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FOURTENNTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (3)
8:30 — +Adam Kokot(CWC of St.Priscilla)
10:30— O łaskę zdrowia dla Dariusza Naruszewicz
O Boze Błogosławieństwo dla Emili i jej rodziny
O dzieło ewangelizacji (rodzina Harmata)
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Janina Strusinski (Córki z rodzinami)
+Stanisław Olszewski w rocznicę śmierci (syn z rodziną)
+Andrzej Domszy (rodzina)
+Jerzy Smakowski (rodzina Leśniak)
+Leszek Klepadło w 16-ta rocznicą śmierci (Hryniewicki)
12:15— +Piertro Massanisso Birthday Rem. (family)
6:00 — O Boże błogosławieństwo dla dzieci

MONDAY (4) Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishoners

TUESDAY (5) Weekday
8:00 — +Zvonko „Bill” Cabo Death Rememberance
(William and Laramie Bakery)

WEDNESDAY (6) Weekday
8:00 — Lorraine Ackermann (Daughter)
8:30 — Michał Szperlak 14 rocznica śmierci

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 KarwowskaRafało—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

THURSDAY (7) Weekday
8:00 — Almighty God knows the intention

June 12, 2016

FRIDAY (8) Weekday
8:00 — All souls in Purgatory/ Za zmarłych polecanych w
wypominkach #47

SATURDAY (9) Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners / Za parafian św. Pryscylli #31
8:30 — All souls in Purgatory/ Za zmarłych polecanych w
wypominkach #48
4:00 — +Donna Nabor (Caputo Family)
+Annunciato Greco (Philomena)
+Theodore Wolfe (Lori Kraft)

Currency
$ 3,201.00
Checks
$ 2,152.00
Loose Coin
$
5.40
Total
$ 5,358.40
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 375,000.00
Collections Year to Date
$ 312,154.82
Under Budget
$<62,845.18>
Thank you for your generosity and support of our Parish.

On Monday, July 4th, our country celebrates Independence Day.
On this day you are invited to join us for the 8:00 am English Mass.
The parish office will be closed Monday, July 4th
in observance of Independence Day.

W poniedziałek, 4 lipca obchodzimy Dzień Niepodległości USA. W
tym dniu w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w jęż.
Angielskim o godz. 8:00 rano.
Biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałek, 4 lipca.
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We welcome Fr. Maciej Galle back to St. Priscilla Parish, this time as a
Pastor, with open arms and warm hearts! We wish you the very best
in your new assignment and we look forward to working with you for
the good of the Parish and the universal Church.
May God bless you!

Z otwartymi ramionami i gorącymi sercami witamy Ks. Macieja Galle, tym razem jako Proboszcza, w
parafii św. Pryscylli. Życzymy owocnej współpracy z powieżonymi Tobie wiernymi tej parafii dla
uświęcenia parafian i dla dobra całego Kościoła Powszechnego.
Szczęść Boże!

Orange Ribbon Campaign
The Knights of Columbus, Mater
Christi Council, which serves the
parishes of St.Ferdinand, St. Priscilla,
and St.Pascal, recently distributed
cards with a "Prayer for Persecuted
Christians" composed by our Supreme
Chaplain, William E. Lori, Archbishop of Baltimore and
orange awareness ribbons to show solidarity with our fellow
Christians who are being tortured, killed, or forced from
their homes by radical Islamist groups like ISIS. Parishoners
were also given the opportunity to donate a good faith
offering to the Knights of Columbus Christian Refugee Relief
Fund. The fund provides housing, food, and medical care for
people in Iraq, Syria, and other regions, who are being
driven from their homes at gunpoint with just the clothes on
their backs.
The response from our three parishes was overwhelming.
Checks totaling $3,173.92 have been sent to the Knight's
Fund. This money will go toward relieving the suffering of
families whose only crime is following Our Lord.
The Knights of our parishes and, most especially, the
refugees whom this fund supports, thank you from the
bottom of our hearts.
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SPIRITUAL REFLECTION

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Jubilee of Mercy | July 3
Fourteenth Sunday of Lent

Bliskość z Bogiem i ludźmi

Last Sunday, Jesus rebuked James and John
for wanting to "call down fire from
heaven" (Luke 9:54‐55) on an unwelcoming town. As he
sends forth disciples today, Jesus again forbids retaliation
against non‐receptive listeners (10:10‐11), showing us
how to be Jesus' "missionaries of mercy" this Jubilee Year
of Mercy. Like the first disciples, we are sent not to pro‐
claim ourselves but Jesus. As Jesus sent them in pairs, so
are we also to work together in the community of the
Church. We often describe the Church as Isaiah describes
Jerusalem in today's first reading, our comforting, nurtur‐
ing Mother (Isaiah 66:13). So, going forth gently, like
lambs among wolves (Luke 10:3), we share comforting
peace, nurturing food and drink (Luke's image for Eucha‐
rist), and Jesus' healing promise of unfailing, uncondi‐
tional mercy (10:5, 7, 9). Thus Jesus bids us proclaim the
kingdom of God by showing what God's kingdom looks
like in action. "Go, preach the Gospel," Pope Francis'
saintly namesake of Assisi is said to have instructed his
first friars, "and when necessary, use words!"
‐Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak Jezus posłał swoich
uczniów do miejscowości, do których sam zamierzał pójść.
Słyszeliśmy słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo”. Zazwyczaj słowa te odnosimy
do „urzędowych” świadków: księży, zakonników, sióstr
zakonnych, czy katechetów świeckich. Warto jednak
zauważyć, że Jezus kieruje te słowa nie do ścisłego grona
dwunastu apostołów, ale wyznacza jeszcze innych
siedemdziesięciu dwóch uczniów.
Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest zarezerwowane
wyłącznie dla wybranych. Każdy uczeń Jezusa ma o Nim
świadczyć, aby inni uwierzyli. Nie można znać Jezusa i o Nim
nie mówić. Nie można być ochrzczonym i żyć tak, jakby to nie
miało wpływu na nasze życie. Mamy dzielić się swoją wiarą.
Każdy podczas chrztu otrzymuje zapaloną od paschału symbolu Jezusa Chrystusa - świecę. Jej płomień symbolizuje
światło wiary. Najpierw mieli o nią dbać nasi rodzice i
chrzestni; potem już my sami mamy iść i zapalać światłem
naszej wiary wiarę innych. Wiara umacnia się, gdy jest
przekazywana. W sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy
moc Ducha Świętego uzdalniającą nas do dawania
świadectwa. Pozwólmy więc prowadzić się Duchowi
Bożemu.
Największą trudnością w głoszeniu naszej wiary jest
nieumiejętność mówienia o sprawach wiary. Brakuje nam
solidnego przygotowania, pogłębionej wiedzy o wierze,
systematycznej edukacji, zrozumienia trudnego niekiedy
słownictwa. Zdajemy sobie sprawę, że po dzisiejszej homilii
nie wyruszą na ulice naszej parafii zastępy wysłanników Pana
Jezusa. Może jednak pozostanie w nas zachęta do tego, aby
bliżej zapoznać się z treściami wiary, sięgnąć po Pismo
Święte lub książkę z przemówieniami papieża.
Warto zauważyć, jak wielka była radość i satysfakcja, jaką
odczuwali wysłannicy Jezusa: „Złe duchy nam się poddają,
możemy stąpać po wężach i skorpionach i nic nam nie grozi”.
„Cudowne” życie to nie takie, które jest wypełnione cudami i
cudownościami, ale to życie dobre, życie piękne, które
sprawia, że nasze imiona „zapisane są w niebie”. Również
nie są najważniejsze sukcesy, ale trud, który podejmujemy
dla królestwa Bożego.
Istotnym zadaniem wysłanników było uzdrawianie
chorych, troska o nich i opieka nad nimi. Wszelkie nasze
posługi dla osób chorych i potrzebujących, nawet te
jednorazowe i krótkotrwałe, mogą być w oczach Boga i ludzi
głoszeniem Bożego królestwa.
Uczestniczymy we Mszy św., słuchamy Jezusa, który
przemawia do nas w swoim słowie. Za chwilę przyjmiemy Go,
bo przyjdzie do nas w Komunii. On jednak chce dotrzeć do
każdego człowieka, do naszych bliskich, znajomych. Chce,
żebyśmy Go im zanieśli. Bo bliskość Boga to przede
wszystkim bliskość ludzi.
- ks. Leszek Smoliński - (www.wiara.pl)
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Please allow me to sincerely say thank you once again to all the St. Priscilla parishioners for your friendship, love
and 13-year collaboration for the good of this parish and the universal Church! I also thank you for your prayers i
gifts offered last Sunday during our farewell gathering. I am indebted to you all and will offer my prayers and
constant remembrance of you. May the Good Lord reward you for your generosity and your good hearts!
- Fr. Idzi Stacherczak -

Pozwólcie, że raz jeszcze wyrażę słowa serdecznego podziękowania dla wszyskich parafian św. Pryscylli za waszą
przyjaźń, miłość oraz 13-letnią współpracę dla dobra tej parafii i całego Kościoła Powszechnego! Dziękuję także za
wasze modlitwy i dar złożony w minioną niedzielę podczas naszego wspólnego pożegnalnego spotkania.
Dług wdzięczności względem was będę spłacał moimi modlitwami i ciągle żywą pamięcią o was. Niech Dobry Bóg
wynagrodzi Wam obfitością swoich Darów, za wasze dobre serca! - ks. Idzi Stacherczak -

CALLING ALL
YOUNG ADULTS!
Join us for Theology on
Tap throughout Chicago.
The TOT2016 Finale will
be held at WYD Chicago
on JULY31, at the Shrine
of Our Lady of
Guadalupe.
For a list of locations and
times, visit
www.yamchicago.org/
tot.
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To All Men and Women of St. Priscilla!
WE ARE LOOKING TO EXPAND OUR USHER MINISTRY
A Church usher is the first official representative of the Christian Church
that anyone sees when they arrive and as such plays an important role
in making the people feel welcome to the service.
He/She introduces visitors to the church. The church usher helps the
Pastor to make the service a success by putting the congregation in the
right frame of mind to receive the message. The usher meets the
people with a pleasant smile, a warm welcome, and directs them to
comfortable seats. He/She also sees to it that perfect order is kept in
and around the church at all times during the services.
Humility is key in an usher. Ushers are required to be punctual and time conscious as they are required to be
at church far earlier than the rest of the congregation.
If you are interested in becoming an usher and are 18 years old or older, we invite you to please fill out the
bottom portion of this page and drop it in the Sunday collection baskets or bring it to the Church Rectory.

Czy Chciałbyś Powiększyć Grono Parafialnych Marszałków (Tacowych)?
Parafia Św. Pryscylli pragnie szeroko otworzyć drzwi dla naszych braci i sióstr, którzy pragną w naszej światyni
oddawać cześć Bogu. Czynimy to poprzez rozmaitość Nabożeństw i Mszy św. Aby dobrze służyć naszej
społeczności parafialnej potrzebni są również ci, którzy będą potrafili w przyjazny sposób zaprosić naszych
parafian i gości do wnętrza świątyni. Takimi własnie osobami są Marszałkowie. To nie tylko ludzie, którzy w
niedzielę zbierają ofiary, ale ci którzy są pierwszymi osobami którzy witają nasz na progu kościoła. Instytucja
Marszałków parafialnych jest znana w każdej parafii w Stanach Zjednoczonych. W naszej parafii również
mamy grupę oddanych sprawie Bożej mężczyzn spełniających tę posługę.
Zwracamy się dzisiaj do tych wszystkich, którzy pragnęli by dołączyć i powiększyć grono naszych Marszałków.
Jeżeli jesteś członkiem naszej parafii, i ukonczyłeś przynajmniej 18 lat, a jednocześnie uważasz że mógłbyś
spełniać tę posługę dla dobra naszych braci i sióstr, to poświęć teraz chwilę czasu i wypełni poniżej poddany
krótki kwestionariusz. Po wypełnienu proszę wrzucić tę informację podczas niedzielnej składki lub przynieść
ją do kancelarii parafialnej.
Please cut along this line/ Tutaj odciąć

Please join our Usher Ministry!
Name (Last, First)/
Nazwisko i Imię:_______________________________
Address/ Adres:__________________________________

I would like to usher at the following Mass(es)/
Chciał(a)bym być Marszałkiem podczas
następującej Mszy:
Saturday, 4:00 PM
Niedziela, 10:30 AM

_______________________________
Sunday, 8:30 AM
Telephone Number/
Numer Telefonu: ______________________________

Niedziela, 6:00 PM
Sunday, 12:15 PM

