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Rectory: 6949 W. Addison,
Chicago, IL 60634

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor

Phone: 773-545-8840
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

Fax: 773-545-8919
Religious Education Oﬃce: 773-685-3785
Website: www.stpriscilla.org
Email: church@stpriscilla.org
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM - 7:00PM
Tuesday, Wednesday & Thursday -9:00AM - 4:30PM

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 kancelarii
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
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 Sundays.

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 or online.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
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Share your intentions by calling the Parish Oﬃce at 773-545-8840, mailing
them to: 6949 W Addison St, Chicago, IL 60634
or emailing: church@stpriscilla.org

Sunday (14)
8:30AM Thanksgiving Villegas family
Health &blessings for Mario Marquez & family
+Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+Lourdes Deguma (Villegas family)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Boże bł. dla Doriana, Olivera i rodziny
Intencja dziękczynno-błagalna dla córki Elżbiety
w 50-tą rocznicę urodzin potrzebne łaski, zdrowie
dla niej i jej rodziny
O szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty, Boże bł. i opiekę
M Najświętszej dla rodziny
O zdrowie, Boże bł., opiekę M Bożej i wiele łask
Bożych dla Anity z okazji 17-tych urodzin i dla
Daniela z okazji 21-szych urodzin
O nawrócenie grzeszników i spokój na świecie
(Janina)
O zdrowie dla Patryka i Lidii
O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz
światło Ducha świętego na każdy dzień dla Piotra
(mama)
O łaskę uzdrowienia dla Teresy
O wieczną radość dla:
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Helena Zalewska (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Kazimierz Orłowski (rodzina)
+Leszek Lisiecki
+Teresa Janowski (rodzina)
+Antoni Mendala 2 miesiące po śmierci
+Maria i Józef Tomal (rodzina)
+Czesław Misiaszek 11-ta rocznica śm. (żona i córka)
+Konstancja, Edward, Bronisława i Stanisław
Misiaszek w rocznicę śmierci (rodzina)
+Janina Ochał (rodzina)
+Henryk Odój (córka z rodziną)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM O błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla Danuty
+Stanisław Borzym (Niewiarowski/Prokppiuk)
+Cecylia i Stefan Ciupiński (Niewiaowski/Prokopiuk)
+Bronisław Szlosek (rodzina)
+Irena Szlosek zmarła w Polsce (rodzina)
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

MONDAY (15)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM O potrzebne łaski dla Krzysztofa Lisak z okazji urodzin
TUESDAY (16)
8:00AM In thanksgiving Reyes (family)
Blessings & health for Charlie & Maureen Reilly on their
25th wedding anniversary
7:30 PM O opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
dla Marka w dniu urodzin
Za wstawiennictwem NM Panny o opiekę Bożą dla Laury
Wróblewskiej z okazji I rocznicy Chrztu świętego
+Kamila Fernandez 3-cia rocznica śmierci (rodzina)
+Tadeusz Jurczak
WEDNESDAY (17)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM Za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy o Boże
bł. i potrzebne łaski dla Dagmary i Macieja
Wróblewskich z okazji 2-ej rocznicy ślubu
THURSDAY (18)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM Za okazji urodzin Krystyny Kotulskiej prośba o Boże
błogosł. i potrzebne łaski
+Barbara Jaśkiewicz w 1-szą rocznicę śmierci
FRIDAY (19)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
SATURDAY (20)
8:00AM Deceased members of Sullivan, Moniak & Mayer families
9:00AM Intencja dziękczynna za otrzymane łaski Barbary i Pawła
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla rodziny
Za dusze w czyśćcu cierpiące
4:00PM +Evelyn Cademartrie (family)
+John Czekaj (daughter)
Deceased members of Heiberger & Grossmayer families
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Fr. Matthias’ Reflection
Canon 897 of the Code of Canon Law
reads, “The most August sacrament is the Most Holy Eucharist in which Christ the Lord himself is
contained, oﬀered, and received and by which the Church continually lives and grows. The
eucharistic sacrifice, the memorial of the death and resurrection of the Lord, in which the sacrifice of
the cross is perpetuated through the ages is the summit and source of all worship and Christian life,
which signifies and eﬀects the unity of the People of God and brings about the building up of the
body of Christ. Indeed, the other sacraments and all the ecclesiastical works of the apostolate are
closely connected with the Most Holy Eucharist and ordered to it.”
We celebrate the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ today. We go out into the
streets of our villages and cities in solemn processions. We want to manifest our faith in the Eucharist.
All of this is beautiful and right, very glorious and much needed. The rule in the Catholic Church is that we keep the Body of Christ in
the tabernacles. We all agree that the desecration of the Blessed Sacrament is one of the greatest sins. Many of us have such an
enormous respect for the Eucharist that we cannot imagine receiving it diﬀerently than on our knees and on tongue. Everything
would be fine, except for how we treat one other. Every one of us is created in the image and likeness of God. I often wonder why
we kneel before the tabernacle, and at the same time we create hell on earth for our brethren who ultimately and literally are the
temples of the Holy Spirit. What is the diﬀerence between a tabernacle and a man who has received Holy Communion and God lives
in him and he in God? It turns out that this is a very serious problem. Unfortunately, such a dichotomy creates the distorted
religiosity of people who think that if they worship God in church, it is enough to consider themselves as a model and exemplary
Catholics. It’s worth noting today that the only test of Christianity and the barometer of our faith is our neighbor. It must be strongly
emphasized that a man who tramples on another does not understand anything from the Eucharist, even if he would carry a
monstrance in the procession. It cannot be, that before the Eucharistic Christ, we will throw flowers, and before Christ in another
man we will throw logs! Corpus Christi is also a feast of God who became man. How do we get out of this peculiar impasse?
Perhaps we need to experience persecution, the crisis of the Church or even attacks on our religion, to truly understand how great
of a treasure for God and His Church every human being is. We are also the Body of Christ!
Truly Yours in Eucharistic Christ,
Fr. Matthias Galle – your Pastor

Refleksje Ks. Macieja
Kanon 897 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi: „Najbardziej czcigodnym
sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest
obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i
zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego;
oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie
kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.”
Spróbujmy w tym uroczystym dniu, kiedy świętujemy Boże Ciało zastanowić się nad problemem rozdziału między traktowaniem
ciała Pańskiego pod postacią chleba a traktowaniem Ciała Pańskiego żyjącego w drugim człowieku. Jest regułą, że przechowujemy
Ciało Chrystusa w tabernakulum. Wszyscy się zgadzamy, że profanacja Najświętszego Sakramentu jest jednym z największych
grzechów. Wielu z nas ma nawet tak ogromny szacunek do Eucharystii, że nie wyobraża sobie przyjąć jej inaczej jak tylko na
kolanach. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, jak traktujemy siebie nawzajem. Każdy człowiek jest stworzony na obraz i
podobieństwo Boże. Często zastanawiam się, dlaczego klękamy przed tabernakulum, a w tym samym czasie ludziom, w których też
mieszka Bóg i są świątynią Ducha Świętego urządzamy czasami piekło na ziemi. Jaka jest różnica między tabernakulum a
człowiekiem, który przyjął komunię świętą i żyje w nim Bóg? Okazuje się, że jest to bardzo poważny problem. Taka dychotomia
tworzy niestety skrzywioną religijność ludzi, którzy myślą, że jak w kościele będą bić pokłony przed Bogiem to już wystarczy, aby
uważać się za wzorowego i przykładnego katolika. Warto dzisiaj zauważyć, że jedynym sprawdzianem dla chrześcijaństwa i
termometrem naszej wiary jest tak naprawdę nasz bliźni. Trzeba to mocno podkreślić, że człowiek, który depcze drugiego człowieka
nie zrozumiał nic z Eucharystii, nawet gdyby nosił monstrancję w trakcie procesji Bożego Ciała. Nie może być tak, że przed
Eucharystycznym Chrystusem będziemy sypali kwiatki, a przed Chrystusem w drugim człowieku będziemy rzucać kłody! Boże Ciało
to również święto Boga, który stał się człowiekiem, a nie tylko święto chleba, które staje się Boskim Ciałem. Jak wyjść z tego
swoistego impasu? Trudno powiedzieć. To nie jest problem nowy, ciągnie się od wieków. Jak bardzo by się chciało, żeby ludzie
mówili o nas chrześcijanach: “patrzcie jak oni się miłują”. Może trzeba nam doświadczyć prześladowań, kryzysu Kościoła, ataków
na religię, żeby zrozumieć jak wielkim skarbem Boga i Kościoła jest każdy człowiek. Bo człowiek to również Boże Ciało!
Oddany w Chrystusie Panu,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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ST. PRISCILLA SUMMER FAITH
FORMATION ONLINE
The summer season is now in full swing, knowing the challenges of a new reality our catechists developed an
awesome resource and tool for our families to use during this summer!!!
SUMMER FAITH FORMATION, is a webpage created especially for you. Please check the link, you will be surprised
how many great ideas are there ready to use for each age group and the entire family. Also, messages from Cardinal
for our First Communicants and Confirmands- we are still waiting for guidelines.
http://www.stpriscilla.org/summer-faith-formation/ or simply go to the St Priscilla Church Website.

LITURGY SCHEDULE - JUNE 20 / 21
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 20 / 21 CZERWIEC
MASS / MSZA

PRIEST / KSZIĄDZ

LECTOR / LEKTOR

SATURDAY
4:00PM

Fr. Daniel Kusa

K. Leahy
D. Chosen

SUNDAY
8:30AM

Fr. Daniel Kusa

R. Ferina
E. Villegas

SUNDAY
10:30AM

Ks. Maciej Galle

A. Cimoch
K. Pilecki

SUNDAY
12:15 PM

Fr. Daniel Kusa

J. Miketta
D. Knight

SUNDAY
6:00PM

Ks. Maciej Galle

K. Cioch
J. Sikorski
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Marge Ackermann—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Edward & Mary Czerwinski—Jan Drożdż—
Anthony Felau—Theresa Gloms—George Gloms—Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs.
Marilyn Huffnus—Andrew Jennings—Theresa Johnsen—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet
Kaplan—Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska-Rafało—Maureen Kearney—Sharon Kroll—Helen Kumiega
—Maria Lech—Peter Leyden—Eileen LoPiccolo—Mary Lund—Michael Manczko—Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—
Mike Muka—Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—Adam Niminski—Joe Nowik Jr.—John Nowik—Sophie Nowik—Anna Oracz—Henry
Orry—David Pawson—Marge Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—Augusto Sandoval—Mari Temby—Rosemarie Wegner—Gina
Swensen—Roger Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—Carla and Adam—Rich Youns—Barbara Youns

If you would like a name added or removed from our Parish Prayer List, please call the parish office at 773-545-8840 or
email: church@stpriscilla.org.

June 7, 2020
Regular Sunday Collection:
Capital Improvement:
Online Giving (May)
Total Collections:

$4,953.12
$1,196.00
$1,084.27
$7,233.39

Thank you for your generosity
and supporting our parish!

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: 9:00 AM
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