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St. Priscilla Church

Welcome to
St. Priscilla!

Rev. Maciej Galle, Pastor
Rev. 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
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
RITE OF RECONCILIATION:
Monday—Friday at 7:45 AM until 8:00 AM
Saturday from 3:00 PM until 3:45 PM or by appointment.
PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the Rectory.

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM
Polish Mass: 10:30 AM & 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM
Mass in Polish
Wednesday & Saturday 8:30 AM
HOLY DAY MASSES:
7:00 PM Vigil Mass, 8:00 & 11:00 AM (English)
9:00 AM & 7:00 PM (Polish)

PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday and Wednesday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM
Friday 9:00 AM to 4:00 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.
BAPTISMS:
English Baptisms will be held on the second and fourth Sundays of the month at 1:30 PM. Polish Baptisms will be held on
the first and third Sundays of the month at 1:30 PM. Attendance at Baptismal Preparation class is mandatory. Register by
calling the Rectory.

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (10)

8:30 — For Living & Deceased Members of the Holy Name Society
+Adam Jamróg - 11th Death Anniversary (Family)
+Adam Kokot (A.R. Harmata)
+Ken Gauger (Gwen & Jim Moncada Family)
++Salvatore & Maria DeSimone (Son Michael)
++Bambina & Domenico Gallo (DiCristofano)
10:30— O Boze Błogosławieństwo dla rodziny Jarosz
O dzieło Ewangelizacji (Rodzina Harmata)
O zdrowie dla Dariusza Naruszewicz
O Bożą opiekę dla Emilii i jej rodziny
W intencji Dawida Abramischin - o zdrowie i
Boże błogosławieństwo
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Janina Strusinski (Córki z rodzinami)
+Teresa Janowski (Mąż)
+Grzegorz Denisiuk (Córki)
+Joanna Wiktorczyk (Mariola)
+Andrzej Domszy (Rodzina)
+Jan i Irena Konopka w kolejną rocznice śmierci
++Marianna i Franciszek Góralscy (Mariola)
++Stefania i Eugeniusz Góralscy (Córka)
12:15— ++Gerardo III & Juana Cuison - Death Anniversary (Family)
6:00 — O Boże błogosławieństwo dla rodziny

MONDAY (11) St. Benedict, Abbot
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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

8:00 — +Christine S. Reeder
++Otto & Lorraine Ackermann (Daughter)

TUESDAY (12) Weekday

8:00 — +Leopoldo Galicio - 1st Death Anniversary (Family)

WEDNESDAY (13) Weekday

8:00 — +Joseph LoPiccolo - 1st Death Anniversary (Wife)
8:30 — O zdrowie i Boże bł. dla Anny Knap z racji urodzin

THURSDAY (14) St. K ateri Tekakwitha, Virgin

8:00 — +Reynaldo Galicio - 40 Days after Death (Family)

St. Kateri
Tekakwitha,
Pray for us.

FRIDAY (15) St. Bonaventure, Bishop, Doctor of the
Church
8:00 — +Ruth Schweitzer (Friend)

SATURDAY (16) Weekday

8:00 — +Paul Marienfeld - Birthday Remembrance (Jim Miketta)
8:30 — ++Donata, Władysław i Remigiusz Szafranko (Córka)
4:00 — Prayers & Blessings for Andrea & Luke’s Wedding
+Donna Nabor (Meercado Family)
+William Jenkins (Wife Maria)
+Rosemary Stinar - Death Anniversary (Family)
+Marg Baum (Lori Kraft)
+Deceased Members of Grossmayer Family

Arturo Martinez

June 26, 2016
Currency
$ 3,601.00
Checks
$ 2,363.00
Loose Coin
$
19.88
Total
$ 5,983.88
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 390,000.00
Collections Year to Date
$ 323,602.65
Under Budget
$<66,397.35>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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SPIRITUAL REFLECTION

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Jubilee of Mercy | July 10
Fifteenth Sunday of Lent

Wyobraźnia miłosierdzia

Could anyone object to Jesus’ supreme
lesson in mercy, the parable of the Good
Samaritan? Jesus’ devoutly religious audience certainly
did! Scant sympathy for anyone foolish enough to
travel crime-ridden “Jericho Highway” alone. Much
sympathy for priest and Levite, hurrying to assigned
temple ministry, unwilling to risk ritual impurity
through hands-on mercy. No sympathy for Jesus’
scandalous hero. Samaritans were religious apostates
and political enemies. Jesus challenges them—and
us—to seek God’s presence not only in liturgical beauty
but in a fellow traveler’s self-inflicted misfortunes. See
God’s presence even in someone outside the law,
whose hands-on mercy springs not from religious
obligation but from the heart’s instinctive goodness.
Since Jesus became our “Good Samaritan” despite our
foolishness and sins, who are we to ration our mercy?
“Who is my neighbor?” (Luke 10:29). The next person
we see who needs hands-on mercy! No conditions, no
limits, no exceptions. Especially in this Jubilee Year of
Mercy, Jesus commands, “Go and do likewise” (10:37).
-Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Św. Łukasz jest autorem Nowego Testamentu najczęściej
kojarzonym z miłosierdziem. Był przecież lekarzem, więc
ludzkie niedole towarzyszyły mu niemal każdego dnia. W
Jego Ewangelii bardzo częsty jest motyw cierpienia. Jednak
do najpiękniejszych kart jego Ewangelii należą przypowieści
ukazujące Bożą dobroć. Jego Ewangelię zamykają dwa
szczególne fragmenty: modlitwa Chrystusa na krzyżu za
prześladowców (Łk 23, 34) oraz obietnica zbawienia dana
łotrowi umierającemu na Golgocie (Łk 23, 39-43).
Wspólnym mianownikiem tych wszystkich fragmentów
jest tajemnica miłosierdzia. Bóg za sprawą Łukasza jest
przedstawiony jako Ojciec nie tylko zdolny do przebaczenia,
ale nawet wykazujący inicjatywę. To On czeka na nawrócenie
swoich dzieci. Jego miłość nie tyle jest konsekwencją ludzkiej
skruchy, ile ją uprzedza. Św. Łukasz napisał swe dzieło dla
wyznawców Chrystusa, pochodzących spoza kręgu
judaistycznego. Dlatego tak bardzo akcentuje uniwersalizm
zbawienia, na które każdy ma szansę, jeśli tylko nawróci się
na drogę prawa.
Dzisiejsza perykopa ewangeliczna wpisuje się w Dobrą
Nowinę o Miłosierdziu. Oto spotykamy Samarytanina, który
pochylił się nad człowiekiem napadniętym. Jednak we
fragmencie Ewangelii z dzisiejszej niedzieli odkrywa się przed
słuchaczami zupełnie inna perspektywa. Miłosierdzie staje
się nie tylko przymiotem Bożym, ale także obowiązkiem
każdego chrześcijanina.
Chrystus łamie kolejny stereotyp: w przykazaniu miłości
bliźniego wiara zaczyna nabierać społecznego wymiaru.
Bardzo znamienne jest, że Jan Paweł II podczas swojej
ostatniej pielgrzymki do Polski przekazał rodakom orędzie
miłosierdzia. Swojego przesłania nie przekazał na początku
pontyfikatu, ale na końcu. Tak jakby trzeba było większej
dojrzałości - z jednej i drugiej strony - do tego, by móc
zrozumieć i przyjąć tę prawdę o chrześcijaństwie.
Matka Teresa z Kalkuty spotykała się z niezrozumieniem
wśród tych, którym służyła. Kiedy pochylała się nad ludźmi
trędowatymi, ze strony wyznawców hinduizmu padały nieme
pytania: jak to możliwe, że człowiek może bezinteresownie
służyć innym? Wśród wielu zarzutów kierowanych pod
adresem chrześcijaństwa można spotkać także i ten, że jeśli
nawet stać nas na jakiś heroizm, to zawsze u jego podstaw
jest właśnie interesowność. Przecież nagrodą za czynione
dobro ma być zbawienie. A jednak byli wielcy święci, którzy
zapewniali, że gdyby Bóg nie istniał - i tak nie zmieniliby
swego postępowania, bo w służbie innym kryje się szczęście.
Ta prawda znów odkłamuje kolejny stereotyp, że
realizowanie przykazania miłości jest ciężarem nie do
uniesienia. Jeśli ktokolwiek zasługuje na litość, to jedynie
ludzie niezdolni do miłości. Nieżyczliwość i zawiść są
największymi burzycielami ludzkiego spokoju. Tylko zdolność
do przebaczenia i otrząśnięcia się z własnego egoizmu czyni
człowieka wolnym i radosnym.
ks. Jan Dzielny - (www.wiara.pl)

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

Blessed Mother Teresa
Exhibit of Love and Mercy
St. Bride Parish - 7811 South Coles Avenue, Chicago
stbride@archchicago.org - 773-731-8822
July 14 – 21, 2016
An amazing exhibit, brought to St. Bride by Blessed Teresa of
Calcutta’s religious order of Sisters, the Missionaries of
Charity, has over 75 full color panels of her life story; from her
birth and her vocation story, to her amazing life work of love
and mercy devoted to the Heart of Jesus, serving the sick,
poor, hungry, lonely, and vulnerable. Come and explore this
woman of God’s life and ministry. The exhibit is in both
English and Spanish, is both text and images, and is
appropriate for all ages.
There will also be a first class relic of Blessed
Mother Teresa. The Missionaries of Charity ask
that you not make donations, but rather bring
your prayer intentions and leave them for the
Sisters and Lay Missionaries to pray for. All
groups that may want to visit for prayer are
welcome! Mass can be arranged for these
groups or their own devotions can be
celebrated. All schedules are subject to
change. Check the website and Facebook for
latest updates and more information.
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Wystawa Błogosławionej Matki Teresy
par. św. Bride - 7811 South Coles Avenue, Chicago
stbride@archchicago.org - 773-731-8822
14 lipca - 21, 2016
Nadzwyczajna ekspozycja, organizowana przez zakon
bł. Teresy z Kalkuty, Sióstry Misjonarki Miłosierdzia.
Wystawa zawiera ponad 75 zdjęć jej historii życia; od
narodzin przez historię powołania do jej niesamowitych
dzieł życia, miłości i miłosierdzia poświęconym Sercu
Jezusa, w służbie chorym, ubogim, głodnym, samotnym i
bezbronnym. Zapraszamy wszystkich! Wystawa jest w
języku angielskim i hiszpańskim, zawiera zarówno tekst jak
i obrazy i jest odpowiednia dla wszystkich grup
wiekowych.
Najważniejszym elementem wystawy jest
relikwia pierwszej klasy błogosławionej Matki
Teresy. Siostry Misjonarki Miłosierdzia proszą
aby nie składać donacji, lecz przynieść swoje
intencje modlitewne i zostawić je dla sióstr i
świeckich misjonarzy. Zapraszamy grupy,
które chciałyby przyjechać na modlitwę!
Grupy parafialne mogą mieć Msze św. i
nabożeństwa. Sprawdź stronę internetową i
Facebook, po dodatkowe informacje.
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