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ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ
Pandemia wywiera ogromny wpływ na nasze ż ycie i na ż ycie
naszych para ii. W miarę jak koś cioły są ponownie otwierane,
para ianie, ze względu na koniecznoś ć zachowywania dystansu
społecznego i troskę o własne zdrowie, co łatwo zrozumieć ,
obawiają się powrotu do uczestniczenia w naboż eń stwach.
Jednak przez cały czas tego kryzysu odnowa pozostaje sprawą
najwyż szej wagi w naszych para iach i w naszych sercach. Jako
Archidiecezja wiemy, ż e droga do duchowej odnowy wiedzie
przez systematyczny i trwały wzrost grona ucznió w –
misjonarzy Jezusa, rozpalanie ognia Jezusa w naszych sercach
i dzielenie się Nim z innymi poprzez goś cinnoś ć, wychodzenie
naszej wspó lnoty do innych i dzieła duszpasterskie.
Inicjatywa Odnów mój Kościół rozpoczyna się w każ dej grupie od „fazy rozeznania i decyzji”. Proces ten
koncentruje się na odnowie strukturalnej i najlepszej kon iguracji zasobó w materialnych w ramach
grupy. Przykładem moż e tu być najlepsze wykorzystanie zasobó w w celu wsparcia kompetentnego
personelu para ialnego, posiadania trwałych budynkó w, parkingó w, itp., któ re będą w jak najlepszy
sposó b służ yły w wypełnianiu służ by. Kiedy to zostanie już ustalone, zespoły zaczną koncentrować się
na odnowie duchowej para ii i uaktywnieniu ż ycia para ialnego. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację,
musimy przejś ć do fazy odnowy duchowej tak sprawnie jak będzie to moż liwe.
Z tego powodu Archidiecezja przesunęła datę rozpoczęcia fazy rozeznania i decyzji naszej grupy.
Pierwotnie planowano, abyś my rozpoczęli tę fazę na przełomie lat 2021-22. Jednak, zgodnie z
aktualnymi postanowieniami, proces ten rozpoczniemy jesienią, prawdopodobnie w połowie
paź dziernika, i najprawdopodobniej korzystając ze spotkań wirtualnych.
Oznacza to, ż e mała grupa para ian z para ii ś w. Władysława spotka się z innymi para iami w naszej
grupie, aby ocenić potrzeby naszej okolicy i scenariusze potrzebne do dokonania zmian strukturalnych,
któ re najlepiej będą służ yły naszym wspó lnotom. Rezultaty tego procesu są ró ż ne - od znaczących
konsolidacji w obszarach o duż ych wyzwaniach inansowych i małej aktywnoś ci wiernych, przez
zmianę harmonogramó w Mszy ś w., aż po moż liwoś ć koordynacji posługi z sąsiednią para ią w
obszarach o silniejszych podstawach organizacyjnych i strukturalnych.
W procesie tym, opró cz zmiany terminu rozpoczęcia, w duż ej mierze wszystko pozostanie takie samo,
jak miało być uprzednio. Będzie wystarczająco duż o czasu na modlitewne rozważ anie ró ż nych
scenariuszy i dzielenie się pomysłami z zespołem grupującym. W trakcie całego procesu będziemy się
koncentrować na odnowie. Będziemy to robić przez pomnaż anie grona ucznió w Jezusa, budowanie
wspó lnoty i inspirowania do składania ś wiadectwa. Pierwsza faza rozeznawania i decyzji skupi się na
strukturach organizacyjnych i izycznych potrzebach koniecznych do wsparcia tych imperatyw w
dzisiejszej rzeczywistoś ci. Więcej szczegó łó w zostanie udostępnionych w najbliż szych tygodniach.

RENEW MY CHURCH
The pandemic has had a great impact on our lives and our parishes. As churches
reopen, parishioners are understandably concerned about returning to worship
due to social distance recommendations and their own health. Yet, throughout
this crisis, renewal remains of utmost importance in our parishes and in our
hearts. We know as an Archdiocese that the way to spiritual renewal is through
a focused effort on missionary discipleship, igniting the ire of Jesus in our own hearts and sharing that
with others through hospitality, community outreach and ministry.
The Renew My Church movement begins with a "Discernment and Decisions phase" in each grouping.
This process focuses on structural renewal and the best physical con iguration within a grouping, for
example the best use of resources to support strong parish staffs and have buildings, parking lots, etc.
that support ministry. Once this has been determined, teams begin to focus on spiritual renewal and the
vitality and vibrancy of parish life. Based on the current climate, we need to move to the spiritual
renewal phase as ef iciently as possible.
For that reason, the Archdiocese has moved up the start date for our grouping’s discernment and
decisions phase. We were originally scheduled for 2021-22. We will now start the process this fall, likely
mid-October, and possibly using virtual meetings.
This basically means a small group of parishioners from St. Ladislaus will meet with other parishes in
our grouping to evaluate the needs of our local areas and scenarios for structural changes that best suit
our communities. The results of this process vary – from signi icant consolidations in areas with large
inancial and vitality challenges to changing Mass schedules or more opportunities to coordinate
ministry with a neighboring parish in areas with stronger organizational and structural foundations.
Other than the timing, this process will remain largely the same as it would have been otherwise. There
will be ample time given for prayerfully considering various scenarios and sharing ideas with the
grouping team. Our focus throughout the entire process will be on renewal by making disciples,
building community, and inspiring witness, with the irst Discernment & Decisions phase focused on the
organizational and physical structures needed to support those imperatives in our times. More details
will be shared in the coming weeks.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, SEPTEMBER 12
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7:30 AM

9:00 AM 10:30 AM 12:00 PM

1:30 PM

7:00 PM

Comment. M. Kreczmer E. Czupryna L. Michno J. Tracz

S. Santena W. Łukaszewicz K. Wszeborowska

Lector

S. Santena E. Gandy

M. Kreczmer E. Wielgus

L. Michno Z. Czarny

K. Wszeborowska

40-GODZINNA ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

40 HOURS ADORATION
OF THE BLESSED SACRAMENT

14-16 WRZEŚNIA 2020

SEPTEMBER 14-16, 2020

Zapraszamy na 40-godzinną adorację
Najś więtszego Sakramentu, któ ra odbędzie się w
dniach 14-16 wrześ nia br., tj. w ś więto
Podwyż szenia Krzyż a oraz liturgiczne
wspomnienie Matki Boż ej Bolesnej. Czuwanie
modlitewne będziemy o iarować jako:

St. Ladislaus parish organizes a 40-hour adoration
of the Blessed Sacrament on September 14-16,
2020, which is on the feast of the Exaltation of
the Cross and the liturgical memorial of Our Lady
of Sorrows. We will offer the adoration as:

•
•
•

dziękczynienie za Najś więtszy Sakrament,
reparację za znieważ anie Eucharystii,
proś bę o ustanie pandemii koronawirusa.

•
•
•

thanksgiving for the Blessed Sacrament,
reparations for insulting the Eucharist,
request for end to the coronavirus pandemic.

The adoration will begin on Monday, September
Adoracja rozpocznie się w poniedziałek,
14 at 9.00am, and will end on Wednesday,
14 wrześ nia o godz. 9.00am, natomiast zakoń czy
September 16 at 1.00am. At least one person is
się w ś rodę, 16 wrześ nia o godz. 1.00am.
required for each hour of adoration, so please sign
Potrzebna jest obecnoś ć przynajmniej jednej osoby
up for the adoration list available at the door
na każ dej godzinę adoracji, stąd prosimy o
of the church.
zapisywanie się na listę adoracyjną dostępną przy
drzwiach koś cioła.

DZIEŃ FATIMSKI
13 WRZEŚNIA 2020
W niedzielę, 13 wrześ nia br. obchodzić
będziemy piąty tegoroczny dzień fatimski. Matka
Boż a nazwała siebie Kró lową Ró ż ań ca Swiętego
i wezwała do odmawiania modlitwy ró ż ań cowej.
Posłuszni wezwaniu Maryi odmó wimy cztery częś ci
ró ż ań ca w intencji o ustanie pandemii koronawirusa
oraz o nawró cenie dla siebie i dla ś wiata.
Plan dnia fatimskiego:
•
•
•
•

radosna częś ć ró ż ań ca – 7.00am;
ś wietlista częś ć ró ż ań ca – 10.00am;
bolesna częś ć ró ż ań ca – 1.00pm;
chwalebna częś ć ró ż ań ca – 6.30pm.

KLUB SENIORA
„ZŁOTA RÓŻA”
Zapraszamy na spotkanie klubu
seniora „Złota Róża”, któ re
odbędzie się w ś rodę,
9 wrześ nia br.
O godz. 11.30am zostanie
odprawiona Msza ś w.,
a następnie
prelekcję na
temat: „Fakty
i mity o COVID-19”
wygłosi dr Leszek
Ballarin.

SATURDAY - SEPTEMBER 5
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
5:00pm
† Edna Dmuchowski
† Ruth Kelly - T. Kochanski
† Mieczysław Kornacki w 25. rocznicę śmierci T. Nurkowska
SUNDAY - SEPTEMBER 6
7:30am
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą dla Jerzego z okazji urodzin - żona
† Stanisława Wisniewska - 3 miesiące po śmierci
9:00am
†† Florence T., Mitchell J. Zielinski and Diane Mitchell K. & Debbie Zielinski
10:30am † Stanisław Borowski o wieczne zbawienie duszy rodzina
† Stefan Malek o wieczne zbawienie duszy - T. Malek
† Antoni Klocek 5. rocznica śmierci - Diana Klocek
Za duszę † Heleny Kusiak - J. Janocha
Za duszę † Cecylia Cieciura w pierwszą rocznicę
śmierci - G. Boduch
† Stefan Hnat - Barbara Hnat
† Krystyna i Franciszek Matuła - Barbara Hnat
In memory of Laura Grzech, for healing of parents’
grieving heart after the loss of their child
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
prosząc o zdrowie i dary Ducha Św. dla członków
Żywego Różańca, księży Chrystusowców oraz całej
parafii, a dla zmarłych o wieczną radość - zelatorka,
B. Krewionek
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Nikolaja i Kalili
O uwolnienie, wyzwolenie z wszelkiego zła,
światło Ducha Św. na każdy dzień dla Piotra
Za parafian
12:00pm † Stephanie Barth - T. Menczywor
1:30pm

7:00pm

† Maria Wcisło - mąż z rodziną
†† Jan Skorupa, Valeria i Józef Skorupa, Julia i
Franciszek Wojciechowscy, zmarli z rodziny Skorupa
i Wojciechowski i za wszystkich naszych zmarłych
O cudowne uzdrowienie dla Krzysztofa z choroby
nowotworowej
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna

MONDAY - SEPTEMBER 7
9:00am
Most needed soul in purgatory
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
† Franciszek i Maria Pytlik - rodzina
O cudowne uzdrowienie dla Krzysztofa z choroby
nowotworowej
TUESDAY - SEPTEMBER 8
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
† Stefan Malek o wieczne zbawienie duszy
O cudowne uzdrowienie dla Krzysztofa z choroby
nowotworowej
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Nikolaja i Kalili
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
WEDNESDAY - SEPTEMBER 9
8:15am
For deceased parishioners and benefactors
7:00pm
Za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
O cudowne uzdrowienie dla Krzysztofa z choroby
nowotworowej
THURSDAY - SEPTEMBER 10
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
O cudowne uzdrowienie dla Krzysztofa z choroby
nowotworowej
FRIDAY - SEPTEMBER 11
8:15am
For the end to coronavirus pandemic
7:00pm
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
O cudowne uzdrowienie dla Krzysztofa z choroby
nowotworowej
SATURDAY - SEPTEMBER 12
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą i szczęśliwe zakończenie sprawy dla syna
5:00pm
† Edna Dmuchowski
† Alexander & Jadwiga Kochanski - grandson Tom
† Mieczysław Kornacki w 25. rocznicę śmierci T. Nurkowska

OUR FINANCES - AUGUST 30, 2020
Sunday Collection …..……………...…….. $4,299
On-line giving through PayPal ………. $70

HOLY BAPTISM / CHRZEST ŚW.
Through the Sacrament of Baptism we have
welcomed into the Church Elizabeth Margaret
Kleszcz. Let’s pray for the newly baptized,
her parents and godparents.

Maintenance …………………………….….. $1,251
The Catholic League …………………….. $1,027
Thank you for your continued support
during these challenging times!
Serdeczne Bóg zapłać!

There will be one bilingual Holy Mass on
September 7th at 9:00 am.
Happy Labor Day!
********************************
W poniedziałek, 7 wrześ nia zapraszamy
na polsko-angielską Mszę ś w. o 9:00 rano.
Nie będzie Mszy ś w. o 8:15 am i o 7:00 pm.
Zyczymy Błogosławionego Swięta Pracy!
IN SYMPATHY
Please remeber to pray for the souls of all our faithful
departed, especially:
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy,
ż e w ostatnim czasie Bó g powołał do wiecznoś ci:

† Grażyna Anuszewska
Eternal rest, grant unto them o Lord...
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Przez Sakrament Chrztu Sw. do Koś cioła włączona
została Elizabeth Margaret Kleszcz.
Mó dlmy się za nowoochrzczoną, jej rodzicó w
oraz chrzestnych.
SZKOŁA MODLITWY
Formacja w wierze jest zadaniem na całe ż ycie.
Dlatego zapraszamy do uczestniczenia w „Szkole
Modlitwy”, czyli w katechezach dla dorosłych.
W pierwszym semestrze studiować będziemy
strukturę i znaczenie poszczegó lnych elementó w
Mszy ś w. Katechezy prowadzone przez ks.
Tomasza Ludwickiego SChr będą odbywały się w
ś rody po wieczornej Mszy ś w.,
począwszy od 23 września.
Na Msze św. można się również zapisać
dzwoniąc do biura para ialnego
na numer 773-725-2300.
***************************************
You can also sign up for Masses
by calling our parish of ice
at 773-725-2300.

PRAYER REQUEST / PROŚBA O MODLITWĘ
Please pray for all our sick parishioners,
family members, friends and loved ones.
********************************
Mó dlmy się w intencji chorych
para ian, członkó w naszych rodzin
i przyjació ł.
********************************
Josephine Thompson

Wiesława Karczmarczyk

Marie Hickey

John Mawricz

Diane Gazda

ks. Zygmunt Ostrowski

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

O Boże błogosławieństwo i opiekę M. B.
Częstochowskiej dla rodziny Janowski
Świeczki wotywne przy Obrazie Matki Bożej
Częstochowskiej, palą się w tym tygodniu w wyż ej
wymienionej intencji.
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.

KSIĄŻKA Z INTENCJAMI NA ROK 2021
Zamawiając Mszę ś w. za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent –
duchowy dar, któ rym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski. Książ ka
z intencjami mszalnymi na 2021 rok jest już otwarta do wpisó w. W celu
zamó wienia intencji mszalnych na 2021 rok, prosimy o przyjś cie do zakrystii
przed i po każ dej Mszy ś więtej albo o zatelefonowanie do biura parafialnego.
W naszym koś ciele nie obowiązują ustalone stawki za intencje mszalne. Wierni
proszący o odprawienie Mszy ś w. składają ofiarę, taką, na jaką ich stać .
Nie jest to zapłata za modlitwę. Msza ś w. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Składana ofiara jest ź ró dłem
utrzymania naszego koś cioła. A zatem ofiara zależ y od hojnoś ci ofiarodawcy, ale też i od moż liwoś ci.

2021 MASS INTENTIONS BOOK
The 2021 Mass Intentions Book is now open. Intentions may be arranged for Masses to be celebrated at Saint
Ladislaus throughout 2021. Mass intentions can be ordered in the sacristy before and after Mass or by calling the
parish office. A free will offering is requested when making arrangements. Deceased parishioners and benefactors of St. Ladislaus are remembered at parish Masses throughout the year on each Wednesday.

Pietryka Funeral Home

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

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

$19.

NO Long Term Contracts

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

The Most Complete
Online National
Directory of
Check It Out Today!
Catholic Parishes
Say Good-bye to Clogged Gutters!
CALL BY 9/30 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 9/30/20

x OFF
75% 50%
* Does not include
cost of material.
Offer expires 9/30/20.

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.

630-261-0400

• 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

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

www.CatholicCruisesandTours.com
SELLING HOMES IN
YOUR NEIGHBORHOOD
FOR OVER

REAL ESTATE

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.

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

(CST 2117990-70)

CALL
NOW!

773-505-0260

FREE MARKET ANALYSIS

Get it. And forget it.®

✂ 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!

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
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

Family Owned and Operated
Since 1883 by the Matz Family

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

CHICAGO

773.471.1444

$29.95/Mo. billed quarterly
•
•
•
•

Call Today!
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

Medical Alert System

847/394-2336

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

