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FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME ‐ JANUARY 29, 2023 

 IV NIEDZIELA ZWYKŁA ‐ 29 STYCZNIA 2023 

 

Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.  
Mt 5:9  

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Mt 5, 9 



 

 

SZKOŁA	MARYI	
W pierwszy weekend lutego, nasza para ia będzie 

gościła "Szkołę Maryi" czyli Szkołę Zycia      
Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Swiętej Maryi     

z Nazaretu Matki Kościoła. Szkoła jest formacyjną 
propozycją dla osób indywidualnych oraz 

wspólnot, prowadzącą przez ośmioletni cykl       
formacyjny, oparty o cztery spotkania w ciągu 

roku.  Szkoła działa w oparciu o ilie znajdujące się 
obecnie w kilkudziesięciu miastach szesnastu     

krajów na trzech kontynentach. Szkoła            
maksymalnie otwiera się na wszystkie duchowości, 

charyzmaty, struktury i posługi, tak nowe, jak          
i stare, obecne w doktrynie i praktyce Kościoła,     

w życiu jego Swiętych oraz ruchach kościelnych, 
które Kościół Katolicki aprobuje i rekomenduje. 
Szkoła działa w dwóch obrządkach: łacińskim          

i bizantyjskim. Za Szkołę odpowiada Prowincja 
Krakowska Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.  

        

St. Ladislaus Cinema zaprasza na seans polskiego 
ilmu pt. „Powołany” w niedzielę, 29	stycznia	

o godz. 5.00pm w konwencie. Film jest 
połączeniem ikcyjnej fabuły o wizycie 

duszpasterskiej po kolędzie z prawdziwymi 
świadectwami ludzi wiary.   

St. Ladislaus Cinema Invites everyone 
to watch the movie “Powołany” (Vocation) 

on Sunday, January	29	at 5.00pm in the convent.     

ŚWIĘTO	OFIAROWANIA	PAŃSKIEGO	‐	
ŚWIĘCENIE	ŚWIEC		

2	lutego	Kościół obchodzi święto O iarowania 
Pańskiego, w polskiej tradycji znane jako 

święto Matki Boskiej Gromnicznej. 
Tego dnia na Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 

będziemy święcić świece gromniczne. 
Swiece można nabyć w zakrystii.  

	
FEAST	OF	THE	PRESENTATION	

OF	THE	LORD	‐	BLESSING	OF	CANDLES 
On February	2	the Church celebrates 

the feast of the Presentation of the Lord. 
On this day at the Holy Mass at 8:15 am, 

we will have the traditional blessing 
of candles. Candles are available 

in the sacristy.    

       W niedzielę, 29	stycznia	
o godz. 1.30pm Szkoła Polska 

im. Tadeusza Kościuszki w 
Chicago zaprasza na wspólne 
kolędowanie, które odbędzie 
się w naszej sali para ialnej.  



  

 

 

SATURDAY ‐  JANUARY 28 
8:15am   For safety and legal protection of all unborn children 
5:00pm   †† Bill and Edna Dmuchowski ‐ family 
      † Stella Peterman ‐ family 
       
SUNDAY ‐ JANUARY 29 
7:30am   † Grażyna Anuszewska ‐ o wieczne zbawienie duszy 
      ‐ Józef Anuszewski 
      † Maria Demida z okazji imienin, o łaskę życia 
      wiecznego ‐ D. & J. Zając 
      † Władysław Włodarz ‐ miesiąc po śmierci ‐ Barbara 
      Borynska 
9:00am   † Robert Schlueter ‐ Donna Schlueter 
      In memory of †† Florence T., Mitchell J. Zielinski,  
      Diane Rohan (Zielinski) ‐ Debbie & Mitchell K. Zielinski 
      † Jan Gal ‐ 10 months after death ‐ Anna Gal z dziećmi
      For parishioners 
10:30am   † Kazimierz Gajek w 2. rocznicę śmierci, niech dobry 
      Bóg przygarnie go, aby mógł cieszyć się wiekuistą  
      radością w niebie ‐ Krystyna Wzorek 
      W intencji mamy † Józefy Kubicz o łaskę życia 
      wiecznego ‐ Barbara Zyguła 
      O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Huxley i   
      rodziny Pribyl 
      Za parafian  
12:00pm   † Kazimierz Wcisło ‐ 1. rocznica śmierci ‐ the Wcisło  
      Family 
      † Idzi Urbański ‐ tatuś i dzidziuś, o spoczynek w 
      pokoju wiecznym ‐ córka Iwona Roszkowska 
7:00pm   O pokój na Ukrainie    
 
MONDAY ‐ JANUARY 30 
8:15am   Most needed soul in purgatory 
7:00pm   O pokój na Ukrainie  
 
TUESDAY ‐  JANUARY 31 
8:15am   For safety and legal protection of all unborn children 
7:00pm   O pokój na Ukrainie  
 
WEDNESDAY ‐ FEBRUARY 1  
8:15am   For deceased parishioners and benefactors 
7:00pm   Za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii 
 
THURSDAY ‐ FEBRUARY 2  
8:15am   O radość wieczną dla †† Marii i Jana Czekaj ‐ rodzina  
      For safety and legal protection of all unborn children 
12:00pm  Za osoby konsekrowane i o powołania zakonne 
7:00pm   O pokój na Ukrainie 
 
FRIDAY ‐ FEBRUARY 3  
8:15am   † Edna Dmuchowski ‐ family 
      For parishioners 
7:00pm   Za parafian 

 

Thank	you	for	your	continued	support!	
Serdeczne	Bóg	zapłać!	

	

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

	
SPECIAL	COLLECTION	/	KOLEKTA	SPECJALNA	
 February 5 - Utilities 
  5 lutego - Prąd i Gaz 
 February 11-12 - 2023 Annual Catholic 

Appeal  
  11-12 lutego - Doroczna Kwesta 
       Katolicka 2023  
 February 19 - Maintenance 
  19 lutego - Utrzymanie Kościoła 

OUR	FINANCES		‐	JANUARY	22,	2023	

Sunday Collection .....……..…………........... $4,190 
Church in Latin America …………………. $1,806 
Bal Sylwestrowy …………………………….. $2,460 
Opłatek Parafialny ………………………….. $5,941  

SATURDAY ‐ FEBRUARY 4  
8:15am   For safety and legal protection of all unborn children 
5:00pm   †† Bill and Edna Dmuchowski ‐ family 
      † Stella Peterman ‐ family 

U	W	A	G	A	!	
Druga składka na Utilities	(Prąd	i	Gaz)	

została przeniesiona z niedzieli, 12 lutego 
na niedzielę 5	lutego	ze względu na Doroczną 
Kwestę Katolicką. Prosimy użyć kopert, które 

otrzymaliście państwo pocztą. Nie trzeba 
poprawiać daty na kopertach. Serdeczne Bóg 
zapłać za Wasze wsparcie i wszystkie o iary.  

 
 
 
 

The second collection for Utilities was moved 
from Sunday, February 12, 2023 to Sunday, 
February	5	due to the Annual Catholic 

Appeal. Please use envelopes that you received 
in mail. You do not need to correct the date on 

the envelopes. We greatly appreciate your 
support and generosity. Thank you!    



 

 

PIERWSZA	SOBOTA	MIESIĄCA	
 

W pierwszą sobotę miesiąca 
zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:15 

rano z formularza o Matce Bożej. 
Bezpośrednio po Mszy św. zostanie 
wystawiony Najświętszy Sakrament 

i odmówimy różaniec pokutny 
połączony z medytacją. Okazja do 

spowiedzi będzie od godz. 7.45am.   

PIERWSZA	ŚRODA,	CZWARTEK	
I	PIĄTEK	MIESIĄCA	STYCZNIA	

 

W środę zapraszamy na Mszę św. 
z formularza o św. Józe ie. 

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.   

	RÓŻE	RÓŻAŃCOWE	
	

Spotkanie Róż Zywego 
Różańca odbędzie się 

w niedzielę, 
5	lutego	2023	

o godz. 6:00pm. 
 Zapraszamy! 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO	
ŚW.	BŁAŻEJA	

	

W piątek, 3	lutego	
będzie można otrzymać 

błogosławieństwo 
św. Błażeja, uważanego 
m.in. za patrona chorób 

gardła. Podczas tej 
ceremonii duchowny 

błogosławi gardło 
dwiema skrzyżowanymi 

świecami. 
Błogosławieństwo św. Błażeja będzie na Mszy 

św. o godz. 8:15am & 7:00pm. 
 

BLESSING	OF	THE	THROATS	
ON	THE	FEAST	OF	ST.	BLAISE	

	

The Church celebrates the feast of St. Blaise 
with the blessing of throats. The blessing will 

be given on Friday, February	3 during 
the Holy Masses at 8:15am and 7pm.  

ZAKOŃCZENIE	KOLĘDY	
	

Dobiega końca tegoroczna wizyta duszpasterska. 
Na zakończenie kolędy w niedzielę, 5	lutego	br. 

na Mszy św. o godz. 10.30am, modlić się 
Będziemy w intencji rodzin, które zaprosiły 

księży do swoich domów.   
Serdeczne Bóg zapłać za Waszą gościnność.  

POLONIJNY	DZIEŃ	
ŻYCIA	KONSEKROWANEGO 

 
W czwartek, 2	lutego	2023 roku 

przypada święto O iarowania 
Pańskiego, w którym w Kościele 

obchodzimy Swiatowy Dzień Zycia 
Konsekrowanego. Tego dnia nasza 

para ia będzie gościła polskie 
siostry, braci i księży zakonnych 

z Archidiecezji Chicago. 
Zapraszamy na okolicznościową 

Mszę św. o godz. 12.00pm.   



 

 

P 	M 	Y 	G 	 	
	2023	A 	C 	A 	

W 	 	 	 	 	J 	
	

Many families in our parish will be receiving 
the Annual Catholic Appeal mailing from Cardinal 

Cupich. The Annual Catholic Appeal offers 
a wonderful opportunity to answer the call 

“Walking on the road with Jesus.” 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 2023 Annual Catholic Appeal.  Thank you.  
 

P 	 	 	 	 	 	D 	K 	K 	2023	 .	
W	 	 	J 	

	

Wiele rodzin w naszej para ii wkrótce otrzyma 
list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie 
zobowiązania inansowego na rzecz Kwesty 

Katolickiej. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza 
wspaniałe możliwości odpowiedzi na wezwanie, 

aby być „W drodze z Jezusem”. Dostrzeganie 
licznych darów otrzymywanych od Boga, 
powinno skłaniać nas do coraz większej 

wdzięczności. Wsparcie inansowe udzielone 
naszej para ii, archidiecezji i Kościołowi na całym 
świecie jest jednym ze sposobow dziękczynienia. 

Prosimy o złożenie o iary na Doroczną Kwestę 
Katolicką 2023. Bóg zapłać. 

 

Klub Polski organizuje tradycyjną 
sprzedaż pączków z piekarni 

„Baranowski Bakery” w niedzielę, 
12	lutego	2023 r. w sali para ialnej. 

Kawa i herbata będzie gratis. 
Serdecznie zapraszamy! 

 
The Polish Club is inviting everyone to the traditional 

„Pączki Sale” on Sunday, February	12, 2023 in the parish hall. 
Free coffee and tea will be available. Your support of this 

fundraiser is greatly appreciated.    

 We would like to thank 
the Catholic Cemeteries 

of Chicago for sponsoring 
the calendars	for the year 2023. 

May God bless you for 
your generosity! 

 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy Catholic 
Cemeteries of Chicago za ufundo-
wanie kalendarzy	na 2023 rok. 

Bóg zapłać za Waszą hojność!  



 

 

 
 
 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim    
(170 osób), którzy wzięli udział  

w tegorocznym Opłatku Para ialnym. 
Wielkie „Bóg zapłać” kierujemy do 

naszych oddanych wolontariuszy za 
włożenie ogromu czasu i serca 

w przygotowanie imprezy. Dobrze było 
nam być razem, aby cieszyć się 

z narodzin Pana Jezusa przez łamanie 
się opłatkiem, kolędowanie i biesiadę. 

Do zobaczenia już na Swięconce!  
 

Więcej	zdjęć	znajdziecie	na	stronie:	
www.stladislauschicago.org	



 

 

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. 

 

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 Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Janiny Starostka z okazji urodzin 
	

Świeczki	wotywne	przy	Obrazie	Matki	Bożej	
Częstochowskiej	palą się w tym tygodniu w wyżej 

wymienionej intencji.	

Our sanctuary	lamps	burn this week for: 
O pokój na Ukrainie / For peace in Ukraine 

 

Lampki	wieczne	przy	tabernakulum	
palą się w tym tygodniu 

w wyżej wymienionej intencji. 

LITURGICAL	SCHEDULE	FOR	SATURDAY	AND	SUNDAY,	FEBRUARY	4	&	5,	2023	

	 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 

E. Czupryna 

R. Bazan 

L. Michno 

L. Michno 

J. Janocha 

Z. Czarny 

Szkoła Polska  

Bierzmowani 

O. Kalata 

A. Barnak 
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Community
Savings
Bank

Hablamos Español • Mowimy Po Polsku

4801 West Belmont Ave.

Chicago, IL 60641

773-685-5300

Deposits Insured by F.D.I.C.

Total Service Connection Line

773-685-3947

www.communitysavingsbank.bank

Ed the Plumber
Ed the Carpenter
773.471.1444
Best Work • Best Rates

PARISHIONER DISCOUNT

REAL ESTATE

SELLING HOMES
IN YOUR NEIGHBORHOOD

FOR OVER 32 YEARS

Pietryka Funeral Home
Robert J. Pietryka, Owner

5734-40 W. Diversey 773-889-0115
-Mowimy Po Polsku- www.pietrykafh.com

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

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373 Get it. And forget it.®

*Guaranteed not to clog for
as long as you own your home,

or we’ll clean your gutters for free.

Say Good-bye to Clogged Gutters!

$99
Installation*

*Does not include cost of material. Expires 10/31/22.

Receive a $100 Visa gift card with
your FREE in-home estimate

*All participants who attend an estimated 60-90-minute in-home product consultation will 
receive a $100 Visa gift card. Retail value is $100. 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 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 10 days of receipt of the promotion 
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind. Offer not 
sponsored and is subject to change without notice prior to reservation. Offer not available 
in the states of CA, IN, PA and MI. Expires 10/31/22.

Winter Special - $79.95
Furnace or Boiler
16 pt. Clean & Tune

NEW FURNACE
Starting at $2,795!

Senior/Veteran Discounts
24 Hour Service

MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED

773-237-5724

INCOME TAX PREPARER
Ziggy Janik

6244 W. Belmont, Chicago

call: 773-597-5397
Since 1991 Mówi  po Polsku

Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here: www.jspaluch.com/subscribe

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

$29.95/Mo. billed quarterly

• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

Call Larry Steiner
800.566.6170

www.jspaluch.com

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.

Free professional ad design & my help!

email: steinerl@jspaluch.com

The Most Complete
Online National

Directory of
Catholic ParishesCheck It Out Today!

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

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

www.CatholicCruisesandTours.com
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INVEST LOCALLY
Targeting local business makes good “Cents”– 
Get your name out there by advertising in local
parish bulletins. Contact us today for your next
advertising move and we will work with you for

your next “AD THAT WORKS!”

For more information email sales@jspaluch.com


