Welcome to
St. Priscilla!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Rev. Marcin Szczypuła, Associate Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Ms. Elżbieta Molek, Bulletin Editor
RITE OF RECONCILIATION:
(Confession) 3:00 P.M. to 3:45 P.M., Saturday or by appointment.
Weekday Confession daily starting at 7:45 A.M. until morning Mass.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Monday-Wednesday-Friday 9:00 A.M. to 4:30 P.M.
Tuesday and Thursday 9:00 A.M. to 7:00 P.M.
Saturday 9:00 A.M. to 4:00 P.M. / Sunday 9:00 A.M. to 3:00 P.M.

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
Religious Education Office 773-685-3785

Fifteenth Sunday in Ordinary Time
July 14, 2013
Christ Jesus . . . is the head of the body,
the church.
— Colossians 1:15, 18
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SPIRITUAL REFLECTION

XV NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

Reflecting on God’s Word

DOSKONAŁOŚĆ I MIŁOŚĆ

“Live and let live.” “Mind your own business.”
“Leave well enough alone.” “It’s not your
problem.” “Don’t get involved.” So goes the wisdom of
the world, the law of the jungle. One of these sayings may
come to mind when you see a car accident, a bum on the
sidewalk, a competitor going bankrupt, a parent slapping
a child, a teenage prostitute, a news story about illegal
immigrants being deported.
We who have received the love of Christ are to live by a
different law. It is “very near to you . . . in your hearts;
you have only to carry it out” (Deuteronomy 30:14). We
are to live in Christ’s love and let our neighbor experience
that same life-giving love. And yet, like the “scholar of
the law” in today’s Gospel, we always try to define who
is—or more precisely, who isn’t—our neighbor. There’s
no escaping the message of this Gospel passage.
Everyone we fear or despise, every victim, every outsider,
every undeserving soul whom God loves, we are to “go
and do likewise.”
—Virginia Stillwell

Living God’s Word
The good Samaritan doesn’t ask the victim, “Who did this
to you?” or “Did you deserve it?” or “Can you pay me
back?” Like Christ, the Samaritan reveals “the image of
the invisible God” (Colossians 1:15) by treating the
suffering person with compassionate mercy and healing
his wounds, not counting the cost.
Copyright © 2012, World Library Publications. All rights reserved.

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą
i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak
samego siebie” (Łk. 10,27). Oto sposób zarabiania na
życie wieczne, do którego zostaliśmy powołani. Każdy
z nas może sobie samemu wystawić ocenę, jakim jest
chrześcijaninem, jak blisko Boga się znajduje i czy ma
szansę na życie wieczne. Musimy jednak szczerze
przyznać, że nie jest wcale łatwo miłować Boga bardziej
niż siebie, a bliźniego „jak siebie samego”.
Miłość do Boga jest dla każdego z nas bardziej
oczywista—ale miłować bliźniego, każdego człowieka:
żebraka z ulicy, sąsiada, który mnie nienawidzi,
człowieka, który mnie obmówił lub wyrządził krzywdę
mnie, lub moim najbliższym—to dla wielu z nas jest
wprost nie do przyjęcia. Nie mieści się to w naszej
ochrzczonej, ale ciasnej i samolubnej duszy. Ale Chrystus
właśnie tego domaga się od nas.
Bóg chce, abyśmy kochali wszystkich
i świadczyli o tym naszymi czynami. Kto tego nie
uznaje—nie jest chrześcijaninem, gdyż nie uznaje Boga.
Ze wstydem musimy przyznać, że wielu z nas zmieniło
chrześcijańską miłość na pogańską nienawiść w stosunku
do bliźniego.
Trzeba, abyśmy na swoje zbyt ziemskie oczy
włożyli okulary Bożej miłości i dobroci, abyśmy do ręki
wzięli Chrystusową miarę i byśmy dopiero wtedy mogli
wierzyć i ważyć oraz oceniali bliźnich i byśmy wtedy
mogli pokochać ich Chrystusowym sercem.
„Idź i ty i czyń podobnie” (Łk. 10,37). Tak mówi
i dzisiaj Jezus do każdego z nas. Trzeba, abyśmy ten
Jezusowy głos usłyszeli w naszym życiu i postępowaniu
i dzięki temu byśmy przywrócili Chrystusowemu
przykazaniu miłości należne miejsce w naszych sercach
i duszach, w naszych domach i rodzinach, w miejscach
naszej pracy, a całym tym świecie, pełnym lodowatej
obojętności i zwierzęcej nienawiści!
Odpowiedzmy sobie w sumieniu—jak to Boże
prawo miłości jest przyjmowane przeze mnie
i respektowane w szarej codzienności?
Pan Jezus swą rozmowę z uczonym w Prawie
zakończył zachętą: „Idż, i ty czyń podobnie!” Jest to
polecenie zwrócone do nas wszystkich, bo każdy z nas,
zamiast narzekać na ludzką obojętność i interesowność,
ma szansę powiększyć szeregi dobrych Samarytan,
otwartych na potrzeby swych sąsiadów i kolegów a także
otwartych na potrzeby ludzi zrazionych zarówno
fizycznie jak i duchowo.
—ks. Idzi—

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (14)
8:30 — Birthday Blessing for Cosette Nowik (Grandparents)
+Henry A. Kmiec (Neva & Joe Cmiel)
+Rosemary Cursio (Czerwinski Family)
+Charles Hum Birthday Remembrance (Family)
++Salvatore & Maria De Simone (Michael)
+Bea Filetti (Donna Herrity)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania kapłańskie oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Knap
z racji urodzin
W intencji Eugeniusza Cimoch
O łaskę zdrowia i Boże bł. dla Adolfa Burzyńskiego
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Grzegorz Denisiuk (Córka)
+Teresa Janowski (Mąż i dzieci)
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Jolanta Sitko
++Stanisław i Józef Dziedzic
+Ludwika Hadyś
++Tadeusz i Jadwiga Garwolewski (Barbara)
+Weronika Gorzkowska (Barbara)
+Andrzej Kula 7-ma rocz. śmierci (Rodzina)
+Stanisław Gwiazdowski 7-ma rocz. śmierci (Rodzina)
++Józef i Janusz Zajkowski (Siostra)
+Victor Burzynski (Rodzice)
+Czesław Baron
++Katarzyna Jakubiec oraz za zmarłego męża i dzieci
12:15— Health & Blessings for Teresa Gedlek (Kocon Family)
6:00 — Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże bł. i opiekę M. Bożej dla Teresy i
Grzegorza w 32 rocz. ślubu
MONDAY (15) Saint Bonaventure, Bishop and Doctor of
the Church
8:00 — +Ruth Scweitzer (Friend)
TUESDAY (16) Weekday (Our Lady of Mount Carmel)
8:00 — +Paul Marienfeld Birthday Remembrance (Jim Miketta)
+William Jenkins (Wife- Maria)
WEDNESDAY(17) Weekday
8:00 — +Dominic Garda (Daughter)
8:30 — Za parafian św. Pryscylli #40 (St. Priscilla Parishioners)
THURSDAY (18) Weekday (Saint Camillus de Lellis, Priest)
8:00 — +Mary Spiewak (Friend)
FRIDAY (19) Weekday
8:00 — All Souls in Purgatory #53 (Za zmarłych i polecanych
w wypominkach)
SATURDAY (20) Weekday (Saint Apollinaris, Bishop and
Martyr; BVM)
8:00 — St. Priscilla Parishioners #41 (Za parafian św. Pryscylli)
8:30 — +Czesław Świderski 2-ga rocz. śmierci (Żona z dziećmi)
4:00 — Health & Blessings for Linda DuPlantis on her
Birthday
+Dominador Pamatmat Sr. (Denise)
+Dominic & Germaine Susin (Denise Susin)
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SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (21)
8:30 — +Donato Allegretti (Family)
+Józef Gajda Birthday Remembrance
++Stefania & Jerzy Juszczyszyn (Mizera Family)
++Monika & Wincenty Rokicki (Mizera Family)
++Bibina & Jan Wasilewski
++Michalina & Antoni Wojtach z rodziny Roszko
++Adam & Bronisława Wasilewski
++Kazimierz & Florian Wasilewski
++Edward, Leopold & Władysław Wasilewski
++Sabina & Kazimierz Wasilewski
++Apolonia & Antoni Trybutowski
+Elżbieta Dąbrowska-Kaszubej
+Franciszek Zakowicz
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania kapłańskie oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O zdrowie i Boże bł. dla Stanisława Sobuś z okazji
urodzin
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Józef Kowalczyk 27 miesięcy po śmierci (Żona)
+Romuald Sojka 2-ga rocz. śmierci
12:15— Birthday Blessings for Cecile Gaspard (Grandparents)
Health & Blessings for Judy Banasiak on her Birthday
6:00 —

Mary Spiewak ,,

Olivia Saga Abela
June 30, 2013
Currency
$ 4,399.00
Checks
$ 2,475.00
Loose Coin
$
5.60
Total
$ 6,879.60
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$427,500.00
Collections Year to Date
$389,890.35
Under Budget
$< 37,609.65>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Fifteenth Sunday in Ordinary Time
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George Adamick - Ann Aitken - Joe Bargi - Lorraine Belokon - Jan Drożdż Nick Grossmayer - Dorothy Heck - Jennifer Hebda - Marian Henaghan Andrew Jennings - Carrie Kacen - Marie Kane - Janet Kaplan - Maureen
Kearney - LaVerne Kmiec - Maria Lech - Peter Leyden - Joseph LoPiccolo Mary Lund - Lawrence Lynch - Mary Lynch - Michael Manczko - Barbara McDonald - Mike MukaAntoni Nierzejewski - Carol Niewinski - Henry Orry - Marge Reavis - Augusto Sandoval - Norbert
Schultz - Gina Swensen - Patricia Tytro - Roger Vlasos - 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!
We are called to love with our whole
being. Is God inviting you to love
through ministry to the Church? Pray
for generosity to serve God’s people.
(Luke 10:25-37)
If you have ever considered a vocation to the priesthood,
contact Fr. Francis Bitterman, fbittermen@archchicago.org
or at 312-534-8298 or go to www.ChicagoPriest.com. For
information on religious life contact Sr. Elyse Ramirez, OP
at 312-534-5240 or eramirez@archchicago.org, and for the
Permanent Diaconate program contact Deacon Bob Puhala
at 847-837-4562 or bpuhala@usml.edu.

Please remember that if you would like to request an
intention for a weekend Mass, 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.

CAN YOU HELP?
Although we are in the middle of CATECHISTS
summer and the thought of
NEEDED!
starting a new Religious
Education school year may seem
a bit premature, it is never too
soon to begin planning for our
wonderful students who are in
need of individuals who are
willing to share their faith.
We are looking for individuals who love their faith
and want to make a difference in a child’s faith formation. I
believe we have people in our parish who are willing to bring
the Word of God to children who cannot attend a Catholic
School. Won’t you please help us by volunteering as a catechist
so that we can continue to accept all the children who come to
us?
For those of you who are a little afraid of teaching, be
aware that the Archdiocese of Chicago offers classes for new
catechists to help prepare you to teach. We are in need of two
teachers for the coming year. PLEASE HELP!!!
If you are interested, please call the Rectory at 773685-3785 and leave your name and phone number and I will
return your call.
Enjoy the rest of the summer.
Judy Banasiak, CRE

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
July 20th & July 21st
MINISTER(S)

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.

LECTOR

Elżbieta Molek

Donna Chesna

Piotr Grocholski

Marilyn Picchietti

Stanisław Słonina

Jolanta Grocholska

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

Leahy
LoPiccolo
Clancy

Mizera
Graf
Ferina
Ribaudo

Hanna Kurzątkowski
Krystyna Cioch

Krystyna Niemczyk
Miketta
Sloan
Hernandez

Stanisław Słonina
Ryszard Janusiak
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Religious
Education News

Edukacja Religijna
Wiadomości

Registration Information

Informacje Rejestracyjne

The rectory office is prepared to take registration
for Religious Educations classes. The office has all
the necessary forms that need to be filled out. A
baptismal certificate is needed for anyone new to
our program. In accordance with Archdiocesan
policies, children preparing for First Holy
Communion and/or Confirmation must be in
Religious Education classes for two full years.
The tuition for Religious Education is as follows:
1 child — $160.00
2 children — $240.00
3 children — $290.00
There is also a $30.00 registration fee that is
required for each child.
Sacramental Fees:
Communion: $20
Confirmation: $60
Ideally, we would like to have the tuition paid in
full, but realistically, I know this cannot always be
done by most families. I am asking that the
registration fee be paid when the child/children
are registered. The rest of the tuition can be paid
in monthly installments.
If you cannot register at the rectory, we will be
having registration after the 4:00 P.M. Mass on
Saturday, August 24th and August 31st, and after
all the Masses on Sunday, August 25th and
September 1st.
Classes are held on Saturday morning from 9 AM
until 10:45 AM. Classes will begin on September
7th.
There will be a $10.00 late charge if you register
after the above dates.
For more information, please contact Judy
Banasiak at the Religious Education Office at
(773) 685-3785.

Nasze biuro parafialne jest przygotowane do
przyjęcia rejestracji na nasz program Edukacji
Religijnej w każdej chwili. W biurze można znaleźć
wszystkie formy, które należy wypełnić. Dla nowych
uczniów tego programu potrzebne jest
zaświadczenie o chrztu św. Według reguł
Archidiecezji, dzieci przygotowujące się do
Pierwszej Komunii lub przystępujące do
Bierzmowania są zobowiązane do czestniczenie w
dwu-letnim programie religijnym.
Opłaty za program:
1 dziecko -- $160.00
2 dzieci -- $240.00
3 dzieci -- $290.00
Jest dodatkowa opłata za rejestracje, która wynosi
sumę $30 od dziecka.
Dodatkowe opłaty
dla dzieci przystępujących do:
Komunii św.: $20
Bierzmowania: $60
Chcielibyśmy,
ażeby
opłaty
za
program
i za rejestracje były zapłacone w całości, ale wiemy,
że to nie jest możliwe dla wszystkich.
A więc, prosimy, aby zapłacić opłatę rejestracyjną
przy rejestracji, a opłata za program może być
płacona w ratach miesięcznych.
Jeżeli ktoś nie może przyjść do biura parafialnego
aby zapisać swoje dziecko lub dzieci na nasz
program, będą również zapisy po Mszy św. o godz.
4-tej w sobotę, 24 śierpnia i 31 śierpnia, jak również
po wszystkich Mszach św. w niedzielę, 25 śierpnia i
1 września.
Jeśli będzie opóźniona rejestracje, czyli po
wymienionych datach, będzie dodatkowa opłata
$10.
Zajęcia
edukacji
religijnej
mają
miejsce
w każdą sobotę od godz. 9:00 do 10:45 rano.
Pierwszy dzień zajęć jest 7-go września, br.

