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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-Fifth Sunday in Ordinary Time

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (23)
8:30AM St. Priscilla Parishioners
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Waldemar Stodulski (siostra z rodziną)
+Stefan Lech (Marszałkowie 10:30)
+Roman Jędryczka (żona)
+Stanley Pilch w 1‐szą rocz. śmierci (żona)
+Eugeniusz Pretko w 2 rocz. śm. (córka z rodziną)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
+Marlene Klauba 17th Death Ann. (husband Bennet
Klauba)
+Stanisław Goralik 20th Death Ann. (Family)
+Rita Slechta Birthday Rem. (friend)
+Gil Nabor 1st Death Ann.
Health and Blessings for Kocon Family
Health and Blessings for Marion Ward
6:00PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
MONDAY (24) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+James and Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
TUESDAY (25) Weekday
8:00AM All souls in Purgatory
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
WEDNESDAY (26) Weekday
8:00AM +Mabel Turnquist Girard Death Ann.
+Jane Busse Birthday Rem. (Family)
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
THURSDAY (27) St. Vincent de Paul, Priest
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
FRIDAY (28) Weekday
8:00AM +Frank and Harriet Ziober (friend)
Health and Blessings for Michelle on her Birthday
7:30PM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny

SATURDAY (29) Sts. Michael, Gabriel, Raphael, Archangels
8:00AM All souls in Purgatory
8:30AM +Stanisław Kazimierczuk 6 miesięcy po śmierci
+Piotr i Michalina w rocz. śmierci (Rodzina)
O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
4:00PM +Albert Schorsch (Heller Family)
+Salvatore and Maria DeSimone (son Michael)
+Margaret M. Sullivan (Hujar Family)
+Helen and Oreste Gonzalez Death Ann. (daughter)
+Anna Grosmayer (DuPlantis Family)

You can now join The Knights of Columbus
Online. Just go to www.kofc.org and click
JOIN. After reading about the Knights you
can click Join Now to complete an online
application. If you have questions call
Tony (773) 879‐3435.

Anna Grossmayer
Anne Biggins

CATHOLIC WOMEN’S CLUB NEWS
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 condi‐
tion. More information later. Thanks!

September 16, 2018
Regular Collection:
Sharing Collection:
Total:
Thank you for your generosity
and support of our Parish.

$ 7,793.76
$ 493.00
$ 8,286.76
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A Note from Fr. Martin

BE THE LAST OF ALL AND
THE SERVANT OF ALL

When asked what values could improve the lives
of people on earth, St. Alphonsus Liguori replied: "The first one is called humility, the
second is humility and the third one is humility!" This is the best commentary on the
words from today's Gospel: "If anyone wants to be the first, let him be the last of all
and the servant of all." Humility is an important virtue that is now forgotten. The mod‐
ern world seems to be very proud and tries to eliminate God from public, social and
even private life. Self‐righteousness leads to an imbalance between spirit and body.
The consumer lifestyle seems to say: "Man will manage without God!" This attitude leads to doubts and,
consequently, to unbelief. Finally, it’s also worth looking at your choices. Pride always leads to imprudent
decisions and, as a consequence, determines your quality of life. So, today you have to ask yourself a few
questions as part of the examination of conscience: Can I give way in matters that I am wrong in, and in
controversial moments come to a compromise? Can I pray humbly, leaving the decision up to God? Can I
humble myself like a child and approach another person in simplicity? Can I acknowledge my mistake and
apologize for it in public? Can I be in the background, not demanding privileges? What is my attitude to‐
wards people who make mistakes? How do others see me ‐ do they consider me humble? Once we an‐
swer these questions, let us pray as St. Rafał Kalinowski did: "God, give me humble simplicity, let me not
value myself above what I am, and not appear to others diﬀerently than I am before You who penetrates
the secrets of my heart." It is not about being humble outside, but above all in your heart.
God bless you, Fr. Martin

BĘDZIE OSTATNIM ZE WSZYSTKICH
I SŁUGĄ WSZYSTKICH

Z notatnika ks. Marcina

Na pytanie, które wartości mogłyby ulepszyć życie ludzi na ziemi, św. Alfons Liguori odpowiedział:
„Pierwszej na imię pokora, drugiej na imię pokora i trzeciej na imię pokora!”. Jest to najlepszy komentarz
do słów z dzisiejszego fragmentu Ewangelii: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich”. Pokora jest ważną cnotą, która w obecnych czasach jest jakby zapomnia‐
na. Współczesny świat zdaje się być bardzo pyszny i próbuje eliminować Boga z życia publicznego, spo‐
łecznego, a nawet prywatnego. Zadufanie w sobie prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy du‐
chem i ciałem. Konsumpcyjny styl życia zdaje się mówić: „Człowiek poradzi sobie bez Boga!”. Taka posta‐
wa prowadzi do zwątpień, a w konsekwencji do niewiary. Na koniec warto się także przyglądnąć wła‐
snym wyborom. Pycha zawsze prowadzi do nieroztropnych decyzji, a w konsekwencji decyduje o jakości
życia. Trzeba więc dzisiaj w ramach rachunku sumienia postawić sobie kilka pytań. Czy potrafię ustąpić w
sprawach, w których się mylę, a w kontrowersyjnych pójść na kompromis? Czy potrafię się modlić pokor‐
nie, pozostawiając decyzję Bogu? Czy potrafię uniżyć się jak dziecko i w prostocie podchodzić do drugie‐
go człowieka? Czy potrafię przyznać się do własnego błędu i przeprosić za niego publicznie? Czy umiem
być na drugim planie, nie domagając się zaszczytów i przywilejów? Jaka jest moja postawa wobec ludzi
popełniających błędy? Jak mnie widzą inni – czy uważają mnie za człowieka skromnego? Kiedy już odpo‐
wiemy na te pytania, módlmy się tak, jak czynił to św. Rafał Kalinowski: „Boże obdarz mnie pokorną pro‐
stotą, niech się nie cenię wyżej nad to, co jestem i nie wydaję się na zewnątrz innym, niż jestem przed To‐
bą, który przenikasz tajniki serca mojego”. Nie chodzi bowiem, aby być pokornym na zewnątrz, ale prze‐
de wszystkim w swoim sercu.
Szczęść Boże, Ks. Marcin
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PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, September 24
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15 PM St. Priscilla Choir (Church)
8:15PM BIBLIA, KULTURA, WIARA (Sala McGowan)
Tuesday, September 25
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 26
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)
Thursday, September 27
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Novena to our Sorrowful Mother (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Table Tennis Club (McGowan Hall)
Friday, September 28
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
6:00PM Formation Group (Rectory)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Chór św. Priscilli (Kościół)
8:15PM Spotkanie przez Zabawą Jesienną (Sala McGowan)

Saturday, September 29
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec (Kościół)
2:00PM Chór dziecięcy (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
5:00PM RCIA (Rectory)
Sunday, September 30
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
11:30AM STUDNIA (Plebania)
12:15PM Holy Mass (Church)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Katechumenat (Plebania)

Zapraszamy małych i dużych do służby przy
Ołtarzu. Spotkania mamy we Wtorek o godzi‐
nie 5:30 PM w Sali pod Plebanią.
We invite youth and adults to serve at the
Altar. We have meetings every Tuesday at
5:30 PM in the Rectory Round Room.
Święty Dominiku Savio,
patronie ministrantów,
módl się za nami.
Saint Dominic Savio,
patron of Altar Servers,
pray for us.

THANK YOU!
A sincere thank you to all who give their time to keep
our church clean. We invite anyone who is able to help
with keeping the church clean to please join us weekly
on Wednesdays at 1:00PM.

DZIĘKUJEMY!
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poświęca‐
ją swój czas, aby utrzymać nasz kościół w czystości. Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby się włączyć w
sprzątanie kościoła. Prosimy dołączcie do nas w każdą
środę o godz. 1:00PM.
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Od dziesięciu lat, 28 września w piątek o godzinie
15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki,
AN ENGAGING JOURNEY THROUGH THE BIBLE
spowiednika św. Faustyny, czciciele Bożego Miło‐
Saint Priscilla Parish will begin
sierdzia spotykają się, by uczcić Godzinę Miłosier‐
Unlocking the Mystery of the Bible on Friday,
dzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniej‐
September 28, 2018 at 6:00pm.
szych. Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do
For more information or to sign up,
Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włą‐
visit AscensionPress.com,
czyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i se‐
or contact Anna Harmata at 773 685 3785
tek miast i miasteczek w Polsce. Nasza parafia pra‐
If you are hesitant, or not sure if you are able
gnie włączyć się w tą modlitwę w tym roku. Jest to
to commit to the meetings, you are still invitwielkie świadectwo wiary o Bożym Miłosierdziu,
ed to come. This hybrid program, partially digi‐
wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii.
tal and partially discussion/Lectio Divina Reflec‐
W 2014, 2015 i 2017 roku jednoczył się z nami i bło‐
tion will help us understand the Bible and get
gosławił nam papież Franciszek, którego także
closer to God.
tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i
zjednoczenie z nami w tej wspólnej
The first meeting will take modlitwie.
place on Saturday, Sept. W tym roku towarzyszą nam intencje:
29, at 5:00 PM in the 1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną
św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić
Round Room.
będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc
przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę
Pierwsze
spotkanie
serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).
odbędzie się o godzi‐
2. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskie‐
nie 7:00 wieczorem w
go Wschodu, o powrót uchodźców do ich
niedziele 30 września.
ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich do‐
mów!
ST. ALBERT’S FUND
3. Za Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich
rządzących.
FOR THE NEEDY IN OUR PARISH
4. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas sa‐
All monetary oﬀerings that we want to support
those in need should be put into the Poor Box
mych.
in the Vestibule in the back of the church.
W intencjach papieskich na wrzesień:
5. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała
FUNDUSZ ŚW. BR. ALBERTA
DLA POTRZEBUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

OUR FAITH FORMATION GROUP BEGINS:

Wszelkie ofiary pieniężne którymi chcemy wspomóc
potrzebujących należy wrzucić do oznaczonego
miejsca z tyłu kościoła.

PIĄTEK, 28 WRZEŚCIA, 3:00 PM W KOŚCIELE
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CHÓR ŚW. CECYLI

SAINT PRISCILLA CHOIR

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
śpiewem w naszym Chórze Parafialnym.
Chcielibyśmy powiększyć w tym roku grono
naszego Chóru. Wszystkich, którzy kochają śpie‐
wem chwalić Boga serdecznie zachęcamy!

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!

Próby w języku angielskim odbywają się
w poniedziałki o godz. 8:15 PM.
Próby w języku polskim odbywają się
w piątki o godz. 8:15 PM.
Serdecznie zapraszamy również Dzieci do udziału
w Chórze Dziecięcym. Próby odbywają się
w soboty o godz. 2:00 PM.

The practice in English take place
on Monday, at 8:15 PM.
The practice in Polish take place
on Friday, at 8:15 PM.
We also cordially invite children to participate in
the Children's Choir. Practice take place every
Saturday at 2:00 PM.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt z
naszą organistką Panią Anią Ewko.

If you have any questions, please contact our Music
Director, Mrs. Anna Ewko.

CHÓR DZIECIĘCY

CHILDREN’S CHOIR
HAND-CARVED OLIVE WOOD GIFTS
FROM THE HOLY LAND
PROCEEDS BENEFIT CATHOLIC SCHOOLS
IN THE HOLY LAND.
Do you know there are more than 600
Christian families living in Bethlehem
and completely dependent on carving
olive wood figurines for their livelihood? The recent clashes in the Middle
East have stopped the tourism industry in Bethlehem, causing most of
those families serious harm in earning
their living and forcing many of them
to leave their homeland. Emptying the
land of Christ from Christians can
have tragic consequences on the Holy
sites. Issam from “Star of Bethlehem Group” came to
the United States with a mission to help those families
by selling their beautiful religious hand crafts. The cost
of goods goes to benefit the Christian carvers to keep
them working in the spirit of our Lord Jesus Christ. Therefore, the profit from sales 0goes directly to the needy Catholic schools and clinics in the Holy Land. Star of
Bethlehem has been approved by many bishops, and
diocese of Jerusalem.
PLEASE TAKE A LOOK AT THESE BEAUTIFUL ARTIFACTS
SEPTEMBER 29TH & 30TH IN OUR CHURCH.
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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—Cathy
Grossmayer—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—
Dorothy Heck—Mrs. Marilyn Huﬀnus—Andrew Jen‐
nings—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Ka‐
pica—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 Swensen—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 29 / 30
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 29 / 30 Wrzesień
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. W. Bęben

M. Graf
K. Smith

C. Harmata
C. Camara

Sunday
8:30 AM

Fr. J. Grob

R. Pacyna
R. Ferina

R. Mizera
E. Villegas

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Gladysz

A. Harmata
U. Dziwik
V. Knight
J. Miketta

A. Bigos
E. Ziobroń
D. Ziobro
E. Molek

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gladysz

Sr. A. Kalinowska
A. Harmata

A. Grudziński
Sr. A. Kalinowska

Fr. W. Bęben

