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List Księdza Proboszcza / Pastor`s Letter
Zyjemy w ciekawych czasach.
Pandemia przyspieszyła, a przyszłoś ć
naszej para ii zdecyduje się w najbliż szych
miesiącach. Sporo się dzieje…
Jak już wiecie, COVID-19 został
zdiagnozowany u osoby posługującej
w naszym koś ciele. W związku z tym
musieliś my przejś ć na kwarantannę oraz zamknąć
koś ció ł na dwa tygodnie. Coraz więcej członkó w
naszych rodzin i znajomych jest zakaż anych,
a niektó rzy w poważ nych stanach przebywają
w szpitalach lub nawet umierają. Dlatego potrzebujemy wzmocnić reż im sanitarny. Proszę o pilne
stosowanie się do noszenia maseczek, zachowywanie dystansu społecznego, przestrzeganie
rejestracji na niedzielne Msze ś w., dezynfekowanie dłoni. Przepraszam, jeś li kogoś uraż ę, ale z
racji na obecną sytuację ś wiadomie zdobędę się
na mocne słowa. Proszę o nie przychodzenie do
koś cioła osó b traktujących obecną pandemię jako
teorię spiskową, czy reakcję nad wyraz przesadzoną. Proszę o nie przychodzenie do koś cioła
osó b nie noszących maseczek lub przyłbic na
ustach i nosie podczas całego pobytu w koś ciele.
Proszę takż e o wstrzymanie się z pó jś ciem do
koś cioła osó b doś wiadczających symptomó w
grypy czy nawet przeziębienia. Pamiętajmy, ż e na
czas pandemii obowiązuje dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Mszy ś w. Obecnie zadoś ć
trzeciemu przykazaniu Boż emu oraz pierwszemu
przykazaniu koś cielnemu czyni np. uczestniczenie
w Eucharystii przez telewizję czy Internet. Proszę,
bądź my odpowiedzialni za siebie nawzajem.
Nikt nie obiecał, ż e będzie łatwo. Waż ne by było
dobrze.
Znamy już potencjalne scenariusze odnoś cie
przyszłoś ci para ii ś w. Władysława. Co warto
podkreś lić , ż aden z nich nie zakłada zamknięcia
naszego koś cioła. Pod koniec stycznia 2021 roku
Kardynał Cupich podejmie inalną decyzję. W bież ącym biuletynie zapoznać się moż emy z tymi
scenariuszami. Na stronie internetowej naszej
para ii znajduje się takż e wideo z prezentacji
„Renew My Church”, któ ra odbyła się w ostatnią
ś rodę. Swoje opinie moż ecie przesyłać na e-mail:
stladislauschicago@gmail.com.
ks. Tomasz Ludwicki SChr

We live in a very speci ic time. The pandemic has accelerated and the future of
our parish will be decided in the coming
months. A lot is happening ...
As you already know, COVID-19 was
diagnosed in a minister in our church.
Therefore, we had to go into quarantine
and close the church for two weeks. More and
more members of our families and friends are
infected and some of them in serious conditions
are hospitalized or even dying. Therefore, we
need to strengthen the sanitary regime. I am
asking for urgent compliance with wearing masks,
keeping social distance, observing registration for
Sunday Mass, and sanitizing hands. I'm sorry if I
offend someone, but due to the current situation,
I will consciously use strong words. I am asking
people not to come to the church who treat the
current pandemic as a conspiracy theory or an
exaggerated reaction. I am asking not to come to
the church people who do not wear masks or
shields on their mouth and nose during their
entire stay in the church. Please also refrain from
going to church for people experiencing
symptoms of lu or even a cold. Let us remember
that during the pandemic there is a dispensation
from participating in the Sunday Mass. Currently,
we obey the third commandment of God and the
irst commandment of the Church by, for example,
participating in the Eucharist via television or the
Internet. Please, let's be responsible for each
other. Nobody promised that it would be easy.
We already know the potential scenarios for
the future of St. Ladislaus parish. It is worth
emphasizing that none of them assume the closure of our church. At the end of January 2021,
Cardinal Cupich will make the inal decision. We
can read about these scenarios in the current
bulletin. On our parish website, there is also a
video of the "Renew My Church" session recorded
last Wednesday. You can send your opinions to
the e-mail: stladislauschicago@gmail.com.
Fr. Tomasz Ludwicki SChr

SATURDAY - NOVEMBER 28
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
5:00pm
† Edna Dmuchowski
†† Louie & Eleanor Kempisty - T. Kochanski
SUNDAY - NOVEMBER 29
7:30am
† Anna Pociask - 14. rocznica śmierci
† Genowefa Wójcik w 9. rocznicę śmierci - H. Foltyn
9:00am
In memory of † Fernand Baros - D. & Ch. Schiffer
†† Maria & Józef Gal - Józef Gal
10:30am †† Juliusz Guzik, Bronisław Watycha - rodzina
† Stefan Malek o wieczne zbawienie duszy - T. Malek
Za †† Antoniego i Stanisławę oraz Ryszarda i Jana
Kamiński - Teresa Małek
† Stanisław Borowski o wieczne zbaw. duszy- rodzina
O radość wieczną dla † Marii Szarek- G. Wawronowicz
O spokój duszy † Krystyny Chmielewskiej Genowefa Wawronowicz
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy,
Małgorzaty, Sary, Kalili, Nikolaja i Kacperka- T. Małek
Do Miłosierdzia Bożego prosząc o Boże błogosł. i
dary Ducha Św. dla Wiktorii Krom w dniu 20.
urodzin i dla rodziny - Rodzina Krewionek
O uwolnienie, wyzwolenie z wszelkieego zła i światło
Ducha Św. na każdy dzień dla Piotra
Za parafian
12:00pm For the end to coronavirus pandemic
1:30pm
O ustanie pandemii koronawirusa
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
MONDAY - NOVEMBER 30
6:00am
Most needed soul in purgatory
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
TUESDAY - DECEMBER 1
6:00am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
O radość życia wiecznego dla † Rafała Grabowskiego
oraz †† Heleny i Tadeusza Rybak - Barbara Grabowska
† Anna Kulesza - family
† Stefan Malek o wieczne zbawienie duszy - T. Malek
Za †† Antoniego i Stanisławę oraz Ryszarda i Jana
Kamiński - Teresa Małek
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy,
Małgorzaty, Sary, Kalili, Nikolaja i Kacperka- T. Małek

WEDNESDAY - DECEMBER 2
6:00am
Za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii
7:00pm
For deceased parishioners and benefactors
THURSDAY - DECEMBER 3
6:00am
For safety and legal protection of all unborn children
7:00pm
O ustanie pandemii koronawirusa
FRIDAY - DECEMBER 4
6:00am
For the end to coronavirus pandemic
7:00pm
† Stanisław Janowski 40. rocznica śmierci - rodzina
† Alicja Sawicka o wieczn ą radość duszy, za dusze w
czyśćcu cierpiące i za zmarłych z rodziny Krewionek B. Krewionek córka
† Władysław Bernecki - żona
† Wiesia Radzik - Żak miesiąc po śmierci - S. Jackowska
SATURDAY - DECEMBER 5
6:00am
For safety and legal protection of all unborn children
5:00pm
† Edna Dmuchowski
† Teofil Zoltowski - grandson Tom

W Adwencie zapraszamy na Roraty codziennie
opró cz niedziel o tradycyjnej, rannej porze,
tj. o godz. 6:00am. W Adwencie nie będzie
Mszy ś w. o godz. 8.15am, natomiast Msza ś w.
o godz. 7.00pm będzie dwujęzyczna.

During the season of Advent, we invite you to
the traditional early morning Masses called
Roraty at 6:00am in Polish. There will be no
8:15am Masses, and the 7:00pm Masses will be
bilingual (English/Polish).
SPECIAL COLLECTION / KOLEKTA SPECJALNA





December 6 - Christmas Flowers
6 grudnia - Kwiaty na Boż e Narodzenie
December 8 - Immaculate Conception
8 grudnia - Niepokalane Poczęcie

ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ: PARAFIALNE ROZMOWY DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI
W celu rozpoczęcia dyskusji archidiecezja zaproponowała zestaw początkowych scenariuszy, któ re
przedstawią potencjalne modele tego w jaki sposó b para ie i szkoły mogą być zrestrukturyzowane w
przyszłoś ci. Początkowe scenariusze zostały opracowane w oparciu o dane demogra iczne,
uczestnictwo we mszy ś w., kondycji inansowej oraz stanu obiektu. Niniejsze scenariusze są jedynie
zaproszeniem do rozmowy. Nie podjęto żadnych decyzji. Komisja ds. rozeznawania i opinii moż e
zaproponować dodatkowe scenariusze. Scenariusze te zostaną ocenione pod kątem zestawu
okreś lonych kryterió w na podstawie danych z całej archidiecezji, w jaki sposó b struktura wspierałaby
witalnoś ć i zapewniała ż ywotnoś ć, na przykład:
• Duszpasterskie oraz duchowe potrzeby para ii: Aby utrzymać potrzebny personel oraz
podstawową działalnoś ć, tj. opłata za media, para ie na ogó ł będą potrzebowały przychodu
operacyjnego w kwocie 750 000 USD lub więcej (nie licząc dochodu za wynajem). W roku
inansowym 2019 dochó d para ii ś w. Władysława wynió sł $455,594.
• Liczenie para ian oraz uczestnictwo we mszy św.: Na podstawie przewidywań co do liczby
proboszczó w dostępnych w przyszłoś ci w archidiecezji, aby przydzielić pełnoetatowego,
rezydującego na miejscu proboszcza, para ia powinna posiadać przynajmniej 800 para ian
uczęszczających na msze ś w. weekendowe. October census w 2019 u ś w. Władysława wykazał
ś rednią 1,502 osoby na weekend.
• Zarządzanie nakładem pracy księży.
• Stabilność inansowa para ii oraz obiektów.
Ważna informacja: Podstawowe Zasady dotyczące wyzwań związanych z COVID-19: Dane para ialne będą
musiały być zestawione z Podstawowymi Zasadami, biorąc pod uwagę dane z przed COVID-19, tj.
sytuację inansową roku podatkowego 2019 oraz uczestnictwo we mszach ś w. w paź dzierniku 2019.

PROPOZYCJE SCENARIUSZY PARAFIALNYCH DO OMÓWIENIA
Scenariusz nr 1: 1 para ia, 2 aktywne kościoły
• Para ie ś w. Ferdynanda i ś w. Władysława zostaną połączone w jedną para ię.
• W obu koś ciołach będą regularnie sprawowane msze ś w. (rozkład mszy ś w. będzie ustalony przez
proboszcza po uprzedniej konsultacji z zarządem para ii).
Scenariusz nr 2: 2 para ie, 1 wspólny proboszcz, 2 aktywne kościoły
• Para ie ś w. Ferdynanda i ś w. Władysława będą dzieliły ze sobą jednego proboszcza, ale pozostaną
odrębnymi para iami.
• Para ie będą dzieliły ze sobą zasoby tj. personel operacyjno-administracyjny.
Scenariusz nr 3: 2 para ie, 2 proboszczy
• Para ie ś w. Ferdynanda i ś w. Władysława pozostaną osobnymi para iami.
• Każ da para ia będzie miała osobnego proboszcza.
• Obie para ie będą wspó łpracowały ze sobą przy podziale zasobó w, tj. personelu operacyjnoadministracyjnego.
Wyjaśnienie:
♦ Połączona para ia ma jednego proboszcza, budż et, personel, radę para ialną, itp. – ale moż e
posiadać kilka koś ciołó w. Majątek każ dej para ii wchodzącej w skład danej para ii, staje się
własnoś cią połączonej para ii.
♦ Połączona para ia moż e przyjąć nową formę oraz nową nazwę (para ia A i para ia B stanowią
nową para ię C), lub para ia B moż e wejś ć w skład para ii A. W obu przypadkach nazwa koś ciołó w
pozostaje ta sama. Koś ció ł B nadal pozostanie koś ciołem B nawet jeś li wejdzie w skład para ii A.
♦ W przypadku, kiedy para ia będzie posiadała dwa koś cioły, jeden z koś ciołó w będzie wyznaczony
na koś ció ł para ialny, gdzie będą przechowywane metryki sakramentó w.
Swoje uwagi możesz przesyłać na e-mail: stladislauschicago@gmail.com.

RENEW MY CHURCH: PARISH CONVERSATION TO DISCUSS OUR FUTURE
To initiate discussion, the Archdiocese has offered a set of initial scenarios that show potential models
of how our parishes and schools could be con igured in the future. These initial scenarios have been
developed accounting for data such as demographics, Mass attendance, inancial and facility conditions.
The scenarios re lect input from archdiocese staff, vicariate leaders, and local pastors. These initial
scenarios, which will be shared in detail at our next parish meeting, are conversation starters only.
No decisions have been made. The Grouping Feedback & Discernment team may propose additional
scenarios they believe merit discussion as long as they would be viable. These scenarios will be
evaluated against a set of criteria determined using data across the Archdiocese for how a structure
would support vitality and ensure viability, such as:
• Ministerial and spiritual needs of the parish: To support this staf ing and basic operations, such
as paying utilities, parishes generally will need operating revenue of $750,000 or more (excluding
rental income). In inancial year 2019 St. Ladislaus parish income was $ 455,594.
• Parishioner count and Mass attendance: Based on the number of pastors expected to be available
across the Archdiocese in the future, a minimum of 800 parishioners attending weekend Mass is
generally needed to be assigned a full-time, resident pastor. October census in 2019 at St. Ladislaus
church showed an average of 1,502 people per weekend.
• Pastoral manageability.
• Parish inancial stability and facilities.
Note on Foundational Principles in relation to the challenges posed by COVID-19:
Parish data will need to be compared against the foundational principles considering both pre-COVID
data (i.e., Fiscal Year 2019 inancials and October 2019 Mass attendance) and how COVID has impacted
the inancial sustainability of each parish and potential scenario.

INITIAL PARISH SCENARIOS FOR DISCERNMENT
Scenario 1: 1 united parish, 2 active church sites
• St. Ferdinand and St. Ladislaus unite to form one parish.
• Both churches continue to have a regular schedule of Masses (speci ic schedule
determine by the pastor after consultation with parish leadership).
Scenario 2: 2 parishes, 1 shared pastor, 2 active church sites
• St. Ferdinand and St. Ladislaus share one pastor but remain separate parishes.
• The parishes begin to share resources, e.g., staff who supports operations and
administration.
Scenario 3: 2 parishes, 2 separate pastors
• St. Ferdinand and St. Ladislaus remain separate parishes.
• Each parish has its own separate pastor.
• The parishes work toward sharing resources, e.g., staff who support operations and administration.
Additional Information:
♦ A united parish has one pastor, budget, staff, Finance Council, etc. – but may have multiple
churches. The assets of each parish uniting as one parish become the assets of the united parish.
♦ A united parish may take the form of a new parish with a new name (Parish A and Parish B form
New Parish C) or Parish B becoming part of Parish A. In either case, the church buildings retain
their names. So Church B would still be Church B even if it becomes part of Parish A.
♦ When a parish would have two churches, one of the churches would be designated as the parish
church where the sacramental records would be kept.
Share your comment by sending an e-mail to: stladislauschicago@gmail.com.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA
MIESIĄCA

Od II Niedzieli Adwentu uczestniczyć będziemy
w rekolekcjach para ialnych, któ re poprowadzi
ks. Bogdan Molenda SChr – Ekonom
Chrystusowcó w w USA i Kanadzie.

W tym tygodniu przypadają
pierwszy czwartek,
pierwszy piątek oraz
pierwsza sobota miesiąca
grudnia. W czwartek
zapraszamy na Godzinę
Swiętą o 6:00pm. W piątek
sakrament pokuty rano
podczas Rorat oraz
wieczorem od 6:00pm.
Odwiedziny chorych przed
południem. Po wieczornej Mszy ś w.
naboż eń stwo adoracyjne.
W sobotę Msza ś w. o godz. 8:15am z kazaniem
dla męż czyzn oraz ró ż aniec męż czyzn.

AKCJA CHARYTATYWNA
„ANIOŁEK”

„ANIOŁEK”
CHARITY CAMPAIGN

Po raz drugi organizujemy akcję
„Aniołek”. Do 4 grudnia br. prosimy o
zgłaszanie para ian, któ rych w tym
roku dotknęło nieszczęś cie, któ rym
należ y pomó c lub samotnych, o któ rych
należ y pamiętać . W niedzielę, 6 grudnia
br. na choince w koś ciele zostaną
wywieszone papierowe aniołki z
ogó lną (dane osobowe będą zakryte)
informacją o zgłoszonych potrzebujących. Osoby,
któ re chcą wesprzeć akcję proszone będą o
zabranie karteczki, zrobienie prezentu, a
następnie przyniesienie podarku do zakrystii w
niedzielę, 13 grudnia br. Pan Jezus powiedział:
„Wszystko, co uczyniliś cie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieś cie uczynili”.

For the second time, we are organizing
the "Angel" charity campaign. Until
December 4th this year, please report
parishioners who have been affected
by misfortune this year, or lonely
people who should be remembered.
On Sunday, December 6th this year,
paper angels will be displayed on the
Christmas tree in the church with
general (personal data will be covered)
information about those in need. People who want
to support the campaign will be asked to take a
card, make a gift, and then bring the gift to the
sacristy on Sunday, December 13th this year.
The Lord Jesus said: "Everything you have done to
one of my least brothers, you have done to me".

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, DECEMBER 5 & 6, 2020
SATURDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

SUNDAY

5:00 PM

7:30 AM

9:00 AM

10:30 AM

12:00 PM

1:30 PM

7:00 PM

Commentator M. Kreczmer Z. Czarny

L. Michno

R. Bazan

S. Santena

E. Gandy

A. Lenard

Lector

L. Michno

T. Wilczek

S. Santena

E. Gandy

A. Lenard

M. Kreczmer J. Zając

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO
Ks. Mateusz Szleger SChr zaprasza na
kolejne spotkanie kręgu biblijnego,
któ re odbędzie się we wtorek,
1 grudnia po wieczornej Mszy ś w.
Prosimy przynieś ć ze sobą Pismo Swięte.
SZKOŁA MODLITWY

RÓŻE RÓŻAŃCOWE
Spotkanie Ró ż Ró ż ań cowych
odbędzie się w pierwszą
niedzielę miesiąca,
6 grudnia br.
o godz. 6:00pm
w koś ciele.

Obecnie katechezy dla dorosłych
zostały wstrzymane. Spotkania Szkoły Modlitwy
zostaną wznowione w styczniu 2021 roku.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy na adorację Najś więtszego
Sakramentu w naszym koś ciele w każ dy wtorek po
Mszy ś więtej porannej zakoń czoną naboż eń stwem
do Miłosierdzia Boż ego i błogosławień stwem
Najś więtszym Sakramentem o godz. 6:45pm.
Godzina Miłosierdzia o godz. 3:00pm.
Na Msze św. można się również zapisać
dzwoniąc do biura para ialnego
na numer 773-725-2300.
EUCHARISTIC ADORATION
Adoration of the Blessed Sacrament in our church
is held every Tuesday beginning after the 8:15am
Mass. Benediction is at 6:45pm followed
by a 7:00pm Mass in Polish.
Our sanctuary lamps burn
this week for:

† Stanisław Janowski
Lampki wieczne przy tabernakulum
palą się w tym tygodniu
w wyż ej wymienionej intencji.
This week the Votive Candles in front of
Our Lady of Częstochowa burn for:

† Maria i Alfred Skarbek
Świeczki wotywne przy Obrazie Matki Bożej
Częstochowskiej palą się w tym tygodniu
w wyż ej wymienionej intencji.

***************************************
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.
********************************
Jadwiga Budzinski
Diane Gazda
Wiesława Karczmarczyk
John Mawricz
ks. Zygmunt Ostrowski SChr

