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Dlatego i wy 

bądźcie gotowi, 

bo o godzinie, 

której się 

nie domyślacie, 

Syn Człowieczy 

przyjdzie.  
 

 Mt 24, 44 



	RÓŻE	RÓŻAŃCOWE	
	

Spotkanie Róż Zywego 
Różańca odbędzie się 

w niedzielę, 4	grudnia	
o godz. 6:00 pm.   

 

PIERWSZY	CZWARTEK,	
PIĄTEK	I	SOBOTA	

MIESIĄCA	
 

W tym tygodniu przypadają 
pierwszy czwartek, pierwszy 

piątek i pierwsza sobota 
miesiąca grudnia.  

W czwartek zapraszamy 
na Godzinę Swiętą 

o 6:00pm. W piątek przed południem 
odbędą się odwiedziny chorych. 

Od godz. 6:00pm będzie można skorzystać  
z sakramentu pokuty. Natomiast po Mszy św.  

zostanie odprawione nabożeństwo adoracyjne. 
W sobotę o godz. 8:45 rano zapraszamy 

na różaniec mężczyzn. Natomiast wieczorem 
o godz. 6.30pm odmówimy pokutny różaniec 

fatimski, a o godz. 7.00pm zapraszamy 
na medytację i Mszę św. zakończoną Apelem 

Maryjnym o godz. 8:00pm.   

 

Po raz czwarty organizujemy 
akcję „Aniołek”. Do 2	grudnia	br. 
prosimy o zgłaszanie para ian do 
biura para ialnego lub zakrystii, 

których w tym roku dotknęło 
nieszczęście, którym należy 

pomóc lub są samotni. 
W niedzielę, 4	grudnia	br. Na choince w kościele 
zostaną wywieszone papierowe aniołki z ogólną 

(dane osobowe będą zakryte) informacją 
o zgłoszonych potrzebujących. Osoby, które 

chcą wesprzeć akcję proszone będą o zabranie 
karteczki, zrobienie prezentu, a następnie 

przyniesienie podarku do zakrystii w niedzielę, 
11	grudnia.	Serdeczne Bóg zapłać za wspieranie 

tej akcji. Pan Jezus powiedział: „Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili.” 
 
 

For the fourth time, we are organizing the "Angel" 
charity campaign. Until December	2, please 

report parishioners who have been affected by 
misfortune this year, or lonely people who should 
be remembered. On Sunday, December	4, 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	11.	
Thank you for your support of this campaign.  

The Lord Jesus said: "Everything you have done 
to one of my least brothers, you have done to me." 

W Adwencie zapraszamy na Roraty	codziennie 
oprócz niedziel o tradycyjnej, rannej porze, 

tj. o godz. 6:00am. W środy zapraszamy 
na śniadanie po roratach. Natomiast we wtorki 

i czwartki o 5:40 am odśpiewamy Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP.  

During the season of Advent, we invite you 
to the traditional early morning Masses called 

Roraty	at 6:00am	in Polish.  

REKOLEKCJE	
ADWENTOWE	2022	

 
Od trzeciej niedzieli Adwentu 

będziemy uczestniczyć 
w rekolekcjach, które wygłosi 

ks. Andrzej Totzke SChr.  



  

 

 
SATURDAY ‐  NOVEMBER 26 
8:15am   † Maria Gwóźdź w 1. rocznicę śmierci ‐ Teresa Gedlek 
      For safety and legal protection of all unborn children 
5:00pm   †† Edna and Bill Dmuchowski ‐ family 
      † Maria Gwóźdź w 1. rocznicę śmierci ‐ Teresa Gedlek 
      Good health for June Kozikowski from C. M.  
      Karolewski ‐ Thomas Kochanski 
 
SUNDAY ‐ NOVEMBER 27 
7:30am   † Grażyna Anuszewska ‐ o wieczne zbawienie duszy 
      ‐ Józef Anuszewski 
      † Cecylia Miga ‐ 2. rocznica śmierci ‐ o wieczne 
      zbawienie duszy ‐ Józef Anuszewski 
      † Robert Trojan ‐ Dorota Trojan 
      † Anna Pociask ‐ 16. rocznica śmierci ‐ Irena Czajka 
9:00am   † Robert Schlueter ‐ Donna Schlueter 
      † Jan Gal ‐ 8. miesiąc po śmierci ‐ Anna Gal z dziećmi 
      †† Stanislaw Mucha, Julia Mucha, Paul Kogol,  
      Christine Kogol ‐ Pacocha Family 
      In memory of †† Florence T. , Mitchell J. Zielinski,  
      Diane Rohan (Zielinski) ‐ Debbie & Mitchell K. Zielinski 
      For health and God’s blessings for Huxley, Hunter,  
      and the Pribyl Family 
      For parishioners 
10:30am   W 5. rocznicę śmierci mamy † Marii Stoch ‐ o wieczną 
      radość w niebie ‐ dzieci 
      † Maria Gwóźdź w 1. rocznicę śmierci ‐ Teresa Gedlek 
      Za parafian 
12:00pm   O pokój na Ukrainie     
7:00pm   O wieczne zbawienie dla †† Zygmunta i Stefanii 
      Materek i dusze z rodzin Materek, Kozera, Sobusiak, 
      Michta i dusze w czyśćcu 
 
MONDAY ‐ NOVEMBER 28 
6:00am   O pokój na Ukrainie 
8:15am   Most needed soul in purgatory 
7:00pm   O pokój na Ukrainie 
 
TUESDAY ‐  NOVEMBER 29 
6:00am   O pokój na Ukrainie 
8:15am   For safety and legal protection of all unborn children 
7:00pm   O pokój na Ukrainie 
 
WEDNESDAY ‐ NOVEMBER 30 
6:00am   O pokój na Ukrainie 
8:15am   For deceased parishioners and benefactors 
7:00pm   Za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii 
 
THURSDAY ‐ DECEMBER 1 
6:00am   O pokój na Ukrainie 
8:15am   For safety and legal protection of all unborn children 
7:00pm   O pokój na Ukrainie 

 

 

FRIDAY ‐ DECEMBER 2 
6:00am   Do Miłosierdzia Bożego prosząc o wieczną radość i 
      spokój dla duszy † Alicji Sawickiej i wszystkich dusz 
      w czyśćcu cierpiących ‐ Bogumiła Krewionek córka 
8:15am   For parishioners 
7:00pm   Do Miłosierdzia Bożego prosząc o wieczną radość i 
      spokój dla duszy † Alicji Sawickiej i wszystkich dusz 
      w czyśćcu cierpiących ‐ Bogumiła Krewionek córka 
      Za parafian 
 
SATURDAY ‐  DECEMBER 3 
6:00am   O pokój na Ukrainie 
8:15am   For safety and legal protection of all unborn children 
5:00pm   †† Edna and Bill Dmuchowski ‐ family 
7:00pm   O pokój na Ukrainie 

Thank	you	for	your	continued	support!	
Serdeczne	Bóg	zapłać!	

	

Please	consider	remembering	
St.	Ladislaus	Parish	in	your	will	or	trust.		

	
SPECIAL	COLLECTION	/	KOLEKTA	SPECJALNA	
	
	

 December 4 - Christmas Flowers 
  4 grudnia - Kwiaty na Boże Narodzenie 
 December 8 - Immaculate Conception 
  8 grudnia - Niepokalane Poczęcie 
 December 11 - Retirement Fund for Religious 
  11 grudnia - Fundusz Emerytalny dla Osób   
  Zakonnych 
 December 25 - Building Fund 
  25 grudnia - Fundusz Remontowo -  
  Budowlany 
 December 25 - Christmas 
  25 grudnia - Boże Narodzenie  

OUR	FINANCES		‐	NOVEMBER	20,	2022	

The inancial information was unavailable 
at the time of transmission of this bulletin. 

It will be re lected in the next available bulletin. 
 

Informacje inansowe nie były dostępne 
w czasie publikacji tego biuletynu 

i zostaną umieszczone w nastepnym biuletynie. 



 

 

Drodzy Para ianie i Goście, 
 

W tym wydaniu biuletynu znajduje się 
raport inansowy za poprzedni rok.  

Rok iskalny 2021-2022 zakończył się zyskiem 
operacyjnym netto w wysokości $90,561.94.  

 

Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie 
dla para ii św. Władysława.  

Bóg zapłać!   
 

ks.	Tomasz	Ludwicki	SChr	

Dear Parishioners and Guests,  
 

The previous year’s annual inancial report 
is included in this issue of the parish bulletin.  

Fiscal year 2021-2022 ended with 
a net income of $90,561.94.  

 

Thank you so much for your support 
of St. Ladislaus Parish. 

God bless! 
 

Fr.	Tomasz	Ludwicki	SChr	

St.	Ladislaus	Church	
Pro it	and	Loss	

July	2021	‐	June	2022	
Income	 Przychód	   

			Sunday	and	Holy	Day	Collections	 Tace	Niedzielne	i	Świąteczne	 264,526.86   
			Christmas	Collection	 Kolekta	na	Boże	Narodzenie	 11,345.00   
			Easter	Collection	 Kolekta	na	Wielkanoc	 9,018.00   
			Other	Collections	 Inne	Kolekty	 33,467.00   
			Lease	and/or	Rental	 Wynajem	 187,147.49   
			Fund	Raising	Income	 Akcje	Zbierania	Funduszy	 16,159.06   
			Interest	&	Investment	Income	 Dochód	z	Inwestycji	 21,005.00   
			Auxiliary	Groups	 Grupy	Przypara ialne	 -765.00   
			Miscellaneous	Income	 Pozostałe	Przychody	 79,769.97   
Total	Income	 Całkowity	Przychód	 $									621,673.38			
Gross	Pro it	 Przychód	Brutto	 $									621,673.38			
Expenses	 Wydatki	   
			Salaries	 Pensje	 221,585.71   
			Health	Insurance‐Employer	Paid	 Ubezpieczenie	Zdrowotne	 41,463.96   
			Employer	FICA	 FICA	(Podatki)	 16,162.95   
			Fringe	Bene its	 Świadczenia	Pracownicze	 9,678.00   
			Professional	Growth/Ministerial	 Profesjonalny	Rozwój/Ministerialny	 1,400.00   
			Books	&	Supplies,Non‐Liturgical	 Książki	i	Materiały,	Nie‐liturgiczne	 2,520.88   
			Administrative	Expenses	 Koszty	Administracyjne	 15,367.78   
			Transportation	 Transport	 458.90   
			Food	Service	&	Meals	 Usługi	Gastronomiczne	i	Posiłki	 11,352.31   
			Telephone	 Telefon	 1,196.78   
			Heating	Fuel	 Ogrzewanie	 28,735.97   
			Electricity	 Elektryczność	 8,522.12   

			Other	Utilities	 Inne	Użyteczności	(Woda,	Internet)	 2,267.39   
			Maintenance	&	Building	Repairs	 Naprawy	i	Konserwacja	Budynków	 14,248.68   
			Interest	Expense	 Odsetki	 8,624.93   
			Altar	&	Liturgical	Supplies	 Ołtarz	i	Materiały	Liturgiczne	 11,787.03   
			Furnishings	&	Equipment	 Wyposażenie	 2,050.48   
			Archdiocesan	Assessment	 Archidiecezjalne	Opłaty	 59,562.60   
			Property	Casualty	Insurance	 Ubezpieczenie	Nieruchomości	 59,781.72   



 

 

NOWE	KLĘCZNIKI	
W	KOŚCIELNYCH	ŁAWKACH	

	

Zainstalowane zostały nowe 
klęczniki w ławkach. Jest to 

pierwszy etap prac remontowych 
odnośnie do ławek i podłogi 
w naszym kościele. Następne 

prace modernizacyjne realizowane będą w roku 2023. 
Instalacja klęczników pokryta została z funduszu 

„To Teach Who Christ Is”. 
 

NEW	KNEELERS	
IN	CHURCH	PEWS	

 

New kneelers were 
installed in 

the church pews. 
This is the irst stage 
of renovation work 
regarding benches 
and the loor in our 

church. The next 
modernization 

works are scheduled in 2023. The installation of kneelers 
was covered by the "To Teach Who Christ Is" fund.  

BAZAR	ŚWIĄTECZNY	
HARCERZY	

 
Związek Harcerstwa 
Polskiego zaprasza 

na Bazar Swiąteczny 
w sobotę, 3	grudnia	

2022 roku o godz. 13.00 do 18.00 
w sali pod kościołem. 

 
Zuchy i harcerki z Hufca "Tatry" 

będą sprzedawać ręcznie robione 
ozdoby świąteczne / choinkowe. 

 
Drużyna wędrowniczek poprowadzi 

kawiarenkę z różnymi gorącymi 
napojami i słodyczami na sprzedaż. 

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Chicago 
szykuje menu pełne pysznych, 

domowych dań. 
 

Proszę przyjść i wesprzeć 
harcerstwo w Chicago! 

 
Czuwaj! 

			Auto	Insurance	‐	Priest	Owned	Vehicle	 Ubezpieczenie	Samochodów	 3,002.00   
			Miscellaneous	 Różne	 4,612.28   
Total	Expenses	 Łączny	Koszt	 $									524,382.47			
Net	Operating	Income	 Dochody	Netto	Zwykłe	 $												97,290.91			
Other	Income	 Inne	Przychody	   
			Sharing	Collection	Outside	of	Arch	 Wsparcie	poza	Archidecezję	 3,988.00   
			Arch	Required	Collections	 Drugie	Kolekty	Archidecezjalne	 23,485.00   
			Other	Extraordinary	Income	 Inne	Przychody	 80.00   
			Fund	Collections	 Kampania	Finansowa	 6,427.00   
			Capital	Collections	 Taca	na	Utrzymanie	Budynków	 42,037.61   
Total	Other	Income	 Całkowite	Inne	Przychody		 $												76,017.61			
Other	Expenses	 Inne	Wydatki		   
			Sharing	Outside	the	Archdiocese	 Wsparcie	poza	Archidecezję		 3,988.00   
			Pymt	Arch	Required	Collections	 Drugie	Kolekty	Archidecezjalne	 23,485.00   
			Other	Extraordinary	Expenses	 Inne	Wydatki		 4,103.81   
			Capital	Improvements	 Remonty		 51,169.77   
Total	Other	Expenses	 Całkowite	Inne	Wydatki		 $												82,746.58			
Net	Other	Income	 Netto	 ‐$													6,728.97			
Net	Income	 Całkowite	Netto		 $												90,561.94			



 

 

SPOTKANIE	KRĘGU	BIBLIJNEGO	
	

Zapraszamy na spotkanie kręgu 
biblijnego, które odbędzie się 

w czwartek, 1	grudnia	o godz. 8:00 wieczorem. 
Prosimy przynieść ze sobą Pismo Swięte. 	

MORNING	ROSARY	PRAYER		
 

Please join us in praying 
the rosary in English 

on Tuesdays	at 8.45am.  

ADORACJA	
NAJŚWIĘTSZEGO	SAKRAMENTU	

	

Zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu w każdy wtorek	po Mszy 

świętej porannej zakończoną 
Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego 

i błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem o godz. 6:45pm.  

Koronka do Miłosierdzia  
Bożego jest o godz. 3:00 pm. 

 

	

	

EUCHARISTIC	ADORATION	
	

Please come and adore 
the Real Presence 

of Jesus in the Blessed Sa-
crament in our church 

every Tuesday	
beginning after 

the 8:15am Mass.  
Benediction 
is at 6:45pm 

followed by  a 7:00pm 
Mass in Polish.   



 

 

PRAYER	REQUEST	/	PROŚBA	O	MODLITWĘ	
	

Please pray for all our sick parishioners, 
family members, friends and loved ones. 

 
 

Módlmy się w intencji chorych para ian, 
członków naszych rodzin i przyjaciół. 

Please	contact	the	parish	office	if	there	is	a	name	that	should	
be	added	or	can	be	removed	from	the	list.	Thank	you.		

Stanisława Beda 

Jadwiga Budzinski 

Anna Gajek 

Diane  Gazda 

Thomas Janetzke 

Wiesława Karczmarczyk 

Irene Odrowski 

Albina Onysio 

ks. Zygmunt Ostrowski SChr 

Dionizja (Dasha) Woznica 

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

O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Agnieszki  
Świeczki	wotywne	przy	Obrazie	Matki	

Bożej	Częstochowskiej	palą się w tym tygodniu 
w wyżej wymienionej intencji.	

Our sanctuary	lamps	burn this week for: 
 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Agnieszki 
 
 

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

LITURGICAL	SCHEDULE	FOR	SATURDAY	AND	SUNDAY,	DECEMBER	3	&	4,	2022	

	 SATURDAY	

5:00	PM	

SUNDAY	

7:30	AM	

SUNDAY	

9:00	AM	

SUNDAY	

10:30	AM	

SUNDAY	

12:00	PM	

SUNDAY	

7:00	PM	

Commentator	

Lector	

M. Kreczmer  

M. Kreczmer 

J. Zając 

R. Bazan 

L. Michno 

L. Michno 

Z. Czarny 

J. Tracz 

J. Golec 

E. Golec 

A. Barnak 

S. Tylus 

Psycholog, który jest praktykującym katolikiem 
jest dostępny na spotkania w konwencie przy 
naszym kościele w co drugą sobotę, w godz. 

11.00am – 2.00pm. Po umówienie się prosimy 
dzwonić pod nr tel.: 708-717-4093. 

Więcej na: www.galcentero hope.com.  

DONACJA	ON‐LINE	
	

Aby dokonać wpłaty należy 
przycisnąć ikonkę „Wsparcie” mieszczącą się 
w górnej belce naszej strony internetowej lub 

w Menu głównym, w kategorii „Para ia”. 
Następnie należy zalogować się do Usługi 

PayPal, wpisać kwotę Donacji i s inalizować 
wpłatę naciskając „Donate Now”. 

Serdeczne	Bóg	zapłać!	
	

ON‐LINE	DONATION	
	

							To make a donation, please click 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.” Thank	you	for	your	donation.	
God	bless	you!	

	

POLISH	AMERICAN	ASSOCIATION	

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie 
organizuje bezpłatne kursy, 

przygotowujące do egzaminu 
na obywatelstwo. Kursy będą się 
rozpoczynać w styczniu	2023. 

Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami 
oraz w soboty i niedziele. Lokalizacja klas 

na północnej i południowej stronie Chicago.  
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer: 	

  3834 North Cicero Ave. Chicago, Il 60641 
773/282-1122  Fax 773/282-4718 

773‐282‐1122	x	400	lub	(773)	481‐5400	




