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KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
NA PLATFORMIE “ZOOM”
Zapraszamy do wspó lnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia
Boż ego we wtorek, 12 maja i piątek, 15 maja o godz. 3.00pm
na platformie “ZOOM”.
Aby wziąć udział w tej wideokonferencji należ y
nacisnąć na link wcześ niej podany na naszej
stronie internetowej lub na stronie
Facebook’owej.

DZIEŃ FATIMSKI
13 MAJA 2020
W najbliż szą środę, 13 maja obchodzić będziemy pierwszy
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 część różańca + Litania Loretańska wtorek, 12 maja po Mszy o 7.00pm;
• świetlista część różańca środa, 13 maja po Mszy o 8.15am (po angielsku);
• bolesna część różańca środa, 13 maja po Mszy o 12.00pm;
• Msza św. + chwalebna część różańca + Litania
Loretańska - środa, 13 maja o 7.00pm.

1:30pm

SATURDAY - MAY 9
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
†† Piotr and Anna Pantak - T. Kochanski
† Edna Dmuchowski
† Stanisław Borowski o wieczne zbawienie duszy
Z okazji Dnia Matki dla Teresy Osieckiej i dla
† Krystyny Oleksy w 22. rocznicę śmierci
SUNDAY - MAY 10
10:30am We wszystkich intencjach złożonych z okazji Dnia
Matki, za Mamy żyjące i zmarłe
O Boże błogosławieństwo dla pana Ryszarda Romek i
firmy Pionier Auto Body
O błogosł. Boże i dla Anety Maskaro z okazji urodzin
O błogosławieństwo Boże dla rodziny Tracz
O zdrowie dla moich dzieci, wnusiów i prawnusiów i
dla całej rodziny Kaniewskich i w tym miesiącu maju
poświęconym Najświetszej Maryi, żeby Matka Boska
przyczyniła się, aby ustała zaraza korona wirusa
O zdrowie i opiekę Bożą, o życie wypełnione miłością
i szczęściem dla Wiesławy
Za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny
intencja błagalna o zdrowie i ulgę w cierpieniu w
ciężkiej chorobie dla Krystyny
O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Ireny
O potrzebne łaski na dalsze lata zycia dla Heleny
Tarnogrodzkiej w dniu 95. urodzin
O błogosławieństwo Boże i powrót do zdrowia dla
Marija Niemiec
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla i opiekę Matki
Bożej dla ks. Zygmunta i księży pracujących w parafii
† Leonarda Kenar o wieczne zbawienie
† Zenona, Mieczysław Litwin
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Barbary i
Wojciecha Kenar oraz rodziny Kenarów i Ryglów
†† Genowefa i Ferdynand Wójcik
Za dusze †† Marcina, Stanisława, Edwarda
Kwapiszów oraz za duszę † Tadeusza Kaniewskiego,
za zmarłych z rodziny Kaniewski i Kwapiszów
† Stanisław Lew i za zmarłych z rodziny
12:00pm For all the intentions ordered for Mother’s Day, for all
Mothers living and deceased
†† Florence T., Mitchell J. and Diane Zielinski
† Lucy Kamysz 2 weeks after death

We wszystkich intencjach złożonych z okazji Dnia
Matki, za Mamy żyjące i zmarłe
W rocznicę ślubu Wiktorii i Sławomira Kubiaków z
podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o
dalsze błogosławieństwo na wspólnej drodze dla
małżonków oraz ich dzieci, Anastazji i Amelii
7:00pm
We wszystkich intencjach złożonych z okazji Dnia
Matki, za Mamy żyjące i zmarłe
O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty
Magnuszewskiej z okazji urodzin oraz opiekę Matki
Bożej i św. Jana Pawła II dla jej rodziny
† Andrew Westfallen, który 3 maja zginął w wypadku
motocyklowym
MONDAY - MAY 11
8:15am
Most Needed Soul in Purgatory - Anna Mravec
For all our Mothers living and decesaed
7:00pm
Za nasze Mamy żyjące i zmarłe
TUESDAY - MAY 12
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
For all our Mothers living and decesaed
7:00pm
Za nasze Mamy żyjące i zmarłe
O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Częstochowskiej dla Teresy Małek, Kalili,
Nikolaja, Kacperka, Sary i Małgorzaty
† Barbara Dragan o łaskę przebaczenia grzechów i
wieczne zbawienie w 30 dni po śmierci
WEDNESDAY - MAY 13
8:15am
†† Janina, Zdzisław i Edward Świetochowski
For all our Mothers living and decesaed
7:00pm
Za nasze Mamy żyjące i zmarłe
† Anna Mazur z okazji urodzin
THURSDAY - MAY 14
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
For all our Mothers living and decesaed
7:00pm
Za nasze Mamy żyjące i zmarłe
FRIDAY - MAY 15
8:15am
For all our Mothers living and decesaed
7:00pm
Za nasze Mamy żyjące i zmarłe
SATURDAY - MAY 16
8:15am
For safety and legal protection of all unborn children
God’s blessing on wedding anniversary for Margaret
and Eddy - mother
† Antoni Guzynski - T. Kochanski
† Edna Dmuchowski
For all our Mothers living and decesaed

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Koś ciele okres
szczegó lnej czci Matki Boż ej. W Polsce ż ywa jest tradycja gromadzenia się
wieczorami w koś ciołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydroż nych
na naboż eń stwach majowych, nazywanych "majó wkami".
Centralną częś cią majó wek jest Litania Loretań ska.
W naszym kościele Nabożeństwa Majowe są odprawiane
od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej, w soboty po Mszy
o godz. 8:15 am, a w niedziele o godz. 11:30 am.
Zapraszamy do uczestnictwa przez Internet.

Ks. Zygmunt Ostrowski SChr
serdecznie dziękuje za ż yczliwoś ć okazaną
z okazji celebrowania jego 77. urodzin
oraz imienin.

Z okazji Dnia Matki składamy wszystkim
Mamom najserdeczniejsze życzenia, aby Bóg
obdarzył je zdrowiem i wszelkimi łaskami.
Aby miały w sobie siłę i ob itość serca dla
swoich dzieci i aby tę siłę czerpały z serca
Matki Bożej i do Niej uciekały się w trudnych

We would like to wish all Mothers
a very Happy Mother’s Day.
May God give you health and all graces.
May you have the strength and abundance of
heart for your children and that you draw this
strength from the heart of Mother of God and
resort to Her in dif icult times.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE
ULICAMI NASZEJ PARAFII

EUCHARISTIC BLESSING
ON THE STREETS OF OUR PARISH
On sunny Sunday, May 3 this year, we drove with the
Blessed Sacrament around most of the streets
belonging to the parish of St. Ladislaus. We prayed
that the Lord Jesus present in the Eucharist would
bless our parishioners and their homes. We regret that
during the two-hour tour, we did not reach all the
corners of the parish. We ask for your understanding.
Thank you for waiting in the streets to worship the
Holy Eucharist. Thank you to Mr. Romek and Pioneer
Auto Body for sharing the car.

W słoneczną niedzielę, 3 maja br. objechaliś my z
Najś więtszym Sakramentem większoś ć ulic należ ących
do para ii ś w. Władysława. Modliliś my się, aby Pan
Jezus obecny w Eucharystii pobłogosławił naszych
para ian i ich domostwa. Przykro nam, ż e podczas
dwugodzinnego objazdu nie dotarliś my do wszystkich
zakątkó w para ii. Prosimy o wyrozumiałoś ć.
Dziękujemy, ż e czekaliś cie na ulicach by oddać cześ ć
Najś więtszej Eucharystii. Dziękujemy p. Ryszardowi
Romek i irmie Pionier Auto Body za nieodpłatne
udostępnienie auta.

40-GODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRYSTUSOWCÓW W USA I KANADZIE
Z powodu pandemii koronawirusa para ianie w wielu miejscach nie mogą osobiś cie przyjś ć do koś cioła, aby
nawiedzić Najś więtszy Sakrament. Dlatego chrystusowcy w USA i Kanadzie jako ich duszpasterze postanowili
trwać w swoich kaplicach domowych lub koś ciołach przed Najś więtszym Sakramentem na
czterdziestogodzinnym naboż eń stwie adoracyjnym.
Naboż eń stwo rozpoczęło się w czwartek, 30 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00pm, natomiast zakoń czyło się w
sobotę, 2 maja o godz. 2.00pm czasu centralnego. „Przypadkowo” konkluzja 40-godzinnej sztafety adoracyjnej
przypadła w ś więto patronalne prowincji pw. Kró lowej Polonii Zagranicznej w Ameryce Pó łnocnej. Modlono się
w następujących intencjach: o ustanie pandemii COVID-19 i nawró cenia dla ś wiata; za naszych para ian; o
powołania do Towarzystwa Chrystusowego. Napawający radoś cią jest fakt chętnego przyjęcia i hojnej
odpowiedzi na powyż szą inicjatywę modlitewną. Zakonnicy trwający na adoracji Eucharystii są solą ziemi…

PROGRAM DUCHOWY NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA
(UAKTUALNIONE 1 MAJA 2020)







W niedziele, Msze św. bez udziału wiernych są odprawiane i transmitowane przez Internet w
następujących godzinach: po polsku o 10.30am, 1.30pm, 7.00pm; po angielsku o 12.00pm.
Msze św. w tygodniu bez udziału wiernych są odprawiane i transmitowane przez Internet o
dotychczasowych godzinach, tj. po angielsku o 8.15am i po polsku o 7.00pm.
Adoracja Najświętszego Sakramentu bez udziału wiernych jest transmitowana przez Internet od
poniedziałku do piątku w godz. 6.00pm - 7.00pm.
W piątki zachęcamy do podjęcia postu w intencji błagalnej o odejś cie zarazy.
Po wieczornych Mszach ś w. odmawiamy Litanię Loretańską oraz cząstkę Różańca św. po polsku,
Prosimy o zatroszczenie się o pomoc osobom starszym i chorym ż yjącym w sąsiedztwie. Do biura
para ialnego moż na telefonować z proś bą o para ian wolontariuszy gotowych zrobić zakupy
ż ywnoś ci, lekó w, itp.
więcej na: www.stladislauschicago.org

SPIRITUAL PROGRAM DURING THE CORONAVIRUS PANDEMY
(updated May 1, 2020)







On Sundays Masses without the participation of the faithful are celebrated and broadcast over the
Internet in the following hours: in English at 12.00pm; in Polish at 10.30am, 1.30pm, 7.00pm.
Masses during the week without the participation of the faithful are celebrated and broadcast via
the Internet in English at 8.15am and in Polish at 7.00pm.
Adoration of the Blessed Sacrament without the participation of the faithful is broadcast over the
Internet from Monday to Friday between 6.00pm - 7.00pm.
On Fridays, we encourage you to fast for the stop of the plague.
After evening Masses we pray part of the Rosary in Polish.
Please take care of the elderly and the sick living in the neighborhood. You can call the parish ofice to ask for volunteers ready to shop for food, medicine, etc.
more on: www.stladislauschicago.org

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Swięty Michale Archaniele, wspomagaj nas
w walce, a przeciw niegodziwoś ci
i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną.Oby go Bó g pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępó w, szatana i inne duchy złe,
któ re na zgubę dusz ludzkich po tym ś wiecie
krąż ą, mocą Boż ą strąć do piekła. Amen.

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.

OUR SYMPATHY AND PRAYERS
Z WYRAZAMI WSPÓŁCZUCIA I MODLITWĄ

† Jan Landowski

OUR FINANCES - APRIL 26, 2020
Mailed in or dropped off …………….. $3,068
On-line giving thru PayPal ..….…….. $385

Eternal rest, grant unto them O Lord
and let perpetual light shine upon them.

**************************************************

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Serdeczne Bóg zapłać!

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

Jan Ziemian

If you would like to add a Parishioner’s name to the list of the sick, please
call the parish office. You must be a member of the immediate family.
Jeśli pragniecie Pań stwo dołączyć imię chorego parafianina do listy
chorych, proszę poinformaować biuro parafialne. Osoba zgłaszająca
musi być członkiem najbliższej rodziny.

Thank you for your generosity!

MODLITWA O ZATRZYMANIE
KORONAWIRUSA
I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby
koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby
udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i
pokój miejscom, do których koronawirus już
dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej
choroby, oraz pociesz ich rodziny. Wspieraj i
chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się
opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych
dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji
ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko
Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź
nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen

ON-LINE DONATION

DONACJA ON-LINE

The ability to make a donation to St. Ladislaus Parish in
Chicago, IL electronically is now available via PayPal.
To make a donation, press the “Donate” icon
located in the top bar of our website or in the Main Menu,
under the category “Parish.”
Then log in to PayPal, enter the donation amount and complete the payment by pressing “Donate Now.”

Wsparcie inansowe dla para ii ś w. Władysława
w Chicago, IL jest teraz moż liwe takż e drogą elektroniczną
przez usługę PayPal. Aby dokonać wpłaty należ y przycisnąć
ikonkę „Wsparcie” mieszczącą się w gó rnej belce naszej strony
internetowej lub w Menu głó wnym, w kategorii „Para ia”.
Następnie należ y zalogować się do usługi PayPal, wpisać kwotę
donacji i s inalizować wpłatę naciskając „Donate Now”.

Thank you for donation. God bless you!

Dziękujemy za donacje dla naszej wspólnoty.
Bóg zapłać!

Our sanctuary lamps burn this week for:

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

To end coronavirus pandemic

To end coronavirus pandemic

O ustanie pandemii koronawirusa

O ustanie pandemii koronawirusa

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

Świeczki wotywne przy Obrazie
Matki Bożej Częstochowskiej,
palą się w tym tygodniu w wyż ej
wymienionej intencji.

Zachęcamy do modlitewnej adopcji lampek
palących się przy obrazie Matki Boż ej Częstochowskiej
oraz ś wiec przy tabernakulum.
Na najbliż szy czas jest wiele wolnych tygodni.
Swiece moż na zamó wić w intencji za zmarłych,
o błogosławień stwo dla ż yjących lub jako
dziękczynienie. Prosimy dzwonić do biura
para ialnego w celu zamó wienia intencji na ś wiece.
****************************
We encourage you to pray thru ordering the lamps
burning by the image of Our Lady of Czestochowa and
candles at the tabernacle.
There are many free weeks in the schedule.
Candles can be booked for the intention of the dead,
for a blessing for the living or as thanksgiving.
Please call the parish of ice to order candles.

TRANSMISJA NA ŻYWO
Relacja wideo na żywo z naszego koś cioła
doczekała się duż ego jakoś ciowego postępu. Firma
„Statos
Media”
z
Chicago
zamontowała
profesjonalną kamerę, doprowadziła dź więk z
mikrofonó w przy ołtarzu, mikrofonu zbiorczego
oraz od organisty i połączyła w całoś ć. Przez ostatni
miesiąc trwały testy, któ re doprowadziły do
optymalnych ustawień obrazu i dź więku. Obecnie
cieszymy się transmisją w jakoś ci HD. Istnieje takż e
12-godzinne archiwum do oglądania relacji wstecz.
Wejś cie na relacje na ż ywo znajduje się w gó rnej
częś ci strony internetowej naszej para ii
(www.stladislauschicago.org).
Dziękujemy donatorom za wsparcie inansowe tego
przedsięwzięcia. Bó g zapłać . Zapraszamy do
oglądania transmisji zwłaszcza chorych członkó w
naszej para ii. Rekomendujemy poinformowanie
członkó w swojej rodziny i przyjació ł w Polsce i USA
o istniejącej moż liwoś ci oglądania live streamingu z
chicagowskiego Władysławowa.

