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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. Renata Zolnik, 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 of Easter

THURSDAY (30)
8:00AM+Donald Schultz Jr. Birthday Remem. (Mom &Dad)
7:30PM O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Muchy
SIXTH SUNDAY OF EASTER (26)
8:30AM Health & Blessings for Chic & Bill Duﬀy
In Thanksgiving Teresito Villegas & family
Kevin & Cathy Knickrehm Anniversary
+Józef, Władysława, Mieczysław Gajda (Family)
+Katarzyna & Kazimierz Owca (Family)
+Remedios Gutierrez 9th day after death (Olivia)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bożą opiekę dla ks. Macieja
O Boże bł. dla Emillii i rodziny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Doriana i Oliwera
O Bożą opiekę i wszelkie potrzebne łaski dla
Polskich Marszałków i ich rodzin
O opiekę Bożą dla Agaty i Kameli (mama)
O szczęśliwą operacjię i powrót do zdrowia dla
Kazimierza
O łaskę uzdrowienia i powrót do zdrowia dla
ks. Jana Muchy
O uzdrowienie dla Wiktorii Machali i potrzebne łaski
O radość wieczności dla:
+Andrzej Domszy (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzice i siostra)
+Anna Kalinowski (Rodzina)
+Józef Sopek w 7mą rocz. śm. (żona z synami)
+Maria Stępień w Dniu Matki (rodzina)
+Robert Ćwik w 20tą rocz. śm. (rodzina)
+Mieczysław i Marianna Latos
+John Wojciechowski (rodzina i przyjaciele)
+Weronika i Józef Celebucki (syn)
+Dariusz Naruszewicz
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM O Bożą opiekę i wszelkie potrzebne łaski dla
Polskich Marszałków i ich rodzin
O Boże bł. i wszelkie łaski dla mamy Alicji

FRIDAY (31)
8:00AM Health and Blessings for Lisa & family
7:30PM O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Muchy
SATURDAY (1)
8:00AM All Souls in purgatory
8:30AM O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Muchy
4:00PM +John Czekaj Birthday Remembrance (Daughter)
+Angelo & Maria Vangelista Birthday Remembrance
(Gloria, Bob, Karen)
+Harry Kane death anniversary (Family)
+Helen Gonzalez Birthday Remem. (Daughter)
7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty

WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM
NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM:
10:30 AM & 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU TYGODNIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM
Sobota: 8:30 AM

MONDAY (27) Memorial Day
8:00AM St. Priscilla Parishioners
For Those Who Served
7:30PM Za zmaryłch polecanych w wypominkach
O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Muchy

PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM to 7:00PM
Tuesday, Wednesday and Thursday 9:00AM to 4:30PM

TUESDAY (28)
8:00AM All Souls in Purgatory
7:30PM Za parafian Św. Pryscylli
O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Muchy

May 19, 2019

WEDNESDAY (29)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM O łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Jana Muchy
Za zmarłych polecanych w wypominkach

Total Sunday Collection:

$7,396.51

Thank you for your generosity
and support of our Parish!
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Fr. Maciej’s Reflections
Many people condition their faith upon the promises made in
various "apparitions" recognized or not recognized by the
Church, forgetting or disregarding the assurances of Jesus left
in the Gospel. And yet these words of God carry the power and
guarantee of their fulfillment. Jesus gives us the gift of the
Spirit, that we may understand his words and live them out.
Moreover, by this gift, the Risen Christ is present among us.
Therefore, we are not alone, helpless. Thanks to the Spirit, the
work of Christ is bearing fruit in our lives. He is a teacher who instructs us to recognize what is pleasing to
God. He is a love that gives us the power to preserve Jesus' teachings. He is a comforter who in the most
diﬃcult moments fills our hearts with true peace. He makes us a temple, where God resides in the Trinity.
The combination of preserving Jesus' teachings with love for him makes it very clear that being His disci‐
ple does not mean a strict observance of the law, but a deep‐rooted love and communion with Jesus.
Let us ask God today to revive the awareness of His presence within us. May he inflame us with love in
obedient acceptance of his Word and sensitivity to the needs of our brethren.
In prayer,
Fr. Matthias Galle ‐ your Pastor

Refleksje Ks. Macieja
Wiele osób uzależnia swoje życie wiary od obietnic sformułowanych w różnych „zjawieniach” uznanych
lub nieuznanych przez Kościół, zapominając lub nie biorąc pod uwagę zapewnień Jezusa pozostawionych
w Ewangelii. A przecież te słowa Boga niosą w sobie moc i gwarancję ich wypełnienia. Jezus daje nam dar
Ducha, abyśmy rozumieli Jego słowa i nimi żyli. Co więcej, przez ten dar sam Chrystus Zmartwychwstały
jest przy nas obecny. Nie jesteśmy zatem sami, bezradni. Dzięki Duchowi dzieło Chrystusa owocuje w
naszym życiu. On jest nauczycielem, który uczy nas rozpoznawać to, co się Bogu podoba. Jest miłością,
która daje nam moc zachowywania Jezusowej nauki. Jest pocieszycielem, który w najtrudniejszych nawet
chwilach napełnia nasze serca prawdziwym pokojem. Czyni z nas świątynię, gdzie Bóg przebywa w
Trójcy. Połączenie zachowania nauki Jezusa z miłością do Niego bardzo wyraźnie pokazuje, że bycie Jego
uczniem to nie skrupulatne przestrzeganie litery prawa, ale
zakorzenienie w głębokiej miłości i wspólnocie z Jezusem.
Prośmy dzisiaj Boga aby ożywił świadomość Jego obecności
w nas. Niech rozpali nas miłością w posłusznym przyjmowa‐
niu Jego słowa i wrażliwości na potrzeby braci.
Z modlitwą,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Sixth Sunday of Easter

EUCHARIST FOR THE SICK & HOMEBOUND AND
THE SACRAMENT OF THE SICK

PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, May 27
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00 PM Różaniec i Litania Loretańska (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Tuesday, May 28
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00 PM Różaniec i Litania Loretańska (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, May 29
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec i Litania Loretańska (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Thursday, May 30
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec i Litania Loretańska (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Friday, May 31
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
7:00PM Różaniec i Litania Loretańska (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Saturday, June 1
7:00AM First Saturday Adoration & Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec i Litania Loretańska (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
3:30PM Rosary (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
7:00PM Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie
i uzdrowienie (Kościół)

If there is someone who would like to receive the Eu‐
charist 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 Ministers look
forward to fulfilling these
requests.

KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH ORAZ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH
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.

Spotkania Formacyjno Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu Świętym
W każdą pierwszą i trzecią niedziele
miesiąca po Mszy św. o 6:00 PM w Sali
McGowan.
Spotkania rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Wszyscy mile widziani!
Przyjdź, Zobacz i Zostań z Nami!

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

Sunday, June 2
8:00AM Rosary (Church)
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:00PM Divine Mercy Chaplet (Church)
12:15PM Holy Mass (Church)
6:00PM Msza święta (Kościół)

Od 15-go do 26-go wrzesnia 2019r.
Po więcej informacji, prosimy
dzwonić do: Blue Amber Travel
(847) 630-3777
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PLEASE REMEMBER
We invite you to participate in Marian Devotions (Exposition of the Blessed Sacrament
with Rosary & Litany of Loreto) on the First Saturday of month at 7:00 AM.

♦
♦
♦
♦

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału we Mszy świętej oraz nabożeństwie
z modlitwą wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie!
6:30 PM ‐ Spowiedź święta
7:00 PM ‐ Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec
8:00 PM ‐ Msza święta
9:00 PM ‐ Posługa modlitwą wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie

SHOWER PROGRAM

PROGRAM PRYSZNICE DLA BEZDOMNYCH

Two years ago, Pope Francis opened the
first Shower Program in St. Peter's
Square for the homeless. In this spirit
and as a part of Catholic Charities, show‐
ers and laundry facilities for the home‐
less are now open at their headquarters
located at 721 N. LaSalle Ave.
The Shower program provides individu‐
als with a shower, change of clean clothes, towel,
shower shoes and a toiletry kit.

Dwa lata temu papież Franciszek
zainicjował na Placu Św. Piotra, Prysznice
dla Bezdomnych. W tym duchu
Archidiecezja w Chicago otworzyła
program , który oferuje prysznice i pralnie
dla bezdomnych pod adresm, 721 N.
LaSalle St. Osoby mogą tam wziąść
prysznic, otrzymać czyste ubranie, ręcznik, klapki pod
prysznic, przybory toaletowe. Program działa w
oparciu o donacje i woluntariat.

The program relies on donations and is in need of the
following items:
♦ Trial‐size shampoo and conditioner
♦ Trial size body wash or bars of soap
♦ Toothpaste and toothbrushes
♦ Razors
♦ Deodorant
♦ Socks
♦ Men's or women's underwear (all sizes)

Potrzebne są następujące rzeczy:
♦ Szampon, odżywki,
♦ Mydło w małych pojemnikach,
♦ Szczoteczki i pasta do zębów,
♦ Dezodorant,
♦ Maszynki do golenia,
♦ Skarpety,
♦ Bielizna (każdy rozmiar).

During the month of June and July, the St. Priscilla's
Faith Formation Groups will be coordinating donations for these items. There will be collection boxes
located in the vestibule of the church.
For further information about the Shower Program,
contact Andrew McKernin, (312)655‐7557 or email
amckernin@catholiccharities

W miesiącu czerwcu i lipcu grupy formacyjne z naszej
parafi będą koordynować skladane donacje. Prosimy
aby przyniesione artykuły składać w pojemnikach z
tylu kościoła.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Andrew
McKernin, (312)655‐7557 lub pocztą elektroniczną:
amckernin@catholiccharities.

Sixth Sunday of Easter
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„Adoration means entering the depths of our heart in communion
with the Lord, who makes Himself bodily present in the Eucharist. In
the monstrance, He always entrusts Himself to us and asks us to be
united with His Presence, with His risen Body.”
Pope Emeritus Benedict
During Eucharistic Adoration four kinds of prayers are most
appropriate, namely praise, thanksgiving, repentance and trusting
intercession. Here are suggestions for what to do during private
Eucharistic adoration: pray Psalms or Liturgy of Hours, meditate using Scripture, pour out your heart to Christ and
adore Him, ask for forgiveness and intercede for others, pray Rosary, read the life of saints, sit quietly and just be in
the presence of God. Think of a visit to the Blessed Sacrament as coming to see your best friend. Sit quietly and
enjoy being in each other’s company. Instead of talking to the Lord, try listening to what He wants to tell you.
At St. Priscilla Church the Blessed Sacrament is exposed all day for
adoration on the First Friday of the month. Please commit and sign
up to attend every month for a specific hour or half hour, between
8:30AM and 7:00PM. Please reserve a special time to spend with
Jesus!
You can drop the note with your name to the collection basket, in the
sacristy or the rectory.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
„Adoracja oznacza wejście w głębię naszego serca w łączności z naszym
Panem, który jest fizycznie obecny w Eucharystii. W monstrancji On
zawsze oddaje się nam i prosi nas abyśmy zjednoczyli się z Nim w Jego
zmartwychwstałym Ciele.”
Emerytowany Papież Benedykt
Podczas adoracji najbardziej odpowiednie są cztery formy modlitwy, wielbienie, dziękczynienie, skrucha i ufne
wstawiennictwo. Oto kilka propozycji co robić podczas osobistej Adoracji Najświętszego Sakramentu: można
czytać Psalmy albo Liturgię Godzin, rozważać lub prowadzić medytację z Pismem Świętym, otworzyć swoje serce
przed Chrystusem i adorować Go, prosić o przebaczenie i wstawiać się za innych, odmówić Różaniec, czytać
żywoty świętych, siedzieć w ciszy i trwać w obecności Bożej. Pomyśl, że wizyta przed Najświętszym Sakramentem
jest jak spotkanie z najlepszym przyjacielem. Kiedy przebywasz w ciszy z Panem Jezusem i cieszysz się, że jesteś w
obecności to zamiast mówić do, próbuj usłyszeć co On chce ci powiedzieć.
W kościele Św. Pryscylli wystawienie Najświętszego Sakramentu ma miejsce w Pierwszy Piątek miesiąca.
Prosimy, aby wybrać sobie określoną godzinę lub pół godziny między 8:30 rano, a 7:00 wieczorem, aby co miesiąc
mieć specjalne spotkanie z Panem Jezusem!
Kartkę z nazwiskiem można wrzucić do koszyka z kolektą, zostawić w zakrystii lub biurze parafialnym.

First Friday Eucharistic Adoration/ Pierwszo Piątkowa Adoracja Eucharystyczna
Name ______________________________Hour___________________Cell ph. __________________
Nazwisko
Godz.
Tel. komórkowy
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In Flanders Fields

Memorial Day Prayer

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

Heavenly Father,
On this Memorial Day, we pray for those who
courageously laid down
their lives for the cause of freedom. May the example of
their sacrifice
inspire in us the selfless love of your Son, our Lord Jesus
Christ.
Bless the families of our fallen troops, and fill their
homes and their
lives with your strength and peace.
In union with people of goodwill of every nation,
embolden us to
answer the call to work for peace and justice, and thus,
seek an end
to violence and conflict around the globe.
We pray through Christ our Lord.
Amen.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

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.

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.

Sixth Sunday of Easter
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We warmly welcome you to St. Priscilla Parish!
Registering at St. Priscilla Parish is important to all of us. We minister to parishioners with needs such as:
Baptisms, Weddings, Funerals, or Religious Education Registrations, letters as aﬃdavits for Baptismal and
Confirmation sponsors and more! In addition, we would to like to keep in touch with those who become
hospitalized or homebound.
Registration forms are available below, in the Parish Oﬃce, or online at www.StPriscilla.org.
Once registered, you will also receive mailings throughout the year.
If you have any questions call the Parish Oﬃce at 773‐545‐8840.
Please contact the Parish Oﬃce if your mailing address, email or phone number has changed.

Serdecznie witamy w parafii Św. Pryscylli!
Zarejestrowanie się w parafii, Św. Pryscylli jest ważne dla nas wszystkich. Parafia służy parafianom
udzielając Chrztu, Ślubu, Bierzmowania, Edukacji Katolickiej, wydaje zaświadczenie potrzebne dla
chrzestnych, świadków i wiele innych. Otacza opieką chorych w szpitalach i tych którzy nie mogą przyjść
do kościoła z powodu długotrwałej choroby.
Formy rejestracyjne można otrzymać w biurze parafialnym lub ze strony internetowej
www.StPriscilla.org.
Po zarejestrowaniu do każdego w ciągu roku wysyłana jest poczta.
Jeśli ktoś ma pytania prosimy dzwonić do biura parafialnego 773‐545‐8840.
Prosimy również o kontakt z biurem parafialnym po zmianie adresu, telefonu lub poczty elektronicznej.

Do you wish to join the St. Priscilla Parish community?
Register to be a parishioner today!
Fill out the bottom portion of the form below and bring it to the Rectory.
If you have any questions, please contact the Parish Oﬃce at 773‐545‐8840.

PARISH REGISTRATION FORM
NAME: ___________________________________________________________
ADDRESS: ________________________________________________________
PHONE NUMBER: __________________________________________________
FAMILY MEMBERS: ____________________________________ _________________________________________
____________________________________ _________________________________________
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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 - June 1 / 2
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 1 / 2 Czerwiec
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. M. Galle

E. Sloan
K. Smith

S. Moritz
C. Camara

Sunday
8:30 AM
Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Galle

J. Ward
C. Duﬀy
A. Harmata
S. Słonina
R. Hernandez
J. Miketta

R. Ferina
E. Villegas
M. Cieluch
E. Ziobroń
M. Picchietti
D. Ziobro

Sunday
6:00 PM

Fr. D. Kusa

A. Grudzińska
Sr. A. Kalinowska

A. Harmata
Sr. A. Kalinowska

Fr. D. Kusa
Fr. J. Grob

