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Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Marcin Gładysz, Administrator
Mrs. Anna Adamowski, Oﬃce Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mr. Wesley Adamowski, Custodian

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

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii parafialnej.

CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory ‐ No appointment required.

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

MARRIAGE:
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 arrange‐
ments. At least one of the engaged persons (or their par‐
ents) 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
jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być
zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.

ANOINTING OF THE SICK:
Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed at the Rectory.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
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Twenty-Second Sunday in Ordinary Time

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (2)
8:30AM Health & Blessings for Marion Ward
+Edward DuPlantis Birthday Rem. (Denise)
+William Balog (Adamowski Family)
+LeRoy Grochocki (Ewko Family)
+Joseph Anton Voelker Birthday Rem.
(Monica and Family)
+Tadeusz Sjarsju w 11 rocz. śm. (siostra)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
O Boże bł., podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o opiekę M. Bożej dla Małgorzaty
i Grzegorza Warjas z okazji 25‐tej rocz. ślubu
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Waldemar Stodulski (siostra z rodziną)
+Stefan Lech (brat z rodziną)
++Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (Rodzina)
+Anna Wozniak w 18 rocz. śmierci (siostra Ela)
+Rozalie Śliwa (córka Ela)
+Jerzy Opalinski (żona z synami)
+Roman Jędryczka (żona)
+Helena Cygan w 6‐tą rocz. śmierci (Rodzina)
+Stefania Jachym (Rodzina)
+Kazimierz Jachym w 7‐mą rocz. śmierci (Rodzina)
+Leszek Pytel (Rodzina)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
+Pietro Massanisso (Family)
Blessings for Jan Kocoń (Family)
+Maximo DeJesus (Family)
6:00PM Za parafian św. Pryscylli

THURSDAY (6) Weekday
8:00AM +Władysław Zagajewski 37th Death Ann. (daughter)
+Richard Pacyna 5th Death Ann. (wife & daughter)
7:30PM O zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Św. dla
Jakuba z okazji urodzin
O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
FRIDAY (7) Weekday
8:00AM Deceased members of Tautkus Family
(Aldona Chesna)
+Donald Schultz Jr. (mom and dad)
+LeRoy Grochocki (Olivia)
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
SATURDAY (8) The Nativity of the Blessed Virgin Mary
8:00AM Deceased member of the Sullivan, Moniak
and Mayer Families
8:30AM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
1:30PM Wedding
4:00PM +Albert Schorsch (Heller Family)
+Benjamin Rakowski (Hujar Family)
+Mary Vargas (Family)
+Andrew Doppel (parents)
+Donald Johnson (brother)

WEDDING BANNS
If anyone knows of cause or just impediment why these
persons should not be joined together in Holy
Matrimony, they must contact the Pastor.

III. Jacek Ćwik &
Katarzyna Kopacz
Jeśli ktoś wie o przeszkodach
uniemożliwiających zawarcie Sakramentu
Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.

MONDAY (3) St. Gregory the Great
8:00AM God’s Blessings for Marlena and Mariusz on their
7th Wedding Ann.
7:30PM +Janina Lengiewicz w rocz. śmierci (córka)
O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
TUESDAY (4) Weekday
8:00AM +Rev. Robert (Rosalie)
Health and Blessings for Joan
++James and Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
WEDNESDAY (5) Weekday
8:00AM In Thanksgiving Reyes Family
+Schweitzer Family (Friend)
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny

August 26, 2018
Regular Collection:
Catholic League:
Total:
Thank you for your generosity
and support of our Parish.
Next weekend’s collection:
Capitol Improvement

$ 6,446.79
$ 2,618.00
$ 9,064.79
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A Note from Fr. Martin

HEAR ME, ALL OF YOU,
AND UNDERSTAND

Jesus warns his wide audience that he will talk
about diﬃcult things: "Hear me, all of you, and
understand.” Unchastity ‐ he explains ‐ is not a problem of the body, but of the heart.
It is a problem of our "interior." Jesus invites us here to examine our hearts. "From
within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, ..."
The long enumeration brings out three major impurities: anger, pride and profligacy.
It is so diﬃcult to live with everything that is in our hearts, that believers have come
up with a way of defending: religious practice. The Jews used purifications, obsessive cleanses, great cel‐
ebrations, long prayers. We have Holy Water, candles, pilgrimages, rosary, meditation. Good things, even
great, if … If everything comes out of a clean "interior." Jesus shows rather pessimism in the purity of
the human heart. He appeals to everyone: "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one
from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile.” Let us
note the evangelical sense of the word "defile" here are all thoughts that hurt the love of one's neighbor.
The great defile is anger. Jesus brings everything to one concern: is the source of our thoughts the pure
water of love? Or is it constantly polluted by anger, pride and uncontrollable sensual desire? There is only
one Christian purity: it is a great desire for love, manifested in concrete gestures of justice, generous
help, cordiality. When this desire increases, when there are more and more acts of love in our lives, our
hearts are purified and beautiful and true things flow from them.
God bless you, Fr. Martin

SŁUCHAJCIE MNIE, WSZYSCY, I ZROZUMCIE

Z notatnika ks. Marcina

Jezus uprzedza swoje szerokie grono słuchaczy, że będzie mówił o rzeczach trudnych: „Słuchajcie Mnie
wszyscy i zrozumiejcie”. Nieczystość — tłumaczy — nie jest problemem ciała, lecz serca. Jest to problem
„wnętrza”. Jezus zachęca nas tutaj do zbadania swojego serca. „Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
nierząd, kradzieże, zabójstwa...”. Długie wyliczanie wydobywa trzy główne nieczystości: złość, pychę i
rozwiązłość. Tak trudno jest żyć z tym wszystkim, co kłębi się w sercu, że ludzie wierzący wymyślili spo‐
sób obrony: praktykę religijną. Żydzi stosowali obmycia, obsesyjne oczyszczenia, wielkie uroczystości,
długie modlitwy. My mamy wodę święconą, medaliki, świece, pielgrzymki, różaniec, rozmyślania. Rzeczy
dobre, nawet wspaniałe, o ile… O ile wszystko to wychodzi z czystego „wnętrza”. Jezus okazuje raczej
pesymizm jeśli chodzi o czystość ludzkiego serca. Zwraca się do wszystkich: „Słuchajcie Mnie wszyscy: co
wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”.
Zwróćmy uwagę na ewangeliczny sens słowa „nieczysty” tutaj to są wszelkie myśli, które ranią miłość
bliźniego. Wielką nieczystością jest złość. Jezus sprowadza wszystko do jednej troski: czy źródło naszych
myśli jest czystą wodą miłości? Czy też może jest ono stale zanieczyszczane przez złość, pychę i niekon‐
trolowane pożądanie zmysłowe? Istnieje tylko jedna chrześcijań‐
ska czystość: jest nią wielkie pragnienie kochania, objawione w
konkretnych gestach sprawiedliwości, szczodrej pomocy, ser‐
deczności. Gdy pragnienie to wzrasta, gdy w naszym życiu coraz
więcej jest uczynków miłości, nasze serca oczyszczają się i wypły‐
wają z nich rzeczy piękne i prawdziwe.
Szczęść Boże, Ks. Marcin
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PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, September 3
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM BIBLIA, KULTURA, WIARA (KOŚCIÓŁ)
Tuesday, September 4
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness (McGowan Hall)
5:30PM Spotkanie Ministrantów (Plebania)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, September 5
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (Kościół)
First Thursday, September 6
7:00AM Holy Hour (Church)
7:15AM Holy Rosary (Church)
7:40AM Litany of Our Lord Jesus Christ Priest (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Novena to our Sorrowful Mother (Church)
6:30PM Godzina święta (Kościół)
6:40PM Różaniec (Kościół)
7:10PM Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Table Tennis Club (McGowan Hall)
First Friday, September 7
7:00AM Holy Hour (Church)
7:15AM Holy Rosary (Church)
7:40AM Litany of the Sacred Heart (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30 AM All day Adoration of the
Blessed Sacrament (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
6:00PM Confession / Spowiedź (Church/Kościół)
6:40PM Różaniec (Kościół)
7:10PM Litania do Najświętszego Serca Jezusa (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
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Saturday, September 8
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
Sunday, September 9
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
11:00PM STUDNIA (Plebania)
12:15PM Holy Mass (Church)
6:00PM Msza święta (Kościół)

PLEASE REMEMBER
FIRST THURSDAY OF THE MONTH
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament
with Litany to the Jesus Christ Priest and Victim
and prayer for priests and new vocations.

FIRST FRIDAY OF THE MONTH
Friday, September 7, is the First Friday of the
month. Please remember to pray in a special way
to the Blessed Sacrament. We have all‐day adora‐
tion beginning after the 8:00 AM Mass. Con‐
fessions are available at 6:00pm.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu
z Litanią do Chrystusa Kapłana i Żertwy, oraz
modlitwą za kapłanów i o nowe powołania do
kapłaństwa.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Prosimy pamiętać, że w najbliższy piątek przypada
Pierwszy Piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich
do naszej świątyni na całodzienną adorację Naj‐
świętszego Sakramentu, spowiedź świętą o godz.
6‐tej wieczorem, oraz na Mszę św. o 7:30 PM.

Page Six

September 2, 2018

OUR FAITH FORMATION
GROUP BEGINS:
AN ENGAGING JOURNEY
THROUGH THE BIBLE
This eight-part study provides the
easiest way to understand the
Bible. Unlocking the Mystery of
the Bible makes the complex simple. It helps you uncover the story
woven throughout Scripture so
that you can get the “big picture”
of the Bible and understand what
it is all about. The Bible is a story
about the Father’s unfailing love
for you - a love that you are now
called to share with others.
You will:
• Make sense of the Bible and
see how it relates to your everyday life
• Discover the remarkable connections between the Old and
New Testaments
• See how the sacraments, the
Church and our entire Catholic
Faith is rooted in Scripture
• And much more!
The program will start on
September 28, and will continue
second and fourth Friday of the
month from 6:00 to 8:00pm in the
rectory Round Room Registration
deadline is September 7th to guarantee the materials for the first
session. Cost - $25. For registration, please contact Anna Harmata 773-685-3785 or 773-545-8840.

CATHOLIC WOMEN’S CLUB NEWS
Back to business after our summer break. Our first meeting is
Wednesday, September 12, at 12:00PM, in the Round Room. It will be a short meeting.
Then we’re oﬀ to Portillo’s on Lawrence Avenue, west of Harlem for Lunch. Please join us!

SAVE THE DATE
Rummage Sale
November 10 and 11
We will not be accepting any items until the week of November
4th. Items should clean and in good. More information later.
Thanks!

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W POZNANIU UL. ŚW. ROCHA 13 NAZYWANY CZĘSTO DOMEM SŁOŃCA
Każda Mama jest głęboko przekonana, że Jej dziecko jest najpiękniejsze na świecie i z pew‐
nością tak właśnie jest. Dziecko czuje miłość Mamy i czeka na każde kochające spojrzenie.
Nie ma tyle szczęścia Alicja. Jej Mam zmarła mając 24 lata zostawiając swoją piękną córecz‐
kę zupełnie samą. Od tamtej pory Ala przez wiele miesięcy tułała się po różnych oddziałach
szpitalnych w związku z wieloma, złożonymi problemami zdrowotnymi. Zespół Goldenhara,
mózgowe porażenie dziecięce, mikrocefalia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu
głębokim....to trochę dużo jak na jedno kruche życie. Alicja trafiła do naszego domu 4 lata
temu i jesteśmy głęboko przekonane, że to nie przypadek. Pierwsze tygodnie były dla Niej
bardzo trudne. Mamy wrażenie, że tęsknota za najbliższą osobą spowodowała, że łzy nie
przestawały płynąć po pięknej aksamitnej twarzy. Właśnie mijają cztery lata odkąd poznali‐
śmy Alę. Przez ten czas zreformowała nasze myślenie i priorytety życiowe. Patrząc na
uśmiechniętą twarz Alicji zastanawiamy się skąd tyle woli walki o życie. Przeszła pięć bardzo
poważnych operacji w tym perforację żołądka. Spędziłyśmy kilka miesięcy w szpitalach we
wszystkich częściach Polski. Były momenty bardzo krytyczne i balansowanie między życiem
a śmiercią. Już żegnaliśmy się z Alą, gdyż lekarze bezradnie rozkładali ręce.....a Ala wbrew
przesłankom medycznym wracała do pełni sił w ekspresowym tempie. Dziś nie wyobrażam sobie życia bez Alicji. I
chociaż Ala nie używa mowy werbalnej doskonale potrafi przekazać nam, że też nas bardzo kocha. Śmieje się naj‐
głośniej ze wszystkich dzieci jakie znam. Każdego ranka zanim jeszcze otworzy oczy już wita nas uśmiechem. Nie‐
poradnie zaczepia nas rączkami, żeby nie oddalić się zbytnio. Gdy nikt nie patrzy na Alę, to Ona wymownie przywo‐
łuje uwagę dorosłych. W tym roku Alicja przyjęła I Komunię św.....nigdy nie widziałam jej bardziej skupionej. Jest to
dla nas dowód, że mimo ograniczeń fizycznych ten mały człowiek ma nam wiele do powiedzenia.
W NIEDZIELĘ 9 WRZEŚNIA, PO KAZDEJ MSZY ŚWIĘTEJ SIOSTRY SERAFITKI
PRZEPROWADZĄ W NASZEJ PARAFII KWESTE NA RZECZ SWOICH PODOPIECZNYCH.

THE HOUSE OF SOCIAL WELFARE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS ON 13 ROCH ST IN
POZNAŃ, POLAND IS OFTEN CALLED: THE HOUSE OF THE SUN
Every mother is deeply convinced that her child is the most beautiful in the world and it certainly is. The child feels
the love of their Mother and waits for every loving look. Alicja did not have such luck. Her mother was 24 years old
when she died, leaving her beautiful daughter completely alone. Since then, Ala has spent many months between
various hospital wards in connection with many complex health problems. Goldenhar syndrome, cerebral palsy,
microcephaly, intellectual disability to a deep degree...this is all a bit much for one fragile life. Alicja came to our
house 4 years ago and we are deeply convinced that it was not a coincidence. The first weeks were very diﬃcult for
her. We felt that her deep longing for the closest person meant that tears did not cease to flow on her beautiful,
velvet face. Just four years ago we met Ala. Since this time, she reformed our thinking and life priorities. Looking at
the smiling face of Alicja, we wonder where her will to fight for life comes from. She underwent five very serious
operations, including gastric perforation. We spent several months in hospitals in all parts of Poland. There were
very critical moments, hanging in the balance between life and death. We were already saying goodbye to Ala, be‐
cause even the doctors were helpless...and Ala, despite the medical setbacks, returned to full strength at a rapid
pace. Today, I cannot imagine my life without Ala. And although Ala does not use verbal speech, she knows per‐
fectly well how to show us that she loves us very much. She laughs the loudest of all the children. Every morning
before she even opens her eyes, she greets us with a smile. She clings to our hands so that we don’t get too far.
When no one looks at Ala, she eloquently evokes the attention of adults. This year, Alicja received her First Commu‐
nion ... I never saw her more focused. This is proof for us that despite her physical limitations, this little person has
much to say.
ON SUNDAY, SEPTEMBER 9th, AFTER EACH MASS THE SERAPHITIC SISTERS,
WILL BE REQUESTING YOUR FINANCIAL SUPPORT.

Page Eight

September 2, 2018

SAINT PRISCILLA CHOIR

CHÓR ŚW. CECYLI

We invite you to sing together in our Parish Choir. We would like to grow our choir this year. We
encourage everyone who loves singing with praise to join!
The first practice in English will take place on Monday,
September 17, at 8:15 PM in the Church.
The first practice in Polish will take place on Friday,
September 21, at 8:15 PM in the Church.
We also cordially invite children to participate in the Children's Choir.
The first practice will take place on Saturday,
September 15, at 2:00 PM in the Church.
If you have any questions, please contact our Music Director, Ms. Anna Ewko.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy śpiewem w naszym Chórze Parafialnym.
Chcielibyśmy powiększyć w tym roku grono naszego Chóru.
Wszystkich, którzy kochają śpiewem chwalić Boga serdecznie zachęcamy!
Pierwsza próba w języku angielskim odbędzie się w poniedziałek,
17 września o godz. 8:15 PM w Kościele.
Pierwsza próba w języku polskim odbędzie się w piątek,
21 września o godz. 8:15 PM w Kościele.
Serdecznie zapraszamy również Dzieci do udziału w Chórze Dziecięcym.
Pierwsza próba odbędzie się w sobotę,
15 września o godz. 2:00 PM w Kościele.
Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt z naszą organistką Panią Anią Ewko.

CHÓR DZIECIĘCY
W sobotę 29
września o
godz. 5:00 PM
rozpoczynamy
roczne przygotowanie osób
dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii. Zapraszamy wszystkich
nieochrzczonych, którzy myślą o przyjęciu, sakramentu oraz ochrzczonych, którzy nie przyjęli
ani komunii ani bierzmowania. Informacje i zapisy w biurze parafialnym.

CHILDREN’S CHOIR
Are you someone who
has never been baptized and wishes to explore the possibility of
joining the Catholic
Church? Were you baptized, but never received sacraments of Holy
Communion and Confirmation? Do you know
someone from your family or friends who is
looking for R.C.I.A? On Saturday, September 29,
at 5:00 PM, we will begin this program in our
parish. For more information and registration,
please come to our Parish Oﬃce.

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
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St. Priscilla Parish wishes to honor all those in the
armed services who have fallen in the line of duty.
Please join us in remembering these fallen heroes.
If someone from your family or friends is in need
of this prayer, please share their name with us ...

It is so important for the faithful to pray much
and pray often for our military personnel, who
daily put themselves in harm's way for the defense and protection of our nation.
PRAY FOR…
US Army:
Rev. Capt. Marcin Buliński—Chaplain
Staﬀ Sgt. Anthony G. Tripoli
US Navy:
PO2 Daniel Jarosz
E2 Kamil Bigos

If you wish to pray for a soldier close to
you, please contact our Office.

Marge Ackermann—Joe Bargi—
Anna Bartolon—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Emmett Clancy—
Edward & Mary Czerwinski—Jan
Drożdż—Anthony Felau—Evelyn Gale—Theresa
Gloms—George Gloms—Philomena Greco—LeRoy
Grocholski—Cathy Grossmayer—Jean Hanisko—
Jennifer Hebda—Dorothy Heck—Mrs. Marilyn
Huﬀnus—Andrew Jennings—Carrie Kacen—Marie
Kane—Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—Kazimiera
Karwowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—
Maureen Kearney—Chester Kmiec—Sharon Kroll—
Helen Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Mary
Lund—Mary Lynch—Michael Manczko—Barbara
McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—Mike
Muka—Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—
Joe Nowik Jr. —Anna Oracz—Henry Orry—David
Pawson—Marge Reavis—Alice Reckmann—James
Reibel—Augusto Sandoval—John Sherrod—
Marion Ward—Rosemarie Wegner—Gina Swen‐
sen—Roger Vlasos—Ann Vincent—Beatrice
Waltz—Jola Wolfe—Carla and Adam—Rich
Youns—Barbara Youns—Virginia Zyburt

If you would like to have a name added
or removed from our Parish “Pray For…” sick list,
please call the rectory at 773-545-8840 Thank you!

A Military Mother’s Prayer
Almighty God and Father ‐ All praise and glory be to you. As a military mother, I pray that you bless and
protect all of our precious sons and daughters serving in our military branches who may be in
harms way. Please provide them with a safe journey home to their loving families. Amen.

LITURGY SCHEDULE - September 8 / 9
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 8 / 9 Wrzesień
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. J. Grob

S. Moritz
E. Sloan

M. Adamowski
C. Harmata

Sunday
8:30 AM

Fr. M. Gladysz

C. Mizera
J. Ward

R. Ferina
R. Mizera

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. W. Bęben

T. Szurzynski
A. Harmata
J. Miketta
R. Hernandez

A. Harmata
K. Cioch
J. Miketta
E. Molek

Sunday
6:00 PM

Fr. W. Bęben

Sr. A. Kalinowska
A. Harmata

M. Cieluch
D. Ziobro

Fr. M. Gladysz

