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Reflecting on God’s Word

TRZEBA IŚĆ DALEJ

These days most corporations and churches have vision
and mission statements. Often they begin with a model
vision that the institution strives to live up to. They go
on to state what the institution seeks to do—how it
puts its vision into practice. A parish vision and mission
statement might say: “We are the Body of Christ.
Utilizing the gifts of each member, we collaborate to
bring more and more people into God’s kingdom of
freedom, justice, holiness, and love.”

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli nawi ą zuje bardzo
wyra ź n i e d o Wniebowstąpienia, a równocześnie
wybiega do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Istotną treść liturgii dzisiejszego dnia można oddać
słowami św. Augustyna: „Jak bowiem nasz Pan
wstąpił do nieba, lecz nie oddalił się od nas, tak
również i my tam razem z Nim przebywamy, chociaż
jeszcze w śmiertelnym ciele dokonuje się to, co
zostało nam obiecane”.

On this feast we are given the ultimate vision and
mission statement for the Church. It goes something
like this: Christ is now working with and for us “at the
right hand of God” (Mark 16:19). Through the power of
the Holy Spirit we are to be Christ’s witnesses “to the
ends of the earth” (Acts 1:8). We seek to do so by
“proclaiming the gospel to every creature” (Mark 16:15)
and “building up the body of Christ, until we all attain to
the unity of faith and knowledge of the Son of
God” (Ephesians 4:12–13).

Gdy Chrystus wstępujący w niebo zniknął z oczu
uczniów, znaleźli się oni w trudnej i kłopotliwej
sytuacji ludzi, którym nagle urwała się droga, zanim
osiągnęli cel. Zaskoczeni tym wszystkim patrzyli
bezradnie w niebo, wyczekując jakby wytłumaczenia
tego, co się stało. Z nieba zaś dochodzi głos: „Czemu
stoicie...?” Ten głos mówi im, że droga wcale się nie
skończyła i że trzeba iść dalej.

—Virginia Stillwell

Sytuacja współczesnych chrześcijan, nas ludzi końca
XX wieku jest identyczna, jak w tamtej chwili.
Sytuacja każdego z nas jest dalszym ciągiem sytuacji
młodego Kościoła z czasów Chrystusa, kiedy On
szedł do Ojca. Mamy ciągle świadczyć o Chrystusie o tym, któregośmy nie widzieli, nie słyszeli, nie
dotykali bezpośrednio. Mamy świadczyć, jakbyśmy
Go widzieli, dotykali, rozmawiali z Nim.
Nie wolno nam zapominać, że ON jest, że umęczony
i zmartwychwstały, że ON żyje! ON chce nieustannie
wstępować pomiędzy nas i szuka serc, w których
byłaby miłość. ON czeka na ludzi, którzy umieją
przyjąć Ducha Świętego i pozwalają przypominać
sobie wszystko, cokolwiek ON powiedział, w niczym
nie fałszując Jego zbawczej prawdy. ON szuka serc,
które mają odwagę dochować wierności słowem
i życiem, czynem i w prawdzie.

Living God’s Word
In today’s readings, Christ leaves his “corporation,” the
church, and trusts the “employees,” his disciples, to run
things in his absence. Considering the two-thousandyear history of the Church, many might question the
wisdom of his decision! Yet, Christ knew that the Spirit
would always guide the Church in continuing his
messianic mission.
Copyright © 2014, World Library Publications. All rights reserved.

Droga wcale się nie skończyła. Droga do nieba
i brama do nieba jest najbliżej tam, gdzie stoisz!
Kierujmy więc nasze serca tam, gdzie są prawdziwe
radości. Jeśli słuchamy nauki Apostołów i ich
następców, nie błądzimy. Słuchamy tej samej nauki,
której kiedyś słuchały rzesze żydowskie, którą żyły
pierwsze wieki chrześcijaństwa i która dziś jest dla
nas drogą, prawdą i życiem.

— Ks. Idzi —
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Ascension of the Lord

ASCENSION OF THE LORD (17)
8:30 — Health and Blessings for Fr. Idzi on his 40th Ann. of
Priesthood (Holy Name Society)
+George Fliss Death Anniversary (Wife Rose)
+Stefania Misuno (Skrzypczak Family)
+Deceased members of Weldin Family (Family)
10:30— O opiekę Bożą i Matki Najświętszej nad Papieżem,
Biskupami, Kapłanami, zakonami i świeckimi
powołanymi w służbie nowej ewangelizacji
szczególnie wsród Polonii oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
O Boże Bł., wszelkie łaski i opiekę M. B.
Częstochowskiej dla ks. Proboszcza Idzi z
racji 40-tej rocz. Święceń Kapłańskich
O zdrowie, Boże Bł. i wszelkie potrzebne łaski dla
Teresy Koziar z racji urodzin (Polska Grupa)
W 71-szą rocz. Bitwy pod Monte Casino w intencji
żołnierzy poległych o szczęscie wieczne dla
Kombatantów 5-tej Kresowej Dywizji
Piechoty o zdrowie i Boże Bł. dla żyjących
O Boże Bł., zdrowie, i wszelkie łaski dla Emilii i
rodziny Tytro
O zdrowie i Boże Bł. dla Lucyny (Chór)
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Józef Kozioł w 11-tą rocz. śmierci (Żona i dzieci)
+Patrycja Tytro
+Janina Strusinski
12:15— Health and Special Blessings for Fr. Idzi on his 40th
Priesthood Anniversary
+Catherine O’Hara (McDermott Family)
++Socorro and Felix M. De Leon (Son and Family)
+Alex Obrzut (Family)
3:00 — Pastor Fr. Idzi 40th Anniversary of Ordination Mass
6:00 — O Boże Bł., wszelkie łaski i opiekę M. B.
Częstochowskiej dla ks. Proboszcza Idzi z
racji 40-tej rocz. Święceń Kapłańskich
MONDAY (18) Easter Weekday (St. John I, Pope & Martyr)
8:00 — Health and Special Blessings for Fr. Idzi on his 40th
Priesthood Anniversary
TUESDAY (19) Easter Weekday
8:00 — Congratulations to Fr. Idzi on his 40th Priesthood
Anniversary (Ward Family)
WEDNESDAY (20) Easter Weekday (St. Bernardine, Priest)
8:00 — Health and Blessings for John Biggins on his Birthday
(Family)
8:30 — O zdrowie i Boże Bł. dla dzieci
O szczęśliwą podróż i Bożą opiekę dla Michelle
THURSDAY (21) Easter Weekday (St. Christopher, Priest)
8:00 — +Perina Garda (Daughter)
FRIDAY (22) Easter Weekday (St. Rita of Cascia, Religious)
8:00 — +James Hudlin (Geraldine Mack)
SATURDAY (23) Easter Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners #30
8:30 — Za zmarłych polecanych wypominkach #46 (All Souls
in Purgatory)
4:00 — All Souls in Purgatory #47 (Za zmarłych polecanych w
wypominkach)

Natalie Alleva
William Balog
Joe Bargi
Lorraine Belokon
Evelyn Cademartrie
Maria Ceglarek
Jan Drożdż
Anna Grossmayer
Jean Hanisko
Jennifer Hebda
Dorothy Heck
Laura Heiser
Marian Henaghan
Andrew Jennings
Carrie Kacen
Marie Kane
Thaddeus Kapica
Janet Kaplan
Kazimiera Karwowska
Maureen Kearney
Chester Kmiec
Laverne Kmiec
Helen Kumiega
Maria Lech

Peter Leyden
Joseph LoPiccolo
Mary Lund
Mary Lynch
Michael Manczko
Barbara McDonald
Mike Muka
Benjamin Nicasio
Antoni Nierzejewski
Adam Niewiadomski
Carol Niewinski
Frank Niewinski
Stefan Nowik
Anna Oracz
Henry Orry
Joseph Rath
Marge Reavis
Alice Reckmann
Augusto Sandoval
Norbert Schultz
Helen Sterling
Gina Swensen
Roger Vlasos
Jola Wolfe
Katie Young
Carla and Adam
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 ext. 221. Thank you!

May 3, 2015
Currency
$ 3,147.00
Checks
$ 3,066.00
Loose Coin
$
6.49
Total
$ 6,219.49
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$330,000.00
Collections Year to Date
$274,525.66
Under Budget
$<54,474.34 >
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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on Your 40th Anniversary of Ordination to the
Priesthood!
As a parish community, we are ever grateful for your faithful devotion to
Your ministry, as well as to St. Priscilla Parish. We thank You for the time
and energy You put in to oversee our parish operations and prepare our
beautiful parish liturgies. We congratulate You on this very special day!
May God bless You with His graces as You continue your priestly ministry!
Drogi Księże Proboszczu, ks. Idzi Stacherczak, Jesteśmy wdzięczni za tę
posługę, którą spełniasz w parafii św. Pryscylli. Poświęcasz wiele czasu i siły
przygotowując się do każdego dnia, aby każda liturgia była piękną liturgią.
Gratulujemy Księdzu tego przepięknego Jubileuszu! Życzymy, aby dobry
Bóg Księdza błogosławił w dalszej kapłańskiej posłudze!
Tego Ci Życzą,
Parafianie Św. Pryscylli - Parishioners of St. Priscilla

Ascension of the Lord
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On Tuesday, May 5, our Catholic Women’s Club held
their annual May Crowning in our church. The picture to
the right below shows the crown being placed on the
statue of Mary. Directly below, we see the beautiful
group of people that gathered for this ceremony. After
the May Crowning, our CWC gathered in McGowan Hall,
as pictured directly to the right. We thank the CWC for
organizing this beautiful tradition!

All you can eat! Pancakes, sausage, juice, coffee.
SUNDAY, MAY 31, 2015 from 8:00 am - 12:00 pm
St. Priscilla Church - McGowan Hall 6949 W. Addison, Chicago

RAFFLE

Donation-$8.00 Kids-$5.00 Under 5- FREE
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Holy Communion Class of 2015
On Saturday, May 2, students from our Religious Education program received the Sacrament of the Holy
Eucharist. We congratulate these students and their families! We encourage families and students to
remember to attend Mass every weekend and receive the Holy Eucharist.

Flea Market 2015
On Saturday, June 6, 2015, Boy Scout
Troop 922 and The Men’s Club of Our Lady,
Mother of the Church, 8747 W. Lawrence
Ave, Chicago 60656, will be holding its
annual Flea Market in the North Parking
lot, from 8:00 am to 3:00 pm.
Rental spaces are available for both
vendors and crafters. The cost is $25 per
space. There is limited amount of tables
available for rent at $15 per table. Please
contact Kieth Kinslow at 312-914-6940 for
additional information.

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuski w Chicago, ogłasza
zapisy w lokalizacji przy ulicy 5341 N. Harlem Ave., w
Chicago. Otwieramy następujące dni szkolne: poniedziałki
klasy - 0, I, II, III, IV, V od godz. 5:00 do 8:00 pm. piątki klasy:
VI, VII, VIII, IL, IIL, IIIL od godz. 5:00 do 8:00 pm liceum do
8:30 pm sobota klasy-przedszkole,O, I, II, II, IV od godz. 8:30
do 11:30am
Zapraszamy również na zapisy do naszej lokalizacji w Guerin
Prep. 8001 W. Belmont Ave. w każdą sobotę od 8:00 do
12:00pm
Zapisy w każdą sobotę maja od godz. 8:00 am do 12:00 pm
na Harlem. Informacja i zapisy pod tel. 773-909-5522
Rozpoczynamy zapisy do Akademii Dziecięcej, dzieci w wieku
3 do 5 lat w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w god. Od
9:00 am do 2:00 pm. Zajęcia będą się odbywały w budynku przy
ulicy Harlem. Zapisy i informacje pod tel. 773-909-5522
Szkolakosciuszki.com

