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THURSDAY (30) Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners / Za parafian św. Pryscylli #30

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (26)
8:30 —

+Rev. Paul McCardle - Anniversary of Death (Family)
+Linda Regan (Family)
+Kristen Kocol (Family)
+Albert Kosac (Family)
+Adam Kokot (G.J. Olechno)
++Roman & Florence Thomas (Family)
++Ed & Helen Kotkowski (Family)
++Frank & Gladys Kucharski (Family)
++Josephine & Nathan Benanti - Death Remem. (Family)
++Mary & Frank Calvert (Family)
In Thanksgiving , for health and God’s Blessings for Pastor
Fr. Idzi and Fr. Eugene (Parishioners)
10:30— W intencji Teresy i Krzysztofa Sołtyszewskich z
podziękowaniem za prace wykonane na rzecz parafii oraz z
prośbą o zdrowie i Boże bł. dla rodziny i pracowników
(Proboszcz i parafianie)
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Romana i Anny Harmata
z rodziną (Ks. Idzi)
O łaskę zdrowia dla Dariusza Naruszewicz
O zdrowie i Boże bł. dla rodziny Grabowski, dla Anety
i jej rodziny
W intencji Ks. Proboszcza Idziego msza dziękczynna,
z prośbą o opiekę M. Boskiej Częstochowskiej i wszelkie
łaski (Parafianie św. Pryscylli)
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Janina Strusinski (Córki z rodzinami)
+Andrzej Domszy (Rodzina)
+Bogusław Grabowski - 11 miesięcy po śmierci
+Jan Cieśla w rocznice Imienin (Rodzina)
+Jadwiga Lipińska w kolejną rocznice śmierci (Rodzina)
+Helena Wygonowska - 6 miesięcy po śmierci (Rodzina)
+Józef Wygonowski - na Dzień Ojca (Rodzina)
++Józef i Helena Białońscy (Córka)
++ Janina, Józef i Ryszard Godawiec (Rodzina)
++ Katarzyna i Jan Zawalski
12:15— In Thanksgiving, for Health & God’s Blessings for Pastor
Fr. Idzi and Fr. Gene (St. Priscilla Parishioners)
6:00 — W intencji Ks. Proboszcza Idziego msza Dziękczynna , z
prośbą o opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej i
wszelkie łaski (Parafianie św. Pryscylli)

FIRST FRIDAY (1) Weekday
8:00 — All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
+Isabel Garvey (Donna Herrity)
7:00 — +Czesław Perkowski w rocznice śmierci (Córka)
+Stanisław Mieczkowski (Lucyna)
+Czesław Misiaszek (Żona i Córka)
++Konstancja i Edward Misiaszek (Rodzina)

FIRST SATURDAY (2) Weekday
8:00 — All Souls in Purgatory / Za zmarłych polecanych w
wypominkach #46
8:30 — ++Władysław, Donata i Remigiusz Szafranko (Córka)
4:00 — +Donna Nabor (Bobrowski Family)
+Stanisław Strzala - 20th Death Anniversary
(Wife, Son & Family)
+Charles DelGreco (Gil Nabor)
7:00 --- Msza o uzdrowienie

Paige Marie Allen

Bryan Bulone
&
Kassandra Lukacs

MONDAY (27) Weekday
8:00 — +Arnold Chesna - Birthday Remembrance (Donna)

TUESDAY (28) St. Irenaeus, Bishop & Martyr

Charles DelGreco

8:00 — All Souls in Purgatory / Za zmarłych polecanych w
wypominkach #45

WEDNESDAY (29) Saints Peter & Paul, Apostles
8:00 — Helen Henri Hartman Birthday Blessings (Friend)
+Chuck Clark (Friend)
+Pietro Massanisso
Birthday Rem. (Family)
8:30 — O zdrowie do Miłosierdzia
Bożego i opiekę Matki
Najśw. dla Władysławy
Kułaga z racji urodzin
+Barbara Kozieł 23rocznica śmierci (Rodzina)

June 12, 2016
Currency
$ 3,201.00
Checks
$ 2,152.00
Loose Coin
$
5.40
Total
$ 5,358.40
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 375,000.00
Collections Year to Date
$ 312,154.82
Under Budget
$<62,845.18>
Thank you for your generosity and support of our Parish.

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
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“Life is flowing fast, time is flowing like a stream. After a year, after a day,
after a moment, we will be not together...”
Dear Parishioners of St. Priscilla - the words quoted above are featured in a popular song - which reflects the truth that we are witnessing today. Today, after 13 years of pastoral work here in this parish as a Pastor – the
time has come for me to tell you all from the bottom of my heart, THANK
YOU - GOD BLESS YOU!
Thank you all and thank you for everything - for your good heart, for
your great kindness and cooperation, for your understanding, for your selfless sacrifice for the good of St.
Priscilla Parish and for your goodness to me as Pastor.
Thank you to all of my closest collaborators and the entire parish staff for their daily cooperation,
understanding and far-reaching dedication for the common good.
I thank the Parish Pastoral Council and the Finance Committee for their concern for the welfare of
the parish, concern about the financial condition of the parish and for their constant collaboration with
me. Meetings with these groups were always a real pleasure for me.
Also, a word of thanks to our parish groups: Catholic Womens Club (CWC), Holy Name Society
(HNS), Polish Group, Filipino group "Simbang Gabi", Ushers, Sunday and Daily Lectors, Eucharistic Ministers, Ministers of Care, Altar Servers, the Parish Choir and their Music Directors, Boy Scouts, Polish Group
"Margaretki" and other volunteers, who for the good of the parish did not spare a penny, time, talent and
dedication.
Thanks to local businesses for their support for the parish in the past, as well as at the present
time: POLMART DELI (M.J. Wieczorek), PULASKI POLISH DELI & BAKERY (Zb.Z. Kurowski), CMD CONVEYOR (C.M. Czochara), SOŁTYSZEWSKI TEAM GROUP, MANDZIUK - ELECTRIC, POLYNESIAN VILLAGE
(G.B. Król), LARAMIE BAKERY & DELI (W.Wójcik) TAR-B PRECISION MACHINING (M.J. Więckowski), Seamstress "Dorothy", DENISE - Church Custodian, and PALKA PAINTING CO. (Wł. Pałka).
Among my closest coworkers, I thank all the priests who over the past 13 years worked here with
me as Associate Pastors. I also thank Fr. Eugene Gratkowski for over 3-years of pastoral cooperation and
friendship. He is a priest of the highest caliber, from whom I learned a lot and emulate his good example.
Thank you, Fr. Zbigniew Pieńkos of Radio Maria, for your collaboration and dedication to our parish. Also,
a word of thanks to the Salvatorian Fathers, for their long-term assistance in Confessions on each First
Friday of the month.
Thank you once again to everyone for everything, and I do not want to omit anyone, because in
this parish I received a lot of heart, familial warmth and fruitful teamwork. At the same time, I am aware
of my imperfections and weaknesses - and if ever in any way underestimated or hurt someone in a way
that was not intended - it is now in my parting words that I say: I'M SORRY! For all of you - today, I am
thankful to the Good Lord, and I pray that he rewards you a hundredfold for the goodness you have
shown to me and St. Priscilla Parish.
I also ask you to receive your new Pastor, Fr. Maciej Galle, with the
same love and warmth, and offer him your far-reaching cooperation and trust.
Thank you for everything and God bless you.
I ask that you please pray for me in my new place of work.
Ks. Idzi Stacherczak - Your Pastor
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„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie
będzie nas...”
Drodzy Parafianie św. Pryscylli – słowa powyżej przytoczone są tekstem
popularnej piosenki – która oddaje tę prawdę, czego dziś jesteśmy świadkami.
Dziś bowiem po 13-tu latach duszpasterzowania w tej parafii jako Proboszcz –
przychodzi mi powiedzieć Wam wszystkim z głębi mojego serca DZIĘKUJĘ – BÓG
ZAPŁAĆ!
Dziękuję wszystkim i za wszystko – za Wasze dobre serca, za okazaną
życzliwość i współpracę, za zrozumienie, za Wasze bezinteresowne poświęcenie
dla dobra parafii św. Pryscylli oraz za życzliwość wobec mnie jako Proboszcza.
Dziekuję wszystkim moim najbliższym współpracownikom, i całemu Zarządowi Parafii za codzienną
współpracę, zrozumienie i daleko idące poświęcenie dla dobra wspólnego.
Dziękuję Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Komitetowi Finansowemu za ich zatroskanie o dobro parafii,
troskę o stan finansowy parafii oraz za stałą ze mną współpracę. Spotkania z tymi Grupami były dla mnie
prawdziwą przyjemnością.
Słowa podziękowania kieruję pod adresem poszczególnych Grup Parafialnych: Klubowi Niewiast
Katolickich (CWC), Stowarzyszeniu Najświętszego Imienia Jezus (HNS), Polskiej Grupie, Filipińskiej Grupie
„Simbang Gabi”, Marszałkom (Ushers), Lektorom niedzielnym i codziennym, Ministrom Eucharystii, Ministrom
posługującym chorym (Ministers of Care), Ministrantom (Altar Servers), Chórowi Parafialnemu wraz z ich
Dyrektorami muzycznymi, Harcerzom, Polskiej Grupie „Margaretek” oraz innym Wolontariuszom, którzy dla
dobra Parafii nie szczędzili grosza, czasu, talentów i poświęcenia.
Dziekuję lokalnym Biznesmenom za ich pomoc dla parafii tak w przeszłości - jak też w obecnym czasie,
takim jak: POLMART DELI (M.J. Wieczorek), PULASKI POLISH DELI & BAKERY (Zb.Z. Kurowski), CMD
CONVEYOR (C.M. Czochara), SOŁTYSZEWSKI TEAM GROUP, MANDZIUK – ELECTRIC, POLYNESIAN VILLAGE
(G.B. Król), LARAMIE BAKERY & DELI(W.Wójcik), TAR-B PRECISION MACHINING (M.J. Więckowski),
KRAWCOWA „Dorotka”, DENISE – Church Custodian, PALKA PAINTING CO. (Wł. Pałka).
Spośród najbliższych Współpracowników dziękuję wszystkim Kapłanom, którzy na przestrzeni 13-tu lat
współpracowali ze mną jako Wikariusze jak również za ponad 3-letnią współpracę duszpasterską i przyjaźń ks.
Eugeniuszowi Gratkowskiemu oraz za jego wysoką klasę jako kałana, od którego mogłem dużo się nauczyć i
naśladować dobre wzorce.
Dziękuję za współpracę ks. Zbigniewowi Pienkoś z Radia Maryja za jego oddanie dla naszej parafii.
Słowa podziekowania kieruję wobec Ojców Salwatorianów za ich wieloletnia pomoc w spowiedzi z racji
każdego I-szego Piątku miesiąca.
Dziekuję raz jeszcze wszystkim za wszystko i nie chcę nikogo pominąć, bo w tej parafii otrzymałem
dużo serca, ciepła rodzinnego i owocnej współpracy. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z mojej niedoskonałości
i słabości – jeżeli kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób nie doceniłem lub skrzywdziłem kogoś w sposób nie
zamierzony – to dziś rozstając się z Wami mówię: PRZEPRASZAM! Za wszystkich Was – dziękuje dziś dobremu
Bogu i niech Wam stokrotnie wynagrodzi za Wasze dobro okazane wobec mojej
odoby i parafii św. Pryscylli.
Proszę też, abyście z taką samą miłością przyjęli nowego Proboszcza, ks.
Macieja Galle i okazali wobec niego daleko idącą współpracę i zaufanie.
Bóg Zapłać za wszystko i niech Wam Bóg Błogosławi.
Proszę o modlitwy w mojej intencji na nowym miejscu mojej pracy.
Ks. Idzi Stacherczak – Wasz Proboszcz

Thirteenth Sunday in Ordinary Time

PLEASE REMEMBER...
Friday, July 1st, 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.
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