Welcome to
St. Priscilla Parish!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Ms. Joanna Koziar, Bulletin Editor

RITE OF RECONCILIATION:
(Confession) 3:00 PM to 3:45 PM, Saturday or by appointment.
Weekday Confession daily starting at 7:45 A.M. until morning Mass.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Regular Office hours 9:00 AM to 7:00 PM daily.

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 A.M. - 12:15 PM
Polish Mass: 10:30 AM - 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday-Friday: 8:00 AM
Saturday: 8:00 AM
Mass in Polish: Wednesday & Saturday 8:30 AM
HOLY DAY MASSES:
7:00 PM Vigil Mass, 8:00—11:00 AM (English)
9:00 AM—7:00 PM (Polish)

WEDDINGS:
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 Sunday.
BAPTISMS:
English Baptisms will be held on the second and fourth Sundays of the month at 1:30 PM. Polish Baptisms will be held on the first and third
Sundays. Attendance at Baptismal Preparation class is mandatory. Register by calling Rectory.

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634 773-545-8840
Fax: 773-545-8919

Pentecost Sunday
May 27, 2012
There are different kinds of spiritual gifts
but the same Spirit.
— 1 Corinthians 12:4
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Spiritual Reflection
GLAD TIDINGS
Pentecost marks the end of the Easter season. This is
the one feast of the Church’s year when we focus on
the third person of the Trinity, God the Holy Spirit.
This is a good day to recall what Jesus said about himself,
quoting the prophet Isaiah (61:1):
The Spirit of the Lord GOD is upon me,
because the LORD has anointed me;
He has sent me to bring glad tidings to the
lowly, to heal the brokenhearted,
To proclaim liberty to the captives
and release to the prisoners,
To announce a year of favor from the LORD
and a day of vindication by our God.
The Holy Spirit descended on Jesus at his baptism. This same
Spirit, who also came upon the disciples at Pentecost, the
birthday of the church, is the Spirit who hovered over the
waters of our baptism, as we were anointed with the holy oil of
salvation.
The Spirit came upon us with renewed strength in
confirmation, as we were anointed as followers of Christ. It is
the Holy Spirit who calls us anew to the challenges of each
day, inspiring and strengthening us to live as disciples and
friends of Jesus.
That does not mean the path is made easy, or that we will
always be understood, accepted, and successful. It does mean
that if we trust the Spirit and its promptings deep within us, we
will always speak and act with faith and truth. It is not up to us
to worry about whether people receive what we offer.
Our words or deeds may be just one small seed sown in
someone’s soul; our job is to sow it and to entrust to the Holy
Spirit the nurturing and nourishing of that seed.
The Spirit of the Lord God is upon us, so share the glad
tidings!
Copyright © 2011, World Library Publications. All rights reserved.

May is the month
during which Mary, Most Holy,
Queen of the Rosary,
is venerated.
Please remember to take time
out of your busy days to pray
this Marian prayer!

DUCH BOŻY MIESZKA W NAS
Obchodzimy dzisiaj Zesłanie Ducha
Świętego. Jest to pamiątka dnia, w którym zstąpił
na Apostołów obiecany przez Jezusa Pocieszyciel.
Jest to pamiątka dnia, w którym Duch Święty
objawił się w widzialny sposób Apostołom, Kościołowi
i światu. Dzisiaj obchodzimy również dzień narodzin
Kościoła i chrześcijaństwa. Prawie 2000 lat temu Duch
Święty przemówił przez usta św. Piotra Apostoła
i pierwsi Żydzi przyjęli chrzest.
Wtedy to Kościół rozpoczął swoją działalność
poprzez wieki znacząc ją różnymi wydarzeniami
i pochód ten zatrzyma się dopiero wówczas, gdy
zatrzyma się czas i staną wszystkie zegary świata.
Powołaniem Kościoła i każdego z nas z osobna
jest świętość, czyli życie z Bogiem i dla Boga.
Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest budowanie
świętości we własnym sercu, w swoim domu, w swojej
rodzinie, w miejscu pracy w świecie i tam, gdzie na
codzień każdy z nas żyje. Bożym zamierzeniem jest
święty świat. Zamierzenia tego nie zrealizujemy sami,
lecz możemy je zrealizować wspólnie z Duchem
Świętym. W Ewangelii czytamy: „Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie są im zatrzymane” (J. 20, 22-23). Grzech jest
trądem na ciele ludzkości, murem dzielącym nas od
Boga. Duch Święty za pośredinictwem Kościoła leczy
ten trąd, burzy ten mur i tworzy wolną przestrzeń
w naszych duszach, aby mógł w nich zamieszkać Bóg.
„Wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym” (Dz. 2, 4), czytamy o Apostołach i rodzącym
się Kościele. Duch Święty napełnił Kościoł, ale nie tylko
chwilowo. Na początku, dzisiaj i aż do końca świata
Kościół jest pełny Boga i jest pełny Ducha Świętego. On
jest jego Nauczycielem i Budowniczym. On jest jego
mocą, życiem i świętością.
Zostaliśmy uświęceni przez Boga a Duch Święty
w nas mieszka. Brzmi to może jakoś dziwnie dla
niejednego z współczesnych chrześcijan. Ale trzeba sobie
jasno powiedzieć, że chrześcijanin, który nie jest święty,
lub przynajmniej nie stara się nim być, nie jest właściwie
chrześcijaninem.
Prośmy dzisiaj Ducha Świętego by nas nawiedził
ze swoim światłem, by nas umocnił swoją mocą tak,
byśmy mogli wprowadzać w życie Jego natchnienia. O to
światło Ducha Świętego modlimy się słowami: „Daj nam
Ducha Twego, a będziemy na nowo stworzeni i odnowisz
oblicze ziemi. Napełnij serca wiernych Twoją miłością,
a będziemy żyć na nowo”.
Ks. Idzi

Pentecost Sunday

PENTECOST SUNDAY (27)
8:30 — +Józef, Mieczysław Gajda; +Zofia & Leon Owca
+Jane Kroll Birthday Remembrance (Family)
+Casimer Gaik (Kormele Lamkos)
+Stefan Lorenc (Mizera Family)
+Mary Sanders (Barbara Taschler)
Health & Blessings for Susan and Michael Blackburn
on their 25th Wedding Anniversary
(Sisters & Brothers)
+Lesław Łaczyński (Family)
Health & Blessings for Anna Łaczyńska, Katarzyna
Owca i Władysław Gajda (Family)
+Felicitas Kaffka (Helen & Alex & Family)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
Prośba do Matki Bożej o opiekę i łaskę zdrowia dla
Pawła Dziura (Żona i Córka)
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jana Cioch z racji
urodzin (Polska Grupa)
W int. przyjaciół z podz. za ich modlitwy i otrzymane
łaski (Andrzej Plizga z rodziną)
O łaskę zdrowia i Boże bł. dla Rafała (Rodzina)
O radość w wieczności dla:
+Stanisław Tymiński (Rodzina)
+Bogumiła Ewko (4-ta rocz. śmierci)
+Walentyna Harla (Córka z rodziną)
+Janusz Bulwin I-sza rocz. śmierci
+Irena Siwek 6-ta rocz. śmierci
+Zbigniew Nosek
+Victor Burzyński (Rodzice)
+Józef Kowalczyk 13-ty miesiąc po śmierci (Żona)
12:15— St. Priscilla Parishioners: #16
6:00 — +Wanda Wardzała zmarła w Polsce (Córka Monika)
+Bogumiła Ewko 4-ta rocz. śmierci (Rodzina)
+Antonina Iwanus 7-ma rocz. śmierci (Rodzina)
MONDAY (28) Weekday / Memorial Day
9:00 — +Deceased Members of St. Priscilla Church: #16
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FIRST SATURDAY (2) Weekday
8:00 — +Mary R. Motto Birthday Remembrance
(Daniel G. Manczak & Family)
8:30 — Podz. Panu Bogu za 16 lat pobytu w USA Grzegorza
Podz. Panu Bogu za ukończenie studiów Patrycji
z prośbą o opiekę Matki Bożej w dalszej nauce
+Weronika Duki 8-ma rocz. śmierci
+Filip Duki 23-cia rocz. śmierci
2:00 — WEDDING MASS: CHRISTINE GRAF &
CORRE LIPP
4:00 — +Harry Kane Death Anniversary (Kane Family)
+Michael & Evelyn Martino (Family)
+Mary Sanders
+Raimundo Ferreira (Jenkins Family)
+Florinda Paulina Osseliere (Jenkins Family)
+Wasington Louiz Ferreira (Jenkins Family)
+Edmundo Dantes Ferreira (Jenkins Family)
+Jose Raymundo Ferreira (Jenkins Family)
+Cecilia Ferreira (Jenkins Family)
THE MOST HOLY TRINITY (3)
8:30 — +Beatrice Greco (Philomena Greco)
+Mr. & Mrs. Angelo Vangelista
(Mr. & Mrs. William Engel & Family)
+Bertha Weldin Birthday Remembrance
+Maria Perez 3rd Death Anniversary (Family)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Rafała
(Rodzina)
O radość w wieczności dla:
+Wioletta Karwowska (Grażyna i Zenona)
+Marian Burek
+Jan i Zofia Pietraszek (Córka)
+Victor Burzyński (Rodzice)
+Zbigniew Nosek miesiąc po śmierci
12:15— All Souls in Purgatory: #17
6:00 — +Genowefa Wójcik (Syn z rodziną)

TUESDAY (29) Weekday
8:00 — Kevin & Cathi Knickrehm - Anniversary (Aunt)
+Eulogio Perez Death Anniversary (Family)
WEDNESDAY (30) Weekday
8:00 — +Adeline Wcislo (Scudella Family)
8:30 — Za Parafian św. Pryscylli: #17
THURSDAY (31) The Visitation of the Blessed Virgin Mary
8:00 — +Ruth Thiel (H. Schaefer)
FIRST FRIDAY (1) Saint Justin, Martyr
8:00 — All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
+Carmella Costabile (Theresa)
7:00 P.M. — O bł. Boże dla Andrzeja z okazji urodzin

May 13, 2012
Currency
$ 4,147.00
Checks
$ 2,892.00
Loose Coin
$
12.33
Total
$ 7,051.33
Weekly Goal
$ 10,000.00
Budget Year to Date
$450,000.00
Collections Year to Date
$321,668.93
Under Budget
$<128,331.07>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Please remember that if you would like to
request an intention for a weekend,
you must request it
AT LEAST ONE WEEK BEFORE
the scheduled date.

Prosimy pamiętać,
aby zamówić intencję na Mszę św. w niedzielę,
należy przyjść do kancelarii parafialnej
przynajmniej tydzień wcześniej.
W sytuacji nadzwyczajnej, należy
bezpośrednio załatwiać intencję
z Księdzem w zakrystii przed Mszą św.
George Adamick - Ann Aitken - Sandra Anderson - Joe Bargi - Lorraine
Belokon - Dorothy Castronovo - Rosemary Cursio - Jan Drożdż - John
Greco - Nick Grossmayer - Dorothy Heck - Jennifer Hebda - Andrew
Jennings - Carrie Kacen - Marie Kane - Janet Kaplan - LaVerne Kmiec Giuseppe Lamanna - Dolores LaValle - Maria Lech - Peter Leyden - Mary Lund - Mary Lynch Michael Manczko - Barbara McDonald - Gwen Moncada - Mike Muka - Antoni Nierzejewski - Carol
Niewinski - Henry Orry - Augusto Sandoval - Norbert Schultz - Genowefa Solak - Mary Spiewak Gina Swensen - Patricia Tytro - Roger Vlasos - Stanley Wcislo - Jola Wolfe - Katie Young

If you have not yet done so and would like to have your name added to our Parish “Pray For…” list,
please call the rectory at 773-545-8840 ext. 221. Thank you!

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
June 2nd & June 3rd
MINISTER(S)

LECTOR

SATURDAY
4:00 P.M.

SUNDAY
8:30 A.M.

SUNDAY
10:30 A.M.

SUNDAY
12:15 P.M.

SUNDAY
6:00 P.M.

Anthony Czerwinski

Rich Mizera

Krystyna Cioch

Virginia Knight

Wacław Rzeszutek

Stanisław Słonina

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

As scheduled

As scheduled

Stanisław Słonina
Hanna Kurzątkowski

Krystyna Niemczyk
As scheduled

Ryszard Janusiak
Stanisław Ryczek

Pentecost Sunday

WEDDING BANNS
If anyone knows of cause or just impediment why
these persons should not be joined together in
Holy Matrimony, they must contact the Pastor.

III. Christine Graf & Corre Lipp
Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających
zawarcie Sakramentu Małżeństwa przez te osoby,
prosimy o powiadomienie księdza proboszcza.
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Zreszenie Amerykańsko-Polskie ogłasza zapisy
na kursy zawodowe przygotowujące do
uzyskania licencji stanowej
pomocy pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej
Kursy trwają trzy miesiące, prowadzone są
w
języku
angielskim
w
małych
ziesięcioosobowych grupach. Po uzyskaniu
licencji oferujemy pomoc w znalezieniu pracy.
Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer
(773) 282-1122 wew. 401 oraz 403.

The beautiful group pictured above is our group of First Communicants from our Religious Education Program.
We listed their names in the bulletin for May 6th. We congratulate these youngsters once again on this beautiful
accomplishment in their religious lives! The group is pictured here with their teacher who prepared them for this
Sacrament, Sister Agnes Francis Jung, SND. She is shown in the navy blue in the front row.
Please keep these First Communicants, Sister Agnes Francis and their families in your prayers!
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PLEASE REMEMBER...
Friday, May 4, is the First Friday of the month.
Please remember to pray in a special way
to the Blessed Sacrament. Also, please remember
that we have all-day adoration
beginning after the 8:00 A.M. Mass.
Prosimy pamiętać, że w najbliższy piątek
jest Pierwszy Piątek miesiąca.
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni
na adorację Najświętszego Sakramentu,
oraz na Mszę św. o godz. 7-mej wieczorem.
CATHOLIC WOMEN’S CLUB

Tuesday, June 5th
Mass 5:00 P.M. in the Church
Pot Luck dinner in McGowan Hall immediately following the Mass.
LADIES! Please remember to bring your favorite dish!
This is our last get-together until September.
Have a happy and healthy summer!
We look forward to seeing everyone again in September!
Thank you for a great year and thank you to everyone who supported us all year!

Please note that there is no regular
8:00 A.M. weekday Mass on Memorial
Day - Monday, May 28, 2012.
There will, however, be a Mass on this
day at 9:00 A.M. Please join us for this
special Mass to commemorate this
civic holiday.
Regular weekday Mass times resume
on Tuesday, May 29, 2012.

Memorial Day: May 28, 2012

