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May 14, 2015

Dear Sisters and Brothers in Christ,
On the weekend of June 13–14, 2015, we will
take up the annual special collection for the Retired
Priests of the Archdiocese. Since my first day as
Archbishop, meeting the retired priests has been a
priority and a joy for me. Presently, there are 204 retirees
who continue to share their priestly ministry in our
parishes. Each day I hear accolades about their
ministerial service. Many parishes depend upon their
service for daily and Sunday Masses and for countless
funerals. Without the help of our retired priests, many
parishes would have to reduce Mass schedules and other
services.
Our retired priests rely upon your help now. The
Priests’ Retirement and Mutual Aid Association
(PRMAA) cares for our retired priests. As you know, the
costs for health care, prescription drugs, and nursinghome care continue to increase. In addition, the priests’
pension fund remains seriously impacted by the
economic downturn. This special collection is different
from the December collection for retired men and women
religious, which goes only to those in religious orders.
Archdiocesan priests do not receive any funds from that
collection.
As I ask your support of this appeal for our
Archdiocesan retired priests, I invite you to think of it not
only in terms of a matter of justice to care for their needs,
but as an act of solidarity with them, letting our priests
know that our appreciation for their witness is so strong
that it prompts a desire to join them in their unique
contribution to the life of the Church. This appeal gives
me the opportunity to share my heartfelt appreciation for
the service and devotion of our retired priests. In a
special way, we also remember in prayer all the retired
priests who have died this year.
Many thanks to all of you for your generosity in
this collection last year. Please repeat your kindness
during this appeal. Your donations, prayers, and good
wishes are a needed support of our retired priests.
Together, let us pray for an increase in vocations
to the priesthood. At the same time, I offer each of you
my pledge of prayers and a remembrance at the Lord’s
Table. Wishing you every blessing, with kind regards I
remain,
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend Blase J. Cupich
Archbishop of Chicago

14 maja 2015 r.
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Podczas weekendu 13–14 czerwca br. będzie miała
miejsce specjalna Kolekta na Rzecz Emerytowanych Księży
naszej archidiecezji. Od pierwszego dnia sprawowania przeze
mnie funkcji arcybiskupa spotkania z emerytowanymi księżmi
były dla mnie priorytetem i zawsze sprawiały mi wielką
przyjemność. Obecnie 204 księży emerytów nadal sprawuje
posługę kapłańską w naszych parafiach. Codziennie słyszę
wyrazy wielkiego uznania pod adresem ich służby kapłańskiej.
Wiele parafii liczy na ich codzienną posługę odprawiania
Mszy św. w dni powszednie i w niedzielę oraz pomoc
udzielaną przy sprawowaniu niezliczonych pogrzebów. Bez
pomocy naszych emerytowanych księży wiele parafii
musiałoby zredukować liczbę odprawianych Mszy św. oraz
organiczyć inne posługi duszpasterskie.
Nasi emerytowani księża liczą teraz na Waszą pomoc.
Fundusz Emerytalny i Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych dla Księży (The Priests’ Retirement and Mutual
Aid Association - PRMAA) zabezpiecza potrzeby naszych
księży emerytów. Jak wiecie, koszta opieki zdrowotnej, leków
na receptę i pobytu w domach opieki ciągle rosną. Ponadto
fundusz emerytalny księży nadal poważnie odczuwa skutki
kryzysu ekonomicznego. Ta specjalna kolekta jest czymś
innym niż grudniowa kolekta na rzecz osób konsekrowanych,
która przeznaczana jest wyłącznie na potrzeby zgromadzeń
zakonnych. Księża diecezjalni nie korzystają z funduszy
zebranych w czasie tej grudniowej kolekty.
Prosząc Was o odzew na apel na rzecz naszych
diecezjalnych księży emerytów, proponuję żebyście myśleli o
nim nie tylko w kategoriach powinności i konieczności
zabezpieczenia potrzeb księży. Proszę, żebyście przyjęli go
jako akt solidarności z nimi. Niech ten odzew będzie wyrazem
naszej wdzięczności za ich świadectwo wiary, wdzięczności
tak głębokiej, że budzącej w nas pragnienie włączenia się w
ich wyjątkowe uczestnictwo w życiu Kościoła. Apel ten daje
mi sposobność wyrażenia płynącej z głębi serca wdzięczności
księżom emerytom za ich służbę i poświęcenie. W szczególny
sposób pamiętamy również w modlitwie o wszystkich
emerytowanych księżach, którzy zmarli w tym roku.
Dziękuję Wam wszystkim za szczodrość w czasie tej
kolekty w ubiegłym roku. Proszę Was o okazanie takiej samej
dobroci i hojności podczas tegorocznej zbiórki. Ofiary na tacę,
modlitwy i życzliwe słowa są wyrazem Waszego wsparcia,
którego nasi emerytowani księża bardzo potrzebują.
Módlmy się wpólnie o wzrost powołań kapłańskich.
Jednocześnie obiecuję Wam moją pamięć i modlitwy u Stołu
Pańskiego. Życząc Wam wszelkich błogosławieństw pozostaję
z szacunkiem,
Szczerze oddany w Chrystusie,
Arcybiskup Blase J. Cupich
Arcybiskup Chicago
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The Most Holy Body and Blood of Christ

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST (7)
8:30 — +Dolores Mohar (C.W.C. of St. Priscilla)
+Francis Cardinal George (Kim Family)
+Thomas Gilleran Jr. (Lucy Willard)
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, szczęśliwą podróż do Polski i powrót oraz
o wszelkie łaski i opiekę M. Bożej
Częstochowskiej dla Ks. Proboszcza
O zdrowie i Boże Bł. dla Julii Domian z okazji urodzin
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Marian Burek (Rodzina)
+Janina Strusinski (Rodzina Wojciechowskich)
+Cecylia Hejmo (Rodzina)
+Suzanna Onyszko w 3-cią rocz. śm. (Siosta Marysia)
+Jan Gawieńczuk w 3-cią rocz. śmierci (Córka)
+Józefa Badzioch w 3-cią rocz. śmierci (Syn z rodziną)
12:15— +Zvonko “Bill” Cabo (William)
++Ferdinand and Genowefa Wójcik (Family)
++Socorro and Felix M. De Leon (Son and Family)
6:00 — ++Eugeniusz, Maria i Kazimierz Trochimiak (Henryka
z rodziną)
+Jan Cieśla (Żona Zofia)
+Wojciech Cieśla (Matka Zofia)
MONDAY (8) Weekday (Tenth Week in Ordinary Time)
8:00 — Health and Blessings for Cecilia Maravilla on her
Birthday (Family)
+Karl Miketta 36th Death Anniversary (Jim Miketta)
TUESDAY (9) Weekday (Saint Ephrem, Deacon and Doctor)
8:00 — Health and Blessings for Andy and Laura Slipkevych
on their 25th Wedding Anniversary (Mother
and Family)
+Manuel Reyes Death Anniversary (Reyes Family)
+Marion Plambock Death Anniversary (Family)
WEDNESDAY (10) Weekday
8:00 — Thanksgiving from Cuison Family
++Lorraine and Otto Ackermann (Daughter)
8:30 — O zdrowie i Boże Bł. dla Marii i Gerarda Maduzia
(Dzieci)
THURSDAY (11) Saint Barnabas, Apostle
8:00 — ++Mr. and Mrs. Pasquale Costabile (Theresa)
FRIDAY (12) The Most Sacred Heart of Jesus
8:00 — +James J. Hughes 4th Death Ann. (Donna Herrity)
SATURDAY (13) Weekday (The Immaculate Heart of the
Blessed Virgin Mary; Saint Anthony of Padua, Priest & Doctor)
8:00 — +Sadie Keenan 24th Death Ann. (Donna Herrity)
8:30 — +Józef Kułaga (Maria)
4:00 — +Bernice Hujar (Hujar Family)
+Harry Kane Birthday Remembrance (Kane Family)
+Helen Lapore (Tomcik Family)
+Barbara Malinowski (Karen and Jim Smith)
+Helen Gonzalez (Bob and Jeanine Warkenthien)

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
John Nowik
Stefan Nowik
Anna Oracz
Henry Orry
Wayne Owen
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!

Thomas Gilleran
Helen V. Gonzalez
Dolores Mohar

May 24, 2015
Currency
$ 3,789.00
Checks
$ 2,365.00
Loose Coin
$
5.25
Total
$ 6,159.25
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$352,500.00
Collections Year to Date
$292,206.20
Under Budget
$<60,293.80 >
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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St. Priscilla welcomes Fr. Marcin
Gładysz as our new Associate Pastor!

Father Marcin Gładysz was born on
October 16, 1976 in Kraków, Poland. His parents, Mark
and Leokadia, still live in Kraków along with his older
sister, Edyta, and her family. In 1995, Fr. Marcin entered
the Seminary. On May 18, 2002, he was ordained a priest
in Częstochowa, Poland.
His priestly ministry began as an Associate
Pastor and catechist in a parish in
the Archdiocese of Częstochowa.
After three years of work, he
asked permission to leave on
missions to Papua New Guinea.
After preparation in the Missionary
Formation Center in Warsaw, in 2006 he
arrived in Papua New Guinea. He worked
in the Diocese of Mendi as pastor in
parishes: Kagua (11 churches), Sumi (18
churches) and Imbongu (14 churches).
Also, in the Archdiocese of Madang, as
pastor in the parish of Alexishafen (10
churches).
In Papua New Guinea, Fr. Marcin worked simultaneously
as a pastor and as president of catholic schools, located within the
parish grounds. In addition, during his time in the parish of
Alexishafen he served as administrator in the mission hospital. He
also held the following functions: Confessor at the Minor Seminary
of St. Fidelis, Spiritual Father in the novitiate of the Sisters of St.
Theresa (SSTh), Diocesan Chaplain of the Divine Mercy Prayer
Groups. Futhermore, he was a member of the Presbyteral Council,
both in the Diocese of Mendi and Archdiocese of Madang. Fr.
Marcin expanded the school in Komaku and renovated the school in
Alexishafen (the project was co-financed by the Polish Ministry of
Foreign Affairs). In Imbongu, he built a Pastoral Center.
In 2014, Fr. Marcin left Papua New Guinea and started a
sabbatical leave. In 2015 he decided to respond to the needs of the
local Church in Chicago.

Ks. Marcin Gładysz urodził się 16
października 1976 roku w Krakowie. Jego rodzice
Marek i Leokadia wciąż mieszkają w Krakowie
podobnie jak starsza siostra Edyta z rodziną. W roku
1995 wstąpił do seminarium. 18 maja 2002 otrzymał
święcenia kapłańskie w Częstochowie.
Swoją posługę kapłańską rozpoczął
jako wikariusz i katecheta w parafii w
Nowej
Brzeźnicy
(Archidiecezja
Częstochowska). Po trzech latach pracy
poprosił o zezwolenie na wyjazd na misje
do Papui Nowej Gwineii. Po przygotowaniu
w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
w roku 2006 wyjechał do Papui Nowej
Gwineii. Pracował w diecezji Mendi jako
proboszcz w parafiach: Kagua (11
kościołów), Sumi (18 kościołów) oraz
Imbongu (14 kościołów). Oraz w
Archidiecezji Madang jako proboszcz w
parafii Alexishafen (10 kościołów).
W Papui Nowej Gwineii ks. Marcin posługę
proboszcza łączył z obowiązkami min. prezesa szkół
katolickich znajdujących się na terenie jego parafii.
Ponadto w parafii Alexishafen był zarządcą szpitala
misyjnego. Pełnił również funkcje: spowiednika w
Niższym Seminarium św. Fidelisa, Ojca Duchownego
w nowicjacie Sióstr Św. Teresy (SSTh), diecezjalnego
kapelana Grup Modlitewnych Miłosierdzia Bożego.
Ponadto był członkiem Rad Kapłańskich zarówno w
diecezji Mendi jak i Madang. Rozbudował szkołe w
Komaku i wyremontował szkołe w Alexishafen
(projek ten był wspłfinansowany przez polskie MSZ).
W Imbongu ks. Marcin wybudował Centrum
Duszpastersie.
W roku 2014 ks. Marcin opuścił
Papuę Nową Gwineę i rozpoczął urlop
sabatyczny. W roku 2015 postanowił
odpowiedzieć na potrzeby lokalnego
Kościoła w Chicago.

Parafia
Św. Pryscylli
wita
Ks. Marcina
Gładysza
jako nowego
wikariusza!
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Dear Parishioners and
Friends!

Moi Drodzy!

With sincere gratitude,
Rev. Idzi Stacherczak

Świętowanie Jubileuszu
40-lecia Kapłaństwa, było dla
mnie wielkim wydarzeniem
a zarazem podniosłą duchową
ucztą. Bogu niech będą za to
Dzięki. Z wdzięcznością
dziękuję wraz z Wami Bogu
za obfitość niezliczonych Łask
i Błogosławieństw, jakie
spłynęły poprzez moje dłonie
dla tych wszystkich, którym
dane mi było posługiwać przez
te 40 lat. Pragnę więc
podziękować dziś Wam w szczególny sposób
za Waszą przyjaźń, wsparcie duchowe, za
wszystkie modlitwy oraz za hojny dar z tej
okazji. Postaram się również odwzajemnić
darem mojej pamięci, wdzięczności
i modlitwy.
Raz jeszcze z głębi serca dziękuję za Waszą
obecność. Bóg zapłać!

Thank you!

Dziękuję!

It was a true pleasure to
have you share in my joy
on my 40th Anniversary of
Ordination. While I am
thankful to God for His
many graces, I am also
very grateful to you, my
dear parishioners and
friends, for your continued
support and friendship.
I thank you for your presence at my
celebration, your prayers, and your gifts
- both spiritual and tangible. Please
know that you continue to be in my
prayers.

Ks. Idzi Stacherczak

Solemnity of the Body and Blood of Christ
The Feast of Corpus Christi also known as Corpus Domini, is a Latin
Rite liturgical solemnity celebrating the tradition and belief in the
body and blood of Jesus Christ and his Real Presence in the Eucharist.
The feast is liturgically celebrated on the Thursday after Trinity
Sunday or, "where the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ is not a Holy Day of Obligation, it is assigned to the Sunday
after the Most Holy Trinity as its proper day". At the end of Holy
Mass, there is often a procession of the Blessed Sacrament, generally
displayed in a monstrance. The procession is followed by Benediction
of the Blessed Sacrament.
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Renovating
our
Church
This past April we started to renovate the lower east side and
upper south side of our church roof. As you can see from the
pictures listed, the roof was in desperate need of repairs.
Due to the cold and rainy weather and also old age of the
roof, we decided that tearing the old cover and putting on a
new one was the best path to take. We hope that these
repairs will be able to last for many years to come. P.S. - The
pictures depict the removal of the old cracked covering, the
condition of the roof, and the work that had to be done in
order to place a new cover.

Nabożeństwa Majowe!

Podczas Maryjnego miesiąca maja, gromadziliśmy się przed grottą z figurą Matki Bożej, aby uczestniczyć
w tradycyjnym nabożeństwie majowym. Oto jeden z pięknych pogodnych dni, gdzie nabożeństwo odbywało
się na zewnątrz przed grottą. Jak widzimy na zdjęciu, nie zabrakło na tych nabożeństwach także naszych
dzieci z rodzicami. Pamiętajmy modlić się do Matki Bożej Najśw. przez cały rok! Dziękujemy za waszą
obecność i wspólne modlitwy!

