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Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor
Mrs. Anna Adamowski, Oﬃce Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate &
Religious Education Coordinator
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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Sixth Sunday in Ordinary Time
WEDNESDAY (20) Weekday
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM +Daniel Krawiec (rodzina)
SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (17)
8:30AM Health & Blessings for Garlicki Family
+Matias Arreola (Reyes Family)
+Mercedes Gragasin Death Ann. (Gutierrez Family)
+Nicholas Alleva Jr. Birthday Rem. (mom and dad)
+Roman Garlicki 6th Death Ann. (wife & children)
+Franciszek Kostka 12th Death Ann.
(daughter & family)
+William Maletz (Family)
+Jerzy Sadowski Death Ann. (son)
+Beata Sadowski (husband)
+Zofia Garlicki (family)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Boże bł. dla Emillii i rodziny
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Doriana i Oliwera
O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Elżbiety Wroblewskiej
(brat Stanisław z rodziną)
O nawrócenie i uzdrowienie syna Rafała, o Boże bł.,
łaskę zdrowia i Dary Ducha Św. dla rodziny Jolanty
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Eugenia Blicharz (Adamowski)
+Philip Bober (Rodzina)
+Elżbieta Strzelecka 1‐sza rocz. śmierci (przyjaciele)
+Maria Klocek w kolejną rocz. śm.
+Jan Kubik w kolejną rocz. śm.
+Helena i Wiktor Chociej
+Roman Czarny (rodzina Bratków)
+Daniel Krawiec (rodzina)
+Hilary Wilczewski (Lucjana)
+Anna Kalinowski (rodzina)
12:15PM +Alex Fraser 40 days after Death (wife)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O nawrócenie i uzdrowienie syna Rafała, o Boże bł.,
łaskę zdrowia i Dary Ducha Św. dla rodziny Jolanty
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł.
dla pracodawców
+Mieczysław i Helena Rodak w kolejną rocz. śmierci
(dzieci)

THURSDAY (21) Weekday
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Daniel Krawiec (rodzina)
FRIDAY (22) The Chair of Saint Peter the Apostle
8:00AM +Rafaela Perez Death Ann. (Family)
+Eustaquia & Ireneo Villegas (family)
7:30PM +Daniel Krawiec (rodzina)
SATURDAY (23) St. Polycarp, Bishop and Martyr
8:00AM Deceased members of the Sullivan, Moniak and
Mayer Families
8:30AM +Łukasz Boufał w rocz. urodzin (rodzice i siostra)
4:00PM +Salvatore and Maria DeSimone (Michael)
+Mark S. Hujar (Hujar Family)
+Deceased members of the Weldin Family (Marge)

ST. ALBERT’S FUND
FOR THE NEEDY IN OUR PARISH
All monetary oﬀerings that we want to
support those in need should be put into
the Poor Box in the Vestibule in the back of
the church.

FUNDUSZ ŚW. BR. ALBERTA
DLA POTRZEBUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII
Wszelkie ofiary pieniężne którymi chcemy wspomóc
potrzebujących należy wrzucić do oznaczonego
miejsca z tyłu kościoła.

February 10, 2019

MONDAY (18) Weekday
8:00AM Health & Blessings for Joan
+Matthew & James Blickle (Joan)
7:30PM +Daniel Krawiec (rodzina)

Regular Collection:
Sharing Collection:
TOTAL:

TUESDAY (19) Weekday
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Daniel Krawiec (rodzina)

Thank you for your generosity
and support of our Parish.

$ 9,371.45
$ 495.00
$9,866.45
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Fr. Maciej’s Reflections
The Word of God, written on the pages of the Holy Bible, often requires us
to make a choice. One of the favorite motifs of biblical authors is the motive of the
path, and even two paths ‐ the path of blessing and curse, truth and falsehood,
righteousness and unrighteousness, trust and distrust. God always says to each of
us: "choose." The condition for God to do His great works in our lives is trust and
faith. The prophet Jeremiah teaches us that everything in our lives depends on
what we hope for, in whom we place our trust. If we associate our future with
only our own skills and cleverness, we will end up with nothing. The Word of God
is even stronger: we will be "cursed," that is, deprived of God's care, His grace,
presence and blessing. The experience of the desert was explicit to the people of
the Bible. Only turning to God, building our lives on His word and the truth that it
brings, provides us with a blessing, that is life in abundance. This is also the
purpose of Christ's coming into the world: I came so that they might have life and
have it more abundantly. (John 10, 10).
Fr. Matthias Galle ,
Your Pastor

Refleksje Ks. Macieja
Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego często stawia nas przed koniecznością wyboru.
Jednym z ulubionych motywów autorów biblijnych jest motyw drogi, a nawet dwóch dróg – drogi
błogosławieństwa i przekleństwa, prawdy i fałszu, prawości i nieprawości, ufności i braku zaufania. Bóg
do każdego z nas mówi nieustannie: “wybieraj”. Jesteś człowiekiem wolnym, więc nawet na miłość
możesz odpowiedzieć tylko w pełnej wolności. Warunkiem dokonywania przez Boga Jego wielkich dzieł
w naszym życiu jest ufność i wiara. Prorok Jeremiasz uczy nas dzisiaj, że wszystko w naszym życiu
zależne jest od tego, w czym albo w Kim pokładamy nadzieję. Jeśli swoją przyszłość wiążemy jedynie z
własnymi umiejętnościami i sprytem, okazuje się, że pozostaniemy na końcu
z niczym. Słowo Boże mówi jeszcze mocniej: będziemy “przeklęci”, to znaczy
pozbawieni Bożej opieki, Jego łaski, obecności i błogosławieństwa. Doświ‐
adczenie pustyni było dla ludzi Biblii jednoznaczne. Tylko zwrócenie się do
Boga, budowanie swego życia na Jego słowie i prawdzie, którą ono przynosi,
zapewnia nam błogosławieństwo, czyli życie w obfitości. Taki jest też cel
przyjścia na świat Chrystusa: Ja przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w ob‐
fitości (J 10, 10).
Ks. Maciej Galle,
Wasz Proboszcz
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Sixth Sunday in Ordinary Time

PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, February 18
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Lectio Divina (Plebania)
Tuesday, February 19
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:30PM Spotkanie Ministrantów (Plebania)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, February 20
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)
8:15PM Katechumenat (Plebania)
8:30PM Diakonia Muzyczna (Kościół)
Thursday, February 21
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Friday, February 22
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Spotkanie dla Młodzierzy (Plebania)
8:15PM Chór Św. Cecylii (Kościół)
Saturday, February 23
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)
5:00PM RCIA (Rectory)

Sunday, February 24
8:00AM Rosary (Church)
8:30AM Holy Mass (Church)
10:00AM Godzinki (Kościół)
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:00PM Divine Mercy Chaplet (Church)
12:15PM Holy Mass (Church)
5:30PM Różaniec (Kościół)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Katechumenat (Plebania)
7:00PM Odnowa w Duchu Świętym (Sala McGowan)
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do
egzaminu na obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w
lutym 2019. Zajęcia odbywają się w tygodniu
wieczorami oraz w soboty i niedziele. Lokalizacja klas
na północnej i południowej stronie Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
773‐282‐1122 x400 lub (773) 481‐5400.

PEREGRINATION - STATUE OF
OUR LADY OF FATIMA
More than 100 families from our parish already took
the statue to their homes. You also can invite the
Blessed Virgin to your home, just call the parish oﬃce.

PEREGRYNACJA FIGURY
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Już ponad 100 rodzin z naszej parafii przyjęło figurę
Matki Bożej Fatimskiej do swoich domów. Aby zaprosić
Matkę Bożą wystarczy zadzwonić do biura
parafialnego.

We invite anyone who is able to help with keeping
the church clean to please join us weekly on
Wednesdays at 1:00PM.
Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby się włączyć
w sprzątanie kościoła. Prosimy dołączcie do nas w
każdą środę o godz. 1:00PM.
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6949 W. Addison Chicago, IL 60634 tel.773 545 8840

Conferences
& Lenten Retreat
with
Fr. Mitch Pacwa
April 4- 7, 2019
If you were a student at
St. Priscilla School with
Fr. Pacwa, please contact
the Rectory. We would like
to organize a class reunion!

Thursday, April 4
Friday, April 5
Saturday, April 6
Sunday, April 6

Sixth Sunday in Ordinary Time

On Wednesday, February 20,
at 6:00PM, there will be an
important meeting for
Extraordinary Ministers of
Holy Communion, Ministers
of Care, Commentators, and
Ushers in the Rectory.
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W środę, 20 lutego o godz.
8:15 wieczorem, w Sali pod
plebanią odbędzie się ważne
spotkanie dla szafarzy
Eucharystii, lektorów,
komentatorów i
marszałków.

Extraordinary Ministers of
Holy Communion, Ministers
of Care will receive their
Certificates of Commission
for the next year. We will discuss the schedule for
our coming Parish Mission with Fr. Mitch Pacwa,
as well as current issues or needs at St. Priscilla
Parish. Thank you for your time and dedication,
your ministry is an essential part of the Sacred Lit‐
urgy.
“May the Lord be in our heart, on our mind and on
our lips that we may worthily proclaim His Word.”
EUCHARIST FOR THE
SICK & HOMEBOUND AND
THE SACRAMENT OF THE SICK

Szafarze otrzymają Certifikat
z posłaniem na następny rok
do służby jako Nadzwyczajni
Szafarze Komunii Świętej.
Omówimy rozkłady służby liturgicznej na
nadchodzące rekolekcje i bieżąca sprawy.
Dziękujemy za wasz czas i oddanie, wasza
posługa jest niezbędna w Świętej Liturgii.
„Niech Pan Jezus będzie zawsze w naszym sercu,
umyśle i na naszych ustach, aby godnie głosić Jego
Słowo.”
KOMUNIA ŚWIĘTA DLA
CHORYCH ORAZ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH

If there is someone who would
like to receive the Eucharist at
home, hospital, or nursing home,
or if you have a family member,
friend or neighbor who is homebound and would
like a home visit, please call the Rectory Oﬃce.
Our priests, Ministers of Care and Eucharistic Min‐
isters look forward to fulfilling these requests.

Jeśli jest ktoś, kto pragnie
przyjąć Komunię Świętą w
domu, szpitalu lub w domu
opieki, lub jeśli mamy kogoś z
rodziny, przyjaciela lub sąsiada, którego możnaby
odwiedzić, prosimy konakt z biurem parafialnym.
Nasi kapłani oraz nadzwyczajni szafarze Komunii
Świętej są gotowi służyć wszystkim
potrzebującym.

ATTENTION: BEWARE OF SCAMS PHONE CALLS
Recently, we learned that parishioners have been receiving a number of scam
phone calls—some of which appear as diﬀerent names on Caller ID, including
local churches. Please be careful and do not share any personal information.
If you receive a call from St. Priscilla Parish and you don’t recognize the person
on the other line, hang up and call the rectory at 773‐545‐8840. You can also try
calling your phone company to try and block these scammers.
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Zapraszamy do uczczenia Żołnierzy Wyklętych
poprzez udział w biegu
„Tropem Wilczym —
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

https://heal.archchicago.org
My Sisters and Brothers in Christ,
You may know that Pope Francis has called a meeting in
Rome, of the presidents of bishops’ conferences and other
leaders in the Church from around the world to address the
crisis of clerical sex abuse of minors. As I work with others to
organize this meeting, I want to tell you that your concerns
are close to my heart. I truly appreciate the input I have
heard and received from you. I will carry your concerns and
insights with me as I go to Rome.
At the same time, I know how hard these past few months
have been for you. I understand the anger and
disappointment many feel as the Church suﬀers from the
scandal of clergy sexual abuse, and the mishandling by some
church leaders.
Victim‐survivors have been courageous in telling their
stories. Listening to them, taking measures to protect
children and holding everyone accountable is the only
response to make.
We are and have been doing all of this in the Archdiocese of
Chicago, and will continue to provide support for victims, to
report every allegation of clerical sexual abuse to civil
authorities, and to permanently remove anyone from
ministry who is credibly accused.
I invite you to learn more about what the Archdiocese does
to protect children, heal victims and make sure all priests
and church leaders are held accountable, by visiting our
website heal.archchicago.org. I’ve also asked pastors to
print the website address in your bulletins.
Pope Francis understands that abuse in the Church is a
global problem that needs a global solution. The Holy
Father’s aim in calling the meeting at the end of this month is
to make sure that every bishop in the world takes personal
responsibility and is held accountable for how he handles
these matters. But, the pope also intends to make clear to all
bishops the concrete steps for complying with this agenda.
Getting this right is the priority.
I also want to tell you how sorry I am, for the harm done to
victims, but also the harm done to you, the faithful who also
have been deeply wounded by all of this. You continue to be
in my prayers and I ask for yours, not just for me and the
success of the February meeting, but especially for our
priests and all who work for the church faithfully during
these very challenging times. They need our support now
more than ever. God Bless you all.
Cardinal Blase Cupich, Archbishop of Chicago

Sobota, 2 marca, godz. 9:30am
Shabbona Park w Chicago
6935 W. Addison St., Chicago, IL 60634
(w pobliżu parafii Św. Pryscylli)
Rejestracji szkoły można dokonać najpóźniej do 28 lutego.
Zgłoszenie uwzględniające liczbę uczestników z danej
szkoły należy wysłać na e‐mail: nszchicago@gmail.com.
Następnie organizatorzy wyślą waiver, który należy
wydrukować, wypełnić i w dniu Biegu dostarczyć
organizatorom.
Wpisowe wynosi $5 od osoby (opłata tylko gotówką). Każdy
z uczestników w dniu Biegu otrzyma pakiet startowy:
koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego i pamiątkowy
medal
Plan uroczystości:
♦ Bieg Pamięci
♦ Apel Poległych
♦ Projekcja filmu (w sali parafialnej kościoła Św. Pryscylli)
♦ Prezentacja wystawy poświęconej Żołnierzom
Wyklętym
Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się w Chicago
po raz czwart. Trasa ma dystans 1963 m. ‐ symbolizuje rok, w
którym zginął w walce ostatni Żołnierz Wyklęty ‐ Józef
Franczak „Laluś”.
W 2011 r., dzień 1 marca został ustanowiony świętem
państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Bieg w Chicago odbędzie się w ramach
obchodów tego święta. Ideą projektu jest oddanie hołdu i
popularyzacja wiedzy na temat Bohaterów Narodowych ‐
żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego walczących w latach 1944 – 1963 o
niepodległość Polski.

Sixth Sunday in Ordinary Time
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2019 Annual Catholic Appeal
“Come, Follow Me…
and share the Word”

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2019 r.
“PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo".

Please spend some time this week reflecting on the
Annual Catholic Appeal brochure that you received
with your bulletin. The Annual Catholic Appeal is
much diﬀerent than a one‐time special collection. It is
a pledged campaign commitment where you can
make a gift payable in installments. A pledge is a
promise to make a gift over a span of time.

Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez
chwilę nad broszurą otrzymaną wraz
z dzisiejszym biuletynem. Prosimy pamiętać, że
Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś więcej niż jed‐
norazową specjalną kolektą. Jest ona kampanią, pod‐
czas której możesz złożyć zobowiązanie spłacane w
ratach.

Each pledge makes a diﬀerence because all parishes
participate in the campaign and the gifts of many
enable our Archdiocese to deliver needed ministries
and services to answer Jesus’ call to “Come, Follow
Me…and share the Word.”

Każde zobowiązanie przyczyni się do wprowadzania
realnych, dobrych zmian, gdyż wszystkie parafie
uczestniczą w Kweście, a ofiary wielu osób umożliwi‐
ają naszej archidiecezji realizację koniecznych dzieł
duszpasterskich, aby odpowiedzieć na wezwanie
Jezusa
PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo".

Once we reach our parish goal of $ 29,176.38 in paid
pledges, 100% of any additional funds come back to
our parish to help fund our needs.
If you received your pledge form in the mail, please
complete it and mail it back or bring it to Mass next
weekend. For those of you who did not receive a
mailing or have not had time to respond, we will con‐
duct our in‐pew pledge process at all Masses next
weekend.
Thank you for your prayerful consideration and gen‐
erous response.

Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę docelową,
czyli $29,176.38 w gotówce, to 100% dodatkowo ze‐
branych funduszy zostanie zwrócone naszej parafii
na zaspokojenie jej własnych potrzeb.
Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania fi‐
nansowego, prosimy wypełnić go i odesłać pod
wskazany adres lub przynieść do kościoła na Mszę
św. Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy pocztą
lub nie mieli czasu, aby odpowiedzieć na kore‐
spondencję, zostanie przeprowadzona specjalna
akcja składania zobowiązań. Będzie ona miała
miejsce w przyszłym tygodniu, podczas wszystkich
Mszy św.
Dziękujemy za rozważenie na modlitwie złożenia
ofiary i hojną odpowiedź.

Pielgrzymka z Ks. Maciejem Galle do:
♦

MEDJUGORIE - MATKA BOZA KROLOWA POKOJU
♦ MALOWNICZA WYSPA BRAC - REJS Z
ODPOCZYNKIEM
♦ PIETRLCINA - MIEJSCE GDZIE URODZIŁ SIĘ OJCIEC PIO oraz SAN GIOVANNI ROTONDO
♦ CZARNOGORA - REJS NA WYSPE MATKI BOSKIEJ SKALNEJ I CUDOWNY OBRAZ

Od 15-go do 26-go wrzesnia 2019r.
Po więcej informacji, prosimy dzwonić do: Blue Amber Travel (847) 630-3777
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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:
Chaplain Capt. Fr. Marcin Buliński
Staﬀ Sgt. Anthony G. Tripoli
US Navy:
PO2 Daniel Jarosz
E3 Kamil Bigos

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

Marge Ackermann—Joe Bargi—
Lorraine Belokon—Dorothy Cas‐
cio—Emmett Clancy—Edward &
Mary Czerwinski— Jan
Drożdż—Anthony Felau—Theresa Gloms—George
Gloms—Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer
Hebda—Dorothy Heck—Mrs. Marilyn Huﬀnus—
Andrew Jennings—Carrie Kacen—Marie Kane—
Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—Kazimiera Kar‐
wowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen
Kearney—Chester Kmiec—Sharon Kroll—Helen
Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Mary
Lund—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—Rosemarie
Wegner—Gina Swensen—Roger Vlasos—Ann Vin‐
cent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—
Carla and Adam—Rich Youns—
Barbara Youns

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 - February 23 / 24
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 23 / 24 Luty
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. D. Kusa

M. Graf
K. Smith

R. Ferina
C. Camara

Sunday
8:30 AM

Fr. D. Kusa

C. Duﬀy
R. Pacyna

K. Leahy
E. Villegas

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Galle

A. Harmata
S. Słonina
S. Mortiz
R. Hernandez

A. Harmata
A. Bigos
M. Picchietti
M. Carrasca

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Galle

K. Cioch
A. Harmata

A. Grudzińska
D. Ziobro

Fr. J. Grob

