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Reflecting on God’s Word
It is not always easy to be family. Good parents, the
old saying goes, give their children roots and wings, a
sense of security and freedom to live their lives. But
achieving such a balance is often accomplished only
after years of working at it. Sometimes children feel
smothered by their parents, that they are trying to
control their lives; at other times, children feel
neglected, that they are not important, even not
loved.
The readings today remind us that God wishes us to
know that we can find our roots in the divine love of
the Father, Son, and Holy Spirit, and that we can also
find our freedom there. Paul’s words to the Romans
pick up first on the purpose of the gift of the Spirit
that we celebrated last Sunday. The Spirit has been
given us to lead us more deeply into the mystery of
God, into the love of God, so that we recognize that
we are God’s beloved children.
This same message is found in Moses’ words to the
people as they are about to enter into the Promised
Land. Has anyone ever had a God like our God?
Moses marvels. Has any God ever shown a people
how dear they are by such signs and wonders as our
God has shown us? Moses is moving them to know
who they are as God’s beloved family and to “fix in
your heart, that the LORD is God . . . and that there is
no other” (Deuteronomy 4:39).
But we are not to stay all curled up in the divine
embrace. We have been sent forth to proclaim to
others this good news, to “go, therefore, and make
disciples of all nations” (Matthew 28:19). We do this
when we allow the Spirit to lead us, to guide us in
witnessing to God who is Father, Son, and Holy Spirit.
—James A. Wallace, C.Ss.R.

Living God’s Word
We can pray that we continue to live in the freedom
of the children of God, to be led by God’s Spirit, to go
forth to draw others into this family of God by
showing the joy of being disciples.
Copyright © 2014, World Library Publications. All rights reserved.

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
Obchodzimy dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. Całe życie
chrześcijańskie powinno być poświęcone uwielbieniu Trójcy
Przenajświętszej. W dniu dzisiejszym oddajemy tę cześć w
sposób szczególny.
Kościół chce bowiem zwrócić naszą uwagę na to, że Bóg jest
jeden, choć Trójosobowy; że w każdym przejawie Jego
działania w obec człowieka i świata obecna jest cała Trójca
Święta, objawiająca swą moc i miłość. Ewangelia świętego
Jana przytacza fragment mowy pożegnalnej Pana Jezusa, w
której obiecuje On, że Duch Święty doprowadzi uczniów do
całej prawdy, bo „nie będzie mówił od siebie”, ale przekaże
to, czym żyje Ojciec i Syn. „On Mnie otoczy chwałą - mówi
Chrystus - ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”.
Trójca Przenajświętsza to pierwsza prawda i największa
tajemnica naszej wiary. Jest to prawda objawiona przez
Boga. Bez Bożego objawienia człowiek nie do wszystkich
prawd zdołałby dojść przy pomocy własnego rozumu.
Niektóre prawdy wiary są dla nas tajemnicami. Człowiek
bowiem jest istotą ograniczoną. Jego oczy niewiele widzą, a
jego rozum nie wszystko pojmuje. To, co wiemy jest
zaledwie małą kroplą w porównaniu do oceanu
rzeczywistości, której jeszcze nie znamy. Wiele bowiem
spraw nadprzyrodzonych jest niedostępnych dla naszej
ludzkiej rzeczywistości.
Nie dziwmy się więc, że nasza wiara ma tajemnice. Musimy
sobie uświadomić, że nieustannie obracamy się w kręgu
rzeczy nieznanych. Sami nawet dla siebie stanowimy
ogromną tajemnicę. Wielki uczony naszych czasów, laureat
nagrody Nobla, Alexis Carrel, napisał książkę pt. „Człowiek
istota nieznana”. Od tysięcy lat człowiek bada samego siebie,
swoją istotę, duszę i ciało i musi przyznać, że pozostaje dla
siebie nadal istotą nieznaną. Jakże więc moglibyśmy sięgnąć
do nieskończonej istoty Boga i zrozumieć Jego Tajemnice?
Gdybyśmy byli zdolni Go zrozumieć - nie byłby Bogiem.
Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem, posiadają
bowiem jedną istotę, jedną naturę, jedno życie, ale w inny
sposób w każdej osobie. Pierwsza osoba, praźródło Bożego
życia, daje siebie, swoje życie i naturę, mówimy więc, że jest
Ojcem. Druga osoba przyjmuje naturę Ojca i stanowi
doskonały Jego obraz. Trzecia osoba, Miłość łącząca Ojca z
Synem, otrzymuje od nich wszystko czym są. Jest to Duch
Święty. Mówi nam o tym Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii
Świętej. Ojciec, Syn i Duch Święty mają wszystko wspólne,
stanowią bowiem jedno Bóstwo.
W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej przypominamy
sobie, że Bóg dał nam siebie. Od momentu chrztu świętego
nosimy w sobie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, chyba,
że przez grzeszne życie odłączyliśmy się od Niego.
Módlmy się gorąco o to, byśmy wspólnie z całą Trójcą
Świętą stanowili nierozłączną jedność. „Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi Świętemu...”

— Ks. Idzi —
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The Most Holy Trinity

THE MOST HOLY TRINITY (31)
8:30 — +Russel DiPrima (Stefania Drzymala)
+Stanley Dubicki (Skrzypczak 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 zdrowie, Boże Bł. i wszelkie potrzebne łaski dla
Jana Cioch z racji urodzin (Polska Grupa)
O zdrowie i Boże Bł. dla Macieja Matelskiego w dniu
urodzin (Babcia)
O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla Emilii i rodziny
Tytro
O zdrowie i Boże Bł. dla Lucyny (Chór)
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Patrycja Tytro
+Janina Strusiński (Córka Urszula)
12:15— +Eugene E. Warta (Michelle Pipitone)
+Carolyn Kielbasa 1 month after death (Kim-Friend)
++Socorro and Felix M. De Leon (Son and Family)
6:00 — O zdrowie i Boże Bł. dla rodziny
O szczęśliwą podróż dla Michelle
MONDAY (1) Saint Justin, Martyr (Ninth Week in
Ordinary Time)
8:00 — St. Priscilla Parishioners #33
TUESDAY (2) Weekday (Saints Marcellinus and Peter,
Martyrs)
8:00 — All Souls in Purgatory #49 (Za zmarłych polecanych w
wypominkach)
WEDNESDAY (3) Saint Charles Lwanga and Companions,
Martyrs
8:00 — Michael and Lori Pacer - Anniversary (Aunt)
+Helen V. Gonzalez Birthday Remembrance
(Daughter)
8:30 — +Edward Langiewicz w rocz. śmierci (Córka)
THURSDAY (4) Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners #34
FIRST FRIDAY (5) Saint Boniface, Bishop and Martyr
8:00 — All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
7:00PM— +Czesław Misiaszek w 6-tą rocz. śmierci (Żona i
córka)
++Konstancja i Edward Misiaszek (Rodzina)
FIRST SATURDAY (6) Weekday (Saint Norbert, Bishop)
8:00 — +Harriet Marienfeld 9th Death Anniversary (Jim
Miketta)
8:30 — O opiekę M. Bożej dla dzieci
4:00 — +John Czekaj Birthday Remembrance (Daughter)
+Dominador Pamatmat Sr. (Family)

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!

Visit the Official St. Priscilla Church Web Site at

www.stpriscilla.org
*Church News* *Mass Schedules* *Contact Information*
*Parish Organization Web Sites*

*Bulletins*

For more information on the parish web site or to have
information posted in the weekly bulletin,
contact the bulletin editor at
church@stpriscilla.org or call the parish rectory.
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To All Men and Women of St. Priscilla!
WE ARE LOOKING TO EXPAND OUR USHER MINISTRY
A Church usher is the first official representative of the Christian Church
that anyone sees when they arrive and as such plays an important role in
making the people feel welcome to the service.
He/She introduces visitors to the church. The church usher helps the Pastor
to make the service a success by putting the congregation in the right
frame of mind to receive the message. The usher meets the people with a
pleasant smile, a warm welcome, and directs them to comfortable seats.
He/She also sees to it that perfect order is kept in and around the church at
all times during the services.
Humility is key in an usher. Ushers are required to be punctual and time conscious as they are required to be at
church far earlier than the rest of the congregation.
If you are now an usher or are interested in becoming one and are 18 years old or older, we are inviting you to a
meeting on Saturday, June 7 at 5:00 pm for the purpose of increasing our usher staff at every Mass on weekends.
Please fill out the bottom portion of this page and bring it with you to the meeting or if you cannot attend the
meeting please drop it in Sunday collection baskets or to the Church Rectory.

Czy Chciałbyś Powiększyć Grono Parafialnych Marszałków (Tacowych)?
Parafia Św. Pryscylli pragnie szeroko otworzyć drzwi dla naszych braci i sióstr, którzy pragną w naszej światyni
oddawać cześć Bogu. Czynimy to poprzez rozmaitość Nabożeństw i Mszy św. Aby dobrze służyć naszej
społeczności parafialnej potrzebni są również ci, którzy będą potrafili w przyjazny sposób zaprosić naszych
parafian i gości do wnętrza świątyni. Takimi własnie osobami są Marszałkowie. To nie tylko ludzie, którzy w
niedzielę zbierają ofiary, ale ci którzy są pierwszymi osobami którzy witają nasz na progu kościoła. Instytucja
Marszałków parafialnych jest znana w każdej parafii w Stanach Zjednoczonych. W naszej parafii również mamy
grupę oddanych sprawie Bożej mężczyzn spełniających tę posługę.
Zwracamy się dzisiaj do tych wszystkich, którzy pragnęli by dołączyć i powiększyć grono naszych Marszałków.
Jeżeli jesteś członkiem naszej parafii, i ukonczyłeś przynajmniej 18 lat, a jednocześnie uważasz że mógłbyś spełniać
tę posługę dla dobra naszych braci i sióstr, to poświęć teraz chwilę czasu i wypełni poniżej poddany krótki
kwestionariusz. Po wypełnienu proszę wrzucić tę informację podczas niedzielnej składki lub przynieść ją do
kancelarii parafialnej. Pierwsze spotkanie informacyjne dla obecnych i nowych Marszałków odbędzie się w Sobotę,
dnia 7 Czerwca o godzinie 5:00 po południu.
Please cut along this line/ Tutaj odciąć

Please join our Usher Ministry!
Name (Last, First)/
Nazwisko i Imię:_______________________________
Address/ Adres:__________________________________

I would like to usher at the following Mass(es)/
Chciał(a)bym być Marszałkiem podczas
następującej Mszy:
Saturday, 4:00 PM
Niedziela, 10:30 AM

_______________________________
Sunday, 8:30 AM
Telephone Number/
Numer Telefonu: ______________________________

Niedziela, 6:00 PM
Sunday, 12:15 PM
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All you can eat! Pancakes, sausage, juice, coffee.
SUNDAY, MAY 31, 2015
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

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.

CATHOLIC WOMEN’S CLUB
Tuesday, June 2nd
Mass at 5:00 pm in the Church
Pot Luck dinner in McGowan
Hall immediately following
the mass.
Ladies - Please remember to bring your
favorite dishes!
A big Thank You to all who helped and
supported all our fundraisers this year.
Looking forward to seeing everyone in the
fall. Have a safe and wonderful summer!
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PLEASE REMEMBER...
Friday, June 5th, 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 przypada Pierwszy Piątek
miesiąca. Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na adorację
Najświętszego Sakramentu, oraz na Mszę św. o godz. 7-mej wieczorem.

ALTAR SERVERS: Dear Current Third and Higher Grade Students: St. Priscilla Parish has been vibrant because of many
parishioners, like you, who are willing to share their time, talents and resources. This announcement is an open invitation to
the current third-grade and higher grade students who would like to serve Mass in our Parish Church. The Parish is in need
of your help. Please consider this invitation and join us. If you and your children are interested please get in touch with the
Rectory at 773-545-8840 or fill out this short portion and return it to us. Please let us know if you have questions or concerns
in regard to this matter. May the Lord continue to bless you and your family.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

LECTORS, now called Ministers of the Word proclaim and share the Word of God with our parish family at liturgies. They
bring God’s word to life at Mass, as they proclaim the Scriptures and sometimes lead the Prayers of the Faithful. They
devote time to preparing and reflecting on the readings in advance so they may be proclaimed with familiarity, reverence
and love. Our parish is now seeking Ministers of the Word candidates. A candidate should be a baptized, member of the
parish who has received Confirmation and regularly attends Mass. Please contact a priest after any Mass, call the Parish
office at 773-545-8840 in regards to becoming a Minister of the Word or fill out the bottom portion and return it to us.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

EUCHARISTIC MINISTERS are lay people who volunteer and are trained by the Church to assist the priest in
distributing Holy Communion at Mass. Eucharistic ministers can also become Ministers of Care who help in bringing the
Eucharist to the sick at area hospitals and nursing homes, and make home visits to those unable to participate in community
worship. Each minister receives instructions dealing with the role of lay ministers, with an emphasis on the Eucharist.
Eucharistic ministers assist in the nourishing of God's children with the Body and Blood of Christ. A candidate should be a
baptized, member of the parish who has received Confirmation, regularly attends Mass and lives a devout Catholic lifestyle.
Please contact a priest after any Mass, call the Parish office at 773-545-8840 in regards to becoming a Eucharistic Minister or
fill out the bottom portion and return it to us.

MINISTRY REGISTRATION FORM/
FORMA REJESTRACYJNA
_________________________________________________
Last Name, First Name / Nazwisko, Imię

_________________________________________________
Address / Adres

_________________________________________________
City, State, Zip Code / Miasto, Stan, Kod Pocztowy

I would like to become a(n) / Chciał(a)bym być
Altar Server / Ministrant(ką)em
Lector / Lektorem
Eucharistic Minister / Minister Eucharystii
Minister of Care / Szafarz Eucharystii dla Chorych

_________________________________________________

_________________________________________________

Home Phone Number / Numer Telefonu

Alternate Phone Number / Zastępczy Numer Telefonu

