the day after I announced the plan to buy
the monstrance for a large host, all funds were raised.
Thank you!
Fr.Tomasz Ludwicki SChr

Czas leci bardzo dynamicznie. W zeszłym tygodniu,
przed wysłaniem biuletynu do druku pisałem Wam o
rozpoczęciu prac nad naprawą naszego nagłośnienia.
Ale już przed zeszłą niedzielą wiedzieliśmy,
żepotrzebne jest obranie nowej strategii odnośnie
systemu nagłaśniającego. Niestety, nasze nagłośnienie
jest starej generacji i dlatego kosmetyka nie pomoże jemu
funkcjonować satysfakcjonująco na dłuższy czas. Dlatego
podjęliśmy decyzję o założeniu całkowicie nowego
nagłośnienia. Przy okazji chcemy także zmodernizować
system nagłaśniający w sali pod kościołem. Całość
inwestycji nie powinna przekroczyć $20,000. Nowe
nagłośnienie powinno zostać zamontowane w połowie
października br.
Cieszę się, że już dzień po ogłoszeniu planu zakupu
monstrancji na dużą hostię, wszystkie fundusze zostały
uzbierane. Bóg zapłać!
ks.Tomasz Ludwicki SChr

Saturday - September 28
5:00pm † Stella Kochanski - T. Kochanski
† Edna Dmuchowski

W miesiącu październiku zapraszamy
na nabożeństwa różańcowe.
W naszym kościele odprawiane one będą
od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej wieczornej
oraz w niedziele o godz. 6:30pm.

† Irene Korzenski - E. Korzenski
Sunday - September 29
7:30am † Frank Wietrzak w dniu urodzin - rodzina
9:00am † Florence, Mitchell & Diane Zielinski
† Edward Kulach - Kulach family
10:30am † Stanisław Borowski - rodzina
† Juliusz Guzik - rodzina
† Bronisław Watycha - rodzina
† Konrad Fedorczuk - 35 rocz. urodzin - S. Piotrowska

Beginning October 1st, we invite you to ponder
the mysteries of Jesus’ and Mary’s life on the Rosary
after evening masses.

12:00pm † Rev.John Hergenrother - T. Menczywor
1:30pm † Witold Gumkowski
O zdrowie i opiekę Bożą dla Emilii Wyszyński &

WEEKLY FINANCES - Sunday September 22, 2019

Michała Stachura z okazji urodzin - S. Tarchała

7:00pm † Józef Stokłosa - rocz. śmierci - S. Stokłosa

Budget/ Weekly Goal…….…………...$ 5,346
Collection……………………………....$ 3,997
Seminarian Education……………...…$ 1563
*****************************************************************
Saturday Mass 5PM ……...………..…$ 253

Tuesday - October 1

Sunday Mass:

7:00pm † Antoni Gumkowski
Monday - September 30
8:15am Most Needed Soul in Purgatory - A. Mravec

8:15am For Safety & Legal Protection of all Unborn Children

7:30AM…………..…..….…$

906

7:00pm O zdrowie i Boże błogosławieństwo

9:00AM……………...….….$

369

dla Anny Gal z okazji urodzin - R. & M. Maziarz
Wednesday - October 2

10:30AM……………....…….$ 1,192
12:00PM………………...…...$

428

8:15am Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish

1:30PM………….............….$

413

7:00pm O Błogosławieństwo Dla Dobroczyńców Naszej Parafii

7:00PM……………….....….$

436

Dziękczynna i z prosbą o dalsze łaski przez
Wstawiennictwo św. Józefa dla Marzenny z Rodziną
Thursday - October 3
8:15am For Safety & Legal Protection of all Unborn Children
7:00pm O zdrowie dla Bogumiła, Zofii & Zdzisława
Friday - October 4
8:15am Father`s & Mother`s Day Spiritual Bouquet Intentions
7:00pm W Bogu wiadomej intencji
Saturday - October 5
8:15am For Safety & Legal Protection of all Unborn Children
5:00pm † Robert Wilson - T. Kochanski
† Edna Dmuchowski
† Irene Korzenski - L. Podraza

*****************************************************************
Thank you for your generosity!
Please remember St. Ladislaus in your will.
Proszę pamiętaj o Parafii Świętego Władysława w swoim testamencie.

SECOND COLLECTION/ DRUGA SKŁADKA
 October 6 - collection for new sount system
6 pażdziernika - zbiórka na nowy system nagłaśniający
 October 13 - utilities
13 pażdziernika -prąd & gaz
 October 22 - propagation of faith-world mission Sunday
22 pażdziernika - światowa niedziela misyjna
 October 27 - collection for new sound system
27 pażdziernika - zbiórka na nowy system nagłaśniający

The Women’s Center helps women who are facing
diﬃcult, unplanned pregnancies. We’ll be handing out
baby bottles after Masses on October 6th , to support
their good work. Take a bottle, drop your change in it
for a few weeks, and return it to the parish by
October 27th. The money will help the Women’s Center
provide material support and counseling services for
pregnant women, and assist them in accessing other
community services. Each year the three locations
together have over 5,000 appointments with expecting
mothers. By God’s Grace, The Women’s Centers
have saved almost 40,000 babies—and their
mothers—from abortion since opening in 1984.
Począwszy od niedzieli - 6 października prosimy
wszystkich parafian do współudziału w akcji
zbierania funduszy dla Centrum Kobiet. Centrum
Kobiet (The Women’s Center) jest organizacją która
pomaga kobietom w ciąży, będących w trudnej sytuacji
finansowej. Akcja ta potrwa do 27 października.
Centrum Kobiet służy doradą, pomocą i modlitwą.
Przeciętnie w ciągu roku, otrzymuje pomoc ponad pięć
tysięcy kobiet. Pomoc ta, to niezbędne rzeczy dla
młodego dziecka jak: mleko, pieluchy, krzesełka do
samochodu, wózki itp. Codziennie odprawiana jest
Msza Św. o godz. 12:00 w południe oraz odmawiany jest
Rożaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji
wszystkich kobiet będących w ciąży.

Zapraszamy dzieci
i młodzież do służby przy
ołtarzu jako ministranci
oraz dorosłych do posługi
lektora. Prosimy zgłaszać się
do zakrystii.
You are invited to serve as altar
server or lector or adult altar
server during Masses here at
St.Ladislaus church.
If you would like to serve
in any of those ministries, please
stop by in the sacristy.

Zaproszenie na obiad / Dinner Invitation
Rada Parafialna serdecznie zaprasza na obiad w dniu
29 września, który będzie do nabyciaw sali parafialnej po
Mszach św. Dochód zebrany ze sprzedazy obiadu
zostanie przekazany na naprawę nagłośnienia w kościele.
**************************
The Parish Council invites for a dinner
on September 29 after Masses in the parish hall.
Income collected from the sale will be used for the
upgrade of a sound system in our church.

St. Francis pet blessing
In honor of St. Francis of Assisi we will have our annual
animal blessing. You are invited to bring your pets to our
Annual Pet Blessing which will take place in the parking
lot on Saturday, October 5th at noon.
Pets of any kind are welcome; we only ask that they be on
leashes, if needed, and that you will clean up
after them if any “accidents” occur.

Błogosławieństwo zwierząt
z okazji wspomnienia św.Franciszka
Zapraszamy na błogosławieństwo zwierząt
z okazji wspomnienia Św. Franciszka które odbędzie się
w dniu 5 października o 12:00pm na parkingu. Prosimy
żeby wszystkie zwierzątka były na smyczy lub
w klatce. Warto wspomnieć, że zwyczaj błogosławienia
zwierząt jest ściśle związany ze wspomnieniem
św. Franciszka z Asyżu, który szczególnie ukochał
wszystkie stworzenia i nazywał je naszymi mniejszymi
braćmi. Kierując się postawą św. Franciszka uczymy
się szanować każde stworzenie Boże.

Męska Wspólnota Różańcowa św. Jana Pawła II
zaprasza mężczyzn do
udziału we wspólnej
modlitwie w intencji obrony
życia dzieci nienarodzonych

Dziecięce Koło Różańcowe będzie miało spotkanie w
1. niedzielę miesiąca o godzinie 11:30 am w konwencie.
**********************************************
Children`s Rosary Group will meet on the first
Sunday of the month at 11:30am in convent.

i sumień ich nieświadomych

Koło Żywego Różańca

matek posuwających się do

spotyka się w 1. niedzielę miesiąca o godzinie
6:00 pm w kościele. Zapraszamy na spotkanie
wszystkich, którzy pragną odpowiedzieć na prośbę
Papieża JPII : ʺOdmawiajcie codziennie różaniecʺ.

tak strasznego czynu jakim
jest aborcja. Spotkanie odbędzie się w pierwszą sobotę
miesiąca, 10/05/19. Zapraszamy na Mszę św.
o godz.8:15am a po mszy wspólny wyjazd pod klinikę

Pierwszy Piątek Miesiąca

aborcyjną. Mążczyźni którzy mają koszulki i czapki
naszej wspólnoty proszeni są o założenie ich na
spotkanie. Dla tych którzy nie mają koszulek a chcieliby
je nabyć, prosimy aby zgłosili się po Mszy św. do Pawła
Wilk. Zachęcamy aby każdy mężczyzna czuł się w
obowiązku brania odpowiedzialności nie tylko za swoją
rodzinę, ale i za całe społeczeństwo.

•
•
•
•
•

Sakrament spowiedzi świętej przed Mszą Świętą
poranną, oraz od 6 po południu.
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.

Pierwsze czwartki miesiąca
Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest przypomnieniem
tego, co świętujemy w Wielki Czwartek,
ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.
Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem Eucharystii,
a w związku z tym jest przede wszystkim czasem
dziękczynienia. Dziękujemy w nim za największy z cudów,
ale także za Kościół i to wszystko, co przyczynia się do naszego zbawienia. Nierozerwalnie z sakramentem Eucharystii
związane jest kapłaństwo. Dzięki niemu Msza święta została powierzona w ręce ludzi i może być sprawowana
w każdym miejscu i czasie. Tylko poprzez kapłanów Chrystus może w pełni dawać siebie i przebywać wśród ludzi
w swoich sakramentalnych znakach. Pierwszy czwartek jest zatem także dniem wdzięczności za dar kapłaństwa,
a co za tym idzie modlitwy za kapłanów o wytrwanie w dobrym i godne sprawowanie świętych obrzędów.
To także czas modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele i tutaj, oprócz powołanych do kapłaństwa,
uwzględnieni są wszyscy, którzy wspomagają Kościół i księży.

Od października zaczynając zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie pierwszych czwartków
miesiąca. Rozpoczniemy Godziną Świętą o 6:00pm. Msza św. o godz. 7:00pm

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, OCTOBER 5 & 6
Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

Commentator
Lector

M. Kreczmer

J. Tracz
E. Wielgus

E. Czupryna
E. Wielgus

E. Czupryna
J. Janocha

Youth
mass

E. Gandy
Z. Czarny

A. Lenard
D. Poniatowska

Eucharistic
Ministers

M. Kreczmer

L. Michno
J. Tracz
E. Czupryna

A. Baros

Z. Czarny
R. Modrzejewski

X. Chiriboga
L. Lagos

K. Kalata
J. Tracz
Z. Czarny

Z. Czarny

Klub Polski serdecznie zaprasza na sprzedaż pieczywa

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w dniu 6 pażdziernika od godziny 8 rano. Cały dochód

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

ze sprzedaży będzie przeznaczony na pokrycie kosztów
nowego nagłośnienia . Serdecznie zapraszamy!

EUCHARISTIC ADORATION
The Polish Club cordially invites you to their brad sale
on October 6th starting at 8am. All sales proceeds will be
used to cover the costs of the new sound system.

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.

Pod przewodnictwem duchowym ks. Tomasza Ludwickiego SChr
Mexico City, Puebla, Guadalupe,
Teotihuacan, Acapulco
6 - 14 grudzień, 2019

Cena: $1,595

Informacje i zapisy w
biurze parafialnym.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich
zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
strąć do piekła. Amen.

Cena obejmuje:

•
•
•
•
•
•
•
•

Koszt biletu lotniczego
Zwiedzanie zgodnie z programem
Noclegi w hotelach dwuosobowych
Wyżywienie dwa razy dziennie
Przejazdy i transfery klimatyzowanym autokarem
Wstępy do miejsc zwiedzanych
Opieka polskiego przewodnika
Opłaty podatkowe
Cena nie obejmuje napiwków i opłat za napoje w
restauracjach hotelowych.

Prayer to St. Michael the Archangel
St. Michael the Archangel, defend us in battle; be
our defense against the wickedness and snares of
the devil. May God rebuke him, we humbly pray;
and do you, O prince of the heavenly host, by the
power of God, thrust into hell Satan and the other
evil spirits who prowl about the world for the
ruin of souls. Amen.

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.

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

860.399.1785
CST 2117990-70

Fall Special - $59.95
Furnace or Boiler

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

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%

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.

630-261-0400

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

The Most Complete If You Live Alone You Need MDMedAlert!
Online National
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
Directory of
✔Ambulance Solutions as Low as
95 a month
$19.
✔Police ✔Fire
Catholic Parishes ✔Friends/Family FREE Shipping

In Stock & Ready to Order Today.

CALL OR ORDER ONLINE. $39.95

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

an Official Travel
Agency of Apostleship
of the Sea-USA

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

773-237-5724

800-566-6150 • www.wlpmusic.com

Pietryka Funeral Home

Brian or Sally, coordinators

FREE Activation
NO Long Term Contracts

• 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
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

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

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

SELLING HOMES IN YOUR
NEIGHBORHOOD
FOR OVER

REAL ESTATE

26 YEARS

5341 W. Belmont
Chicago, IL 60641

Get it. And forget it.®

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

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

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

•
•
•
•

Call Today!
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

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

