Saint Ladislaus Parish
5345 W. Roscoe St. Chicago, IL 60641
(773) 725-2300
stladislauschicago@gmail.com
stladislauschicago.org
Pastor:
Rev. Tomasz Ludwicki SChr
Associate Pastor: Rev. Mateusz Szleger SChr

Then I heard
the voice of the Lord
saying,
“Whom shall I send?
Who will go for us?”
“Here I am,”
I said; send me!”
Is 6:8

I usłyszałem głos Pana
mówiącego:
“Kogo mam posłać?
Kto by Nam poszedł?”
Odpowiedziałem:
“Oto ja, poślij mnie!”
Iz 6, 8

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 6, 2022
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 LUTEGO 2022

40-GODZINNA ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
7-8 LUTEGO 2022

40 HOURS ADORATION
OF THE BLESSED SACRAMENT
FEBRUARY 7-8, 2022

Zapraszamy na 40-godzinną adorację
Najś więtszego Sakramentu, któ ra rozpocznie się
w poniedziałek, 7 lutego o godz. 6.00am, natomiast
zakoń czy się we wtorek, 8 lutego o godz. 10.00pm.

We invite you to a 40-hour Adoration
of the Blessed Sacrament that will start
on Monday, February 7 at 6.00am and will end
on Tuesday, February 8 at 10.00pm.

Czuwanie modlitewne będziemy o iarować jako:
• dziękczynienie za Najś więtszy Sakrament;
• przeproszenie za znieważ anie Eucharystii
i zabijanie dzieci nienarodzonych;
• proś bę o odnowę wiary i o ustanie pandemii
koronawirusa.
Potrzebna jest obecnoś ć przynajmniej jednej
osoby na każ dą godzinę adoracji, stąd prosimy
o zapisywanie się na listę adoracyjną dostępną
przy drzwiach koś cioła.

We will offer the adoration as:
• thanksgiving for the Blessed Sacrament;
• reparation for insulting the Eucharist and
killing the unborn children;
• petition for the renewal of faith and for the end
to the coronavirus pandemic.
At least one person is required for each hour of
adoration, so please sign up on the list available
by the door of the church.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 LUTEGO
WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ Z LOURDES
W piątek, 11 lutego - we wspomnienie Matki Boż ej z Lourdes obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Wszystkie osoby,
któ re chcą przyjąć sakrament chorych zapraszamy
w tym dniu na Mszę ś w. o godz. 7:00pm. Prosimy też o ewentualną
pomoc chorym w dostaniu się do koś cioła. Sakrament chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych,
któ rzy znajdują się w niebezpieczeń stwie ś mierci. To sakrament dający chorym moc i odwagę
oraz łaskę chrześ cijań skiego przyjmowania i przeż ywania choroby. Moż na go przyjąć wiele razy
w ciągu ż ycia. Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom: zagroż onym poważ ną
chorobą, zagroż onym ś miercią, będącym w podeszłym wieku, oczekującym na poważ ną operację,
nieprzytomnym, któ rzy wcześ niej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili.
WORLD DAY OF THE SICK - FEBRUARY 11
THE FEAST OF OUR LADY OF LOURDES
On Friday, February 11 - on memorial of Our Lady of Lourdes we will celebrate the World Day of the Sick. All those who want to receive
the Sacrament of the Anointing of the Sick are invited to attend
the Holy Mass at 8:15am. We also ask to help the sick to get to the church.
The sacrament of the anointing the sick is not just for those in danger of death.
That sacrament gives power and courage to the sick. You can take the sacrament
of the sick many times during your life. Anointing of the sick can be received
by the following persons: at risk of serious illness, at risk of death, elderly,
pending major surgery, to the unconscious who previously asked
or would have asked for this sacrament.

SATURDAY - FEBRUARY 5
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
5:00pm
†† Edna and Bill Dmuchowski - family
For good health and God’s blessings for Margaret
Bryant - Diane Gazda
SUNDAY - FEBRUARY 6
7:30am
† Marcin Broniec w 4. rocznicę śmierci - Guzik
Za spokój dusz †† Rozalii i Bronisława Paprockich,
Janiny Kaziród - o wieczną radość
† Edward Chlebda - Halina Gorobets
O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana Czyszczoń Halina Gorobets
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy
Osieckiej
9:00am
† Henry Lakoma - Dennis & Francine Niemczura
† Robert Schlueter - D. Schlueter
In memory of †† Mitchell J., Florence T. Zielinski,
Diane (Zielinski) Rohan - Debbie & Mitchell K. Zielinski
For parishioners
10:30am † Antoni Kulesza - death anniversary - Kulesza Family
Za zmarłych †† Janinę i Józefa Malewicz - o wieczne
zbawienie duszy - Edward Malewicz
† Barbara Ryniewska - syn Dominik
†† Marek i John Wilczek - Teresa Wilczek
† Wacława i Edward Wasiukiewicz - o spokój duszy
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
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej,
prosząc o zdrowie i dary Ducha Św. dla wspólnoty
zakonnej, członków „Żywego Różańca” i całej parafii,
a dla zmarłych o wieczną radość - Bogumiła Krewionek
- ʺŻywy Różaniecʺ
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisławy
Szymelfenig w dniu urodzin - siostra
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Pacer
w dniu 91. urodzin oraz imienin - Elżbieta Stankiewicz
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Rozalii Wadycki w dniu Chrztu św. oraz dla jej
rodziców - rodzina
O Boże błogosłwieństwo dla chrześniaków: Martyny,
Amelii, Frania, Kewina i Filipka - Marta Wadycki
Za rodziny, które zaprosiły naszych księży do swoich
domów na wizytę duszpasterską
Za parafian
12:00pm †† Tomasz Baran i Jan Baran - o wieczne zbawienie
duszy - rodzina
† Maria Wcisło - the Wcisło Family

7:00pm

†† Jan Skorupa, Valeria i Józef Skorupa, Julia i
Franciszek Wojciechowscy oraz zmarli z rodzin
Skorupa i Wojciechowski - Marianna Skorupa
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny
Jankowskiej - Olga Kalata
O ustanie pandemii koronawirusa

MONDAY - FEBRUARY 7
8:15am
Most needed soul in purgatory
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
TUESDAY - FEBRUARY 8
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
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
WEDNESDAY - FEBRUARY 9
8:15am
For deceased parishioners and benefactors
7:00pm
Za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii
THURSDAY - FEBRUARY 10
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
FRIDAY - FEBRUARY 11
8:15am
For parishioners
For the sick
7:00pm
Za parafian
Za chorych
SATURDAY - FEBRUARY 12
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
5:00pm
†† Edna and Bill Dmuchowski - family

OUR FINANCES - JANUARY 30, 2022
Sunday Collection .....……….………….......... $4,797
Thank you!

Serdeczne Bóg zapłać!

SPECIAL COLLECTION / KOLEKTA SPECJALNA
 February 6 - Utilities
6 lutego - Prąd i Gaz
 February 13 - Maintenance
13 lutego - Utrzymanie Koś cioła
 February 19-20 - 2022 Annual Catholic
Appeal
19-20 lutego - Doroczna Kwesta
Katolicka 2022
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Many families in our parish will be receiving the Annual Catholic Appeal mailing from Cardinal Cupich.
On behalf of those served by the ministries, parishes, and schools that receive funding from the Appeal,
we thank you for your gifts. Please return your response as soon as possible. The Annual Catholic Appeal
offers a wonderful opportunity to answer the call “Making all things new … God’s promise and our
responsibility.” In addition to providing for ministries and services throughout the archdiocese,
the Appeal also funds services that are of great help here in our parish. As we contemplate God’s many
gifts to us, we should also re lect on our gratitude. Your inancial support for the work of our parish,
our archdiocese, and the Church throughout the world is one way to express this gratitude.
Please give what you can to the 2022 Annual Catholic Appeal.
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Wiele rodzin w naszej para ii wkró tce otrzyma list od Kardynała Cupicha z proś bą o złoż enie
zobowiązania inansowego na rzecz Kwesty Katolickiej. W imieniu tych, któ rzy korzystają z posług
duszpasterskich, para ialnych i otrzymują pomoc inansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Pań stwu
za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie swojej odpowiedzi. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza
wspaniałe moż liwoś ci odpowiedzi na wezwanie, aby „Odnowić wszystko… Boż a obietnica i nasza
odpowiedzialnoś ć”. Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programó w w całej Archidiecezji, Kwesta
Katolicka inansuje ró wnież posługi, któ re służ ą wielką pomocą duszpasterstwu naszej para ii.
Dostrzeganie licznych daró w otrzymywanych od Boga, powinno skłaniać nas do coraz większej
wdzięcznoś ci. Wsparcie inansowe udzielone naszej para ii, archidiecezji i Koś ciołowi na całym ś wiecie
jest jednym ze sposobó w dziękczynienia. Prosimy o złoż enie o iary na Doroczną Kwestę Katolicką 2022.
RÓŻE
RÓŻAŃCOWE
Spotkanie Ró ż
Zywego Ró ż ań ca
odbędzie się
w niedzielę,
6 lutego
o godz. 6:00 pm.
Zapraszamy!

ZEBRANIE
KLUBU POLSKIEGO
Spotkanie Klubu Polskiego
odbędzie się w poniedziałek,
14 lutego 2022 o godz. 6:00pm
w sali pod koś ciołem.
Zapraszamy wszystkich,
któ rzy chcieliby dołączyć
do naszego klubu.

KLUB SENIORA
„ZŁOTA RÓŻA”
Serdecznie
zapraszamy
na spotkanie
i Mszę ś w.
w intencji
senioró w
w czwartek, 24 lutego br.
o godz. 11:00am.

SPRZEDAŻ PĄCZKÓW / POLISH „PĄCZKI” SALE
Klub Polski organizuje tradycyjną sprzedaż pączkó w
z piekarni „Baranowski Bakery” w niedzielę 20 lutego 2022 r.
w sali para ialnej. Serdecznie zapraszamy!
The Polish Club is inviting everyone to the traditional „Pączki” Sale
on Sunday, February 20, 2022 in the parish hall.
Your support of this fundraiser is greatly appreciated.

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:
† Kazimierz Wcisło
Eternal rest, grant unto him, O Lord...
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

NABOŻEŃSTWO
DO ŚW. MONIKI
W piatek, 18 lutego 2022
o godz. 7:00 pm zapraszamy
na Mszę ś w. i naboż eń stwo
do ś w. Moniki. Modlić się
będziemy za tych, któ rzy
przeż ywają kłopoty
małż eń skie, przemoc
i nieudane małż eń stwa,
oraz w trudnych sprawach
wychowawczych, między
innymi za dzieci, któ re
nie chcą praktykować wiary.

Sw. Monika jest przykładem
cierpliwej i wytrwałej
modlitwy za dzieci i męż ów.
Swą postawą sprawiła, ż e
najpierw nawró cił się jej
mąż , będący wcześ niej
poganinem, a pó ź niej syn,
ś w. Augustyn.
Za tego drugiego, o jego
nawró cenie modliła się
bez przerwy około 20 lat.
Przez jej wstawiennictwo
chrześ cijań skie ż ony i matki
zanoszą do Boga modlitwy
z proś bą o ratowanie dusz
swoich dzieci i męż ów.
Karteczki na osobiste
intencje modlitewne będą
dostępne przed Mszą ś w.
do wypełnienia i wrzucenia
do koszyka. Msza ś w.
będzie o iarowana
w tych intencjach.

PRAYER REQUEST /
PROŚBA O MODLITWĘ

Stanisława Beda
Jadwiga Budzinski
Anna Gajek
Diane Gazda
Wiesława Karczmarczyk
Maria Mieleszuk
Irene Odrowski
Albina Onysio
ks. Zygmunt Ostrowski SChr

Dionizja (Dasha) Woznica

Kościół św. Władysława jest otwarty
na prywatną modlitwę codziennie
od rannej do wieczornej Mszy ś w.
St. Ladislaus Church is open for private prayer
every day from the morning to the evening Mass.

Psycholog, któ ry jest praktykującym katolikiem
jest dostępny na spotkania w konwencie przy
naszym koś ciele w co drugą sobotę, w godz.
11.00am – 2.00pm. Po umó wienie się prosimy
dzwonić pod nr tel.: 708-717-4093.
Więcej informacji na: www.galcentero hope.com.

This week the Votive Candles
in front of Our Lady of Częstochowa
burn for:

Our sanctuary lamps burn
this week for:
† Irena Pienczykowska

†† Anna i Elżbieta Wilczek
Świeczki wotywne przy Obrazie Matki Bożej
Częstochowskiej palą się w tym tygodniu
w wyż ej wymienionej intencji.

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

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, FEBRUARY 12 & 13, 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

Lector

J. Janocha

L. Michno

J. Tracz

M. Kreczmer

Szkoła Polska - Dzieci J. Kondrat
Pierwszokomunijne

O. Kalata

PARISH INFORMATION

INFORMACJE PARAFIALNE

P
O
H
:
Monday to Friday: 9:00am - 2:00pm
Wednesday: 9:00am - 6:00pm

G
Od pon. do piątku: 9:00am - 2:00pm
Sroda: 9:00am - 6:00pm

M
:
Monday - Friday: 8:15am - English; 7:00pm - Polish
Saturday:
8:15am - Bilingual (Polish/English)
5:00pm - (Vigil Mass) English
Sunday: 7:30am - Polish, 9:00am - English, 10:30am Polish, 12:00pm - Polish, 7:00pm - Polish
Vigil Mass (anticipated) on previous day as scheduled.

M
Ś
:
Od poniedziałku do piątku: 8:15am - angielska, 7:00pm polska
Sobota: 8:15am dwujęzyczna (angielsko/polska)
5:00pm angielska (Msza z formularza niedzielnego)
Niedziela: 7:30am - polska, 9:00am - angielska,
10:30am - polska, 12:00pm - polska, 7:00pm - polska

S
R
Sunday:
Monday - Friday:

S
P
:
Niedziela:
Poniedziałek - piątek:
Pierwszy piątek miesiąca:
Sobota:

Saturday:

:
Before each Mass
8:00am and 6:30 -7:00pm
On First Friday from 6:00pm
8:00am and 4:30pm -5:00pm

B
:
Please call the parish office at 773-725-2300 at least
one month before to make arrangements. First time
parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
M
:
Arrangements must be made at least four months in
advance. Please make an appointment with one of the
priests to begin the process.
S
C
:
In all cases of serious illness or accident the priest
should be called at once. Holy Communion will be
brought to the sick upon request.
A
: Every Tuesday following the 8:15am
Mass. Benediction at 6:45pm followed by Polish Mass at
7:00pm
H

R

D
T
D

: Mondays and Fridays at 6:30pm
Tuesdays at 8:45am
M

H

C
O M

: Tuesdays at 6:45pm
: Tuesdays at 3:00pm

T S .J

: Wednesdays (after 8:15am Mass)

O L
O P
Wednesdays at 6:45pm
D

T S .J

P

H

N

:

II: Thursdays at 6:45pm

:

Przed każ dą Mszą Swiętą
8:00am i od 6:30pm
od 6:00pm
8:00am i od 4:30-500pm

C
:
Prosimy o kontakt telefoniczny z biurem parafialnym
przynajmniej miesiąc przed planowaną datą Chrztu.
Rodzice, dla któ rych jest to pierwsze dziecko, mają
obowiązek uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym. W celu umó wienia się na spotkanie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300.
S
M
:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery
miesiące przed. Proszę umó wić się na spotkanie z
jednym z kapłanó w, aby rozpocząć proces.
O
:
W każ dym przypadku poważ nej choroby lub wypadku
należ y wezwać księdza. Komunia Swięta zostanie
przyniesiona do chorych na ż ądanie.
A
N
S
: wtorki od
8:45am do 7:00pm; od poniedziałku do piątku od
6:00pm do 7:00pm
R

:

K

D M

G

poniedziałki i piątki o 6:30pm (po polsku)
wtorki o 8:45am (po angielsku)
B

M

: wtorki o 6:45pm

: wtorki o 3:00pm

N
D Ś .J
: pierwsze ś rody
miesiąca na Mszy ś w. o 7:00 pm
N
D M
ś rody o 6:45pm
N

D J

B

N
P

P

:

II: czwartki o 6:45pm

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!
End of the
Year Sale!

75% OFF
LABOR!
Offer does not include cost of material. Discount applied
by representative at time of contract execution.
Offer ends 12/31/2021.

Call during this program & receive a
$50 restaurant gift card with in-home
estimate & free gutter inspection!
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 12/31/2021. **FOR BALT/DC GIFT CARD AMOUNT IS $25**

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

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

•
•
•
•

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

