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July 24, 2016

St. Priscilla Church

Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej Galle, Pastor
Fr. Marcin Gładysz, Associate Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mr. Richard Koziar, Maintenance
CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Priest available in Rectory - No appointment required

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634
Phone: 773-545-8840
Fax: 773-545-8919
Religious Education Office:
773-685-3785
www.stpriscilla.org
church@stpriscilla.org

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the Rectory.

REJESTRACJA PARAFIALNA:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.

PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM

GODZINY OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ
Poniedziałek, środa i piątek 9:00 AM do 7:00 PM
Wtorek i czwartek 9:00 AM do 4:30 PM

WEDDINGS:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Confirm
desired date at the church before making other arrangements. At least one of the engaged persons (or their parents) must be a registered and active parishioner of St.
Priscilla. Weddings are not scheduled on Sunday.

ŚLUBY:
Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6 miesięcy
przed datą planowanego ślubu. Prosimy potwierdzić datę
w kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej
jedna z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli. Śluby
nie odbywają się w niedzielę.

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Attendance at Baptismal Preparation class is
mandatory. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele przez cały rok.
Uczestnictwo w przygotowaniu przedchrzcielnym jest
obowiązkowe. Rejestracja w kancelarii parafialnej.
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Seventeenth Sunday in Ordinary Time

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (24)
8:30 — +Donato Allegretti (Family)
+Adam Kokot (Theresa Costabile)
+Reynaldo Galicio (Family)
++Stefania and Jerry Juszczyszyn (Mizera)
10:30— O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Dariusza Naruszewicz
O Błogosławieństwo Boże dla Emilii i rodziny
O Boże Bł. i wszelkie łaski dla rodziny Jarosz
O dzieło Ewangelizacji (rodzina Harmata)
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Janina Strusinski (córki z rodzinami)
+Lucjan w rocz. śmierci (Bronisław i Helena Mroczkowski)
+Andrzej Domszy (Rodzina)
+Bogusław Grabowski w 1 rocz. śmierci (siostra z rodziną)
+Leszek Grabowski w 3cią rocznice śmierci (Anna żona)
++Krystyna i Bogdan Grabowski (Rodzina)
++Zofia, Michał i Jan Kiełbasa (Mroczkowski Family)
12:15— St. Priscilla Parishoners / Za parafian Św. Pryscilli #37
6:00 — O Boże błogosławieństwo dla rodziny

MONDAY (25) St. James, Apostle
8:00 — +Fred Pacer Birthday Blessings (Marge)
+Gloria Scorille 1 month after death (Rosary McGlynn)
+Reynaldo Galicio (Family)

TUESDAY (26) Sts. Joachim & Anne,
Parents of the Blessed Virgin Mary
8:00 — +Margaret Ann McGlynn (Family)

William Balog—Joe Bargi—
Lorraine Belokon—Evelyn
Cademartrie—Maria Ceglarek—
Jan Drożdż—Theresa Gloms—
George Gloms—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—
Dorothy Heck—Marian Henaghan—Andrew
Jennings—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus
Kapica—Janet Kaplan—Kazimiera Karwowska—
Zuzanna Karwowska-Rafało—Maureen Kearney—
Chester Kmiec—Helen Kumiega—Maria Lech—Peter
Leyden—Mary Lund—Mary Lynch—Michael Manczko—Barbara McDonald—Karolina Mizera—Mike
Muka—Vince Munday— Antoni Nierzejewski—Carol
Niewinski—John Nowik—Stefan Nowik—Stevie V.
Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—Marlene Owen—
Marge Reavis—Alice Reckmann—Augusto Sandoval—
Carol Santoro—Norbert Schultz—Helen Sterling—Gina
Swensen—Helen Toporek—Roger Vlasos—Beatrice
Waltz—Jola Wolfe—Carla and Adam—Virginia Zyburt

ST. PRISCILLA MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM
Polish Mass: 10:30 AM & 6:00 PM

WEDNESDAY (27) Weekday
8:00 — +Ferdinand and Katherine Weiterschan (Family)
8:30 — +Ewa Cnota rocz. śmierci (córka)

WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM

THURSDAY (28) Weekday
8:00 — Health and Blessings for Thomas Grudzinski
on his 21st birthday (Family)

Mass in Polish
Wednesday & Saturday 8:30 AM

FRIDAY (29) Saint Martha
8:00 — St. Priscilla Parishoners / Za parafian Św. Pryscilli #36

SATURDAY (30) Weekday
8:00 — All souls in purgatory / Za zmarłych polecanych w
wypominkach #49
8:30 — O zdrowie i Boże Bł. dla Anny z rodziną
4:00 — +Donna Nabor (Serafin Family)
+Helen Jablinskey 25th death anniversary (Family)
++Salvatore and Maria DeSimone (son Michael)

Thomas McDonough

HOLY DAY MASSES:
7:00 PM Vigil Mass, 8:00 & 11:00 AM (English)
9:00 AM & 7:00 PM (Polish)

July 10, 2016
Currency
$ 4,152.00
Checks
$ 1,985.00
Loose Coin
$
0.00
Total
$ 6,137.00
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 405,000.00
Collections Year to Date
$ 335,641.65
Under Budget
$<69,358.35>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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SPIRITUAL REFLECTION
Jubilee of Mercy | July 24
Seventeenth Sunday in Ordinary Time
WYD in Krakow: “Blessed are the merciful, for
they will be shown mercy”
This week, the universal Church focuses in prayerful
solidarity on World Youth Day in Krakow, where WYD’s
founder, Saint John Paul II, served as archbishop. Its
theme coincides with that of Pope Francis’ Jubilee Year of
Mercy: “Blessed are the merciful, for they will be shown
mercy” (Matthew 5:7). Today’s Gospel echoes the same
theme, as Jesus unites prayer with mercy in “The parable
of the persistent friend.” Jesus teaches us not only what
words to pray, but what deeds must match authentic
prayer. How beautifully down-to-earth is Jesus’ portrait of
a God who can be trusted to do what is best for us. A
pesky neighbor disturbs a sleeping friend and disrupts the
household. Yet beautiful images unfold. Persevering
prayer receives active, practical mercy in loaves of bread,
recalling Luke’s unique expression for the Eucharist, “the
breaking of bread” (Luke 24:35; Acts 2:42). WYD, the
Jubilee, and Jesus thus unite to define perfect prayer as
persevering communion with God and unconditional
mercy toward our neighbor. -Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co.,

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Proście Ojca o Ducha
Te słowa Jezusa odnoszą się przede wszystkim do
Apostołów chcących zrozumieć Jego modlitwę, a tym
samym pragnących przybliżyć się do Niego. Słyszą oni
również, że modląc się do Boga, mają wołać: „Ojcze”. To
objawienie imienia Ojca przez Syna dokonało się w mocy i
w świetle Ducha Świętego, który został im dany i obiecany
w przyszłości, aby ich „nauczyć wszystkiego, co
Jezusowe” (por. J 14,26).
Jezus objawił, że Bóg jest „Ojcem” w niezwykłym
sensie – nie tylko jako Stwórca i Początek wszystkiego, ale
jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego
Jednorodzonego Syna: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce
objawić” (Mt 11,27). Tę tajemnicę zjednoczenia z Ojcem i
wypływającej z tego źródła modlitwy Jezusa pięknie
opisuje «Katechizm Kościoła Katolickiego»: „Syn Boży
który stał się Synem Dziewicy, nauczył się modlić według
swego ludzkiego serca. Uczy się modlitwy od swej Matki,
która zachowywała «wszystkie wielkie sprawy»
Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu. Uczy się
jej przez słowa i rytm modlitwy swojego ludu w
synagodze w Nazarecie i w świątyni” (nr 2500).
Objawiona przez Jezusa nowość modlitwy wynika z
synowskiej relacji do Boga. W uczniach Chrystusa pod
wpływem tajemnicy kontemplacji Ojca przez Syna w
Duchu Świętym rodzi się pragnienie modlitwy. Wpatrując
się w postawę Syna Bożego, który często odchodził na
miejsce samotne i spędzał czas na rozmowie z Ojcem, i
słuchając Go jako Tego, który wypełniał wolę Ojca,
uczniowie Jezusa uczą się tajemnicy modlitwy. Dzięki
Chrystusowi rozumieją, że modlitwa nie polega jedynie na
mówieniu: „Panie, Panie...”, lecz na gotowości słuchania i
zgodzie serca, aby pełnić wolę Ojca (Mt 7,21).
Nowość modlitwy objawionej przez Jezusa polega
także na tym, że kto przychodzi do Boga Ojca, przychodzi
przez Syna, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem dla
każdego wierzącego i modlącego się ucznia. Dlatego
mamy „prosić Ojca w imię Jezusa” (J 14,13), bo wówczas
On sam modli się w nas i za nas, a my modlimy się dzięki
Jego łasce.
Nie sposób zakończyć tego rozważania inaczej, jak
modlitwą. Prośmy więc: „Z głębokości wołamy do Ciebie,
Duchu Święty, oświeć nas i prowadź. I wybaw nas od
głupoty udającej mądrość, od kłamstwa udającego
prawdę, od ślepoty udającej dalekowzroczność, od
niewoli udającej wolność... Abyśmy nieustannie odnawiani
i odradzani, i tworzeni, stali się Twoimi głosicielami w
świecie...” (R. Brandstaetter).
Abp. Wacław Depo - (www.wiara.pl)

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
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Religious Education News

Informacje o Lekcjach Religji

Registration Information
Registration for the upcoming 2016-17 Religious
Education year will take place on Saturday, August 27,
and Saturday, September 3, from 9:00 AM to 4:00 PM.
Please enter the school by the East door.

Informacje Rejestracyjne
Rejestracja na lekcje religii na nadchodzący rok szkolny
2016-17 odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia, i w sobotę, 3
września, od 9:00 AM do 4:00 PM. Prosimy wchodzić do
szkoły drzwiami od strony parku.

The tuition for Religious Education is as follows:
1 child - $160.00 + $30.00 (registration fee) = $190.00
2 children - $240.00 + $60.00 (registration fee) =
$300.00
3 children - $290.00 + $90.00 (registration fee) =
$380.00
Confirmation Fee - $75.00
Communion Fee - $25.00
Late Registration Fee — $20.00 (After September 3rd)

Opłaty za program:
1 dziecko - $160.00 + $30.00 (opłata rejestracyjna) =
$190.00
2 dzieci - $240.00 + $60.00 (opłata rejestracyjna) =
$300.00
3 dzieci - $290.00 + $90.00 (opłata rejestracyjna) =
$380.00
Opłata za Bierzmowanie - $75.00
Opłata za Komunie - $25.00
Opłata Rejestracyjna po terminie zapisów (3 września):
Dodatkowe $20

Ideally, we would like to have the tuition paid in full,
but realistically, I know this cannot always be done by
most families. I am asking that the registration fee be
paid when the child/children are registered. The rest
of the tuition can be paid in monthly installments.
Classes are held on Saturday morning from 9:oo AM
until 10:45 AM. Classes will begin on September 10th.
If for some reason you cannot register on the days
assigned, please call my office (773-685-3785) to make
arrangements for signing up your child/children. I will
be in my office on Monday, Tuesday, and Wednesday
from 9:00 AM to 2:00 PM.

Chcielibyśmy, ażeby opłaty za program i rejestrację były
zapłacone w całości, ale wiemy, że to nie jest możliwe dla
wszystkich. A więc, prosimy, aby zapłacić opłatę
rejestracyjną w dniu rejestracji, a opłata za program
może być płacona w ratach miesięcznych.
Lekcje religji odbywają się w każdą sobotę od godz. 9:00
do 10:45 rano. Pierwszym dniem zajęć będzie 10-ty
września.
Jeżeli ktoś nie może przyjść na zapisy w te dni, prosimy
się zgłosić do Biura (773-685-3785). Zapisy będą w
budynku szkolnym od 9:00 rano do 2:00 po południu.

CAN YOU HELP?
Although we are in the middle of summer and the thought of starting a new Religious Education school year may seem a
bit premature, it is never too soon to begin planning for our wonderful students who are in need of individuals who are
willing to share their faith.
We are looking for individuals who love their faith and want to make a difference in a child’s faith formation. I believe
we have people in our parish who are willing to bring the Word of God to children who cannot attend a Catholic School.
Won’t you please help us by volunteering as a catechist so that we can continue to accept all the children who come to
us?
If we are to continue our program we need two or three new teachers. We lost teachers this year because of other
commitments. For those of you who are a little afraid of teaching, be aware that the Archdiocese of Chicago offers
classes for new catechists to help prepare you to teach. Also, if your children attend our program there is a break in the
tuition for our teachers.
We are in need of two teachers for the coming year. PLEASE HELP!!! If you are interested, please call the Rectory at 773
-685-3785 and leave your name and phone number and I will return your call.
Enjoy the rest of the summer.

- Judy Banasiak, CRE -
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PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...
Zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału w nabożeństwach!
 7:00 PM - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu i
Różaniec
 7:30 PM - Msza wynagradzająca do

Niepokalanego Serca Maryji
 9:00PM - Nabożeństwo z modlitwą o

uzdrowienie i uwolnienie
Spotkania Formacyjno
Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu
Świętym

Fr. Maciej Galle
invites all to attend!
Czy jesteś katolikiem, który jeździ
na motocyklu?

Rycerze Chrystusa
Motocyklowy zjazd w Lake
Geneva, WI
Niedziela, 31 Lipca
Prosimy zgłosić swoje przybycie
wysyłając e-mail na adres
knightsofchrist1@gmail.com

Ks. Maciej
Galle
zaprasza! Do
Zobaczenia!

W każdą pierwszą i trzecią niedziele miesiąca po
Mszy św. o 6:00 PM w sali pod Kościołem.
 Pierwsza niedziela - Krąg Biblijny
 Trzecia niedziela - Studium Katechizmu

Kościoła Katolickiego
Spotkania rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Wszyscy mile widziani!

Przyjdź, Zobacz i Zostań z Nami!

