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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 28, 2013
You were buried with him in baptism,
in which you were also raised with him
through faith in the power of God,
who raised him from the dead.
— Colossians 2:12
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SPIRITUAL REFLECTION

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

Reflecting on God’s Word

WARTOŚĆ MODLITWY

Prayer has always been part of the Christian
heritage. The book of Psalms long ago became the
prayer book of the church, along with some hymns and
canticles from other books of the Bible, both Old and
New Testaments. Among the most beautiful prayers we
have are the Magnificat of Mary, the Benedictus of
Zechariah, and the Nunc Dimittis of Simeon, all in the
Gospel of Luke (Luke 1:46–55; 1:68–79; 2:29–32).
Most importantly, Jesus prayed. Think about that for a
moment. Jesus, the Son of God, the Word made flesh, the
only begotten Son, prayed. We know that he went off by
himself to pray. He did this before some of the most
important moments in his ministry, like before he chose
those who would be with him. But it is safe to assume that
he did it as a habit.
So when one of the disciples asked him to teach them to
pray and Jesus responded with the Our Father, it deserves
our attention. This prayer reveals the heart of Jesus, and
tells us how we should speak to the Father. The prayer has
two parts: blessing the Father and calling for his presence
in the world, then turning to God for our basic needs of
food, forgiveness, and fidelity.
The parables that follow call us to persevere and persist in
prayer because God is a Father who will give us his
life-blood, in this case, the Holy Spirit, to all who ask.
Continue to knock, continue to ask. God will respond.
—James A. Wallace, C.SS.R.

Living God’s Word
Pray Luke’s version of the Our Father, then pray
Matthew’s version (Matthew 6:9–13). Linger over each
phrase as you say them. Take one of these phrases with
you throughout the day and repeat it when you have a
chance, like a mantra. Let it dwell in your heart.
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Jeden z uczniów Chrystusa powiedział: „Panie,
naucz nas modlić się” (Łk. 11,1). Wtedy
Chrystus wypowiedział modlitwę, która będzie
odtąd powtarzana miliardy razy przez miliony ludzkich
ust. Jest to modlitwa „Ojcze nasz”, którą poznaliśmy
jako pierwszą i zapomnimy ją, być może jako ostatnią.
Jest to modlitwa najwspanialsza, najpiękniejsza, prosta,
a jednocześnie bardzo głęboka i przebogata
w wyrażenia i w treść. Niektórzy nawet powiadają, że
jest to Ewangelia wyrażona w kilku wersjach.
Jest więc rzeczą bardzo ważną, abyśmy ją bliżej
poznali i bardziej zgłębili, a wtedy powtarzanie jej nie
będzie się wydawało dla nas nudne.
„Ojcze nasz” - ten Ojciec jest nie tylko mój,
albo twój, ale nasz, Ojciec wszystkich ludzi, a my, jako
dzieci jesteśmy braćmi i siostrami. Jezus pragnie nas
nauczyć, byśmy w modlitwie i w życiu pamiętali nie
tylko o sobie, ale o całej ludzkości. My natomiast
najczęściej myślimy i mówimy tylko o sobie.
„Któryś jest w niebie” - My jesteśmy bardzo
związani z ziemią, gdyż nosimy w sobie pierwiastek
materialny.
„Niech się wypełnia wola Twoja” - Gwiazdy
na niebie i święci w wiecznej szczęśliwości doskonale
pełnią wolę Bożą. My także jesteśmy powołani do
pracy nad tym, aby wszyscy ludzie wypełniali plany
i wolę Ojca niebieskiego.
„Przebacz nam nasze grzechy” - Jesteśmy
wiecznymi dłużnikami. Obrażamy Boga i siebie
nawzajem. Ty Boże przebaczasz nam łatwo i często, my
zaś z oporem i rzadko. Przebacz nam jednak wszystko
i naucz nas innym przebaczać, byśmy byli godni
przebaczenia.
Trzeba więc wszystkim modlić się wytrwale
i ufnie, abyśmy na ziemi mogli jak najlepiej wypełniać
wolę Boga, a przez to, byśmy zasłużyli sobie na
wieczną nagrodę w niebie.
Pan Jezus pozwalając nam zwracać się do Boga
jak do Ojca, chce, byśmy te nasze naturalne zachowania
umieli odnieść do Niego, pomni, że wyszliśmy z Jego
miłującej ręki i zmierzamy do Niego całym naszym
ludzkim pielgrzymowaniem. Chce nam dać również
poczucie, że jeśli nawet nasi ziemscy ojcowie zawiedli,
to nie jesteśmy zostawieni sami sobie, bo mamy Ojca w
niebie, który nas nie opuści i nie zwiedzie, bo kocha nas
miłością największą i bezintersowną.
—ks. Idzi—

Seventeenth Sunday in Ordinary Time

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (28)
8:30 — +Michele Cosentino (Wife)
+Stanley Wcislo (Scudella Family)
+Maria Śpiewak (Babbo Family)
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 Ryszarda
Koziar z racji urodzin (Polska Grupa)
Dla Wirgini Banaś i Łukasza Grabowskiego z racji
ślubu wszelkich łask Bożych na nowej drodze
życia
O Boże bł. i wszelkie łaski dla Karolinki z okazji 3
urodzin
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Genowefa Wójcik (Syn z rodzina)
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
++Hilary, Edward, Wiera i Krystyna Wilczewscy
(Lucjana)
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
+Waldemar Markowski
12:15— + Mary Jo (Eric Oplinger)
6:00 — O Bożą opiekę i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny
Tytro i łaskę zdrowia dla Patrysi
MONDAY (29) Saint Martha
8:00 — Blessings for Richard & Teresa Koziar on their 35th
Wedding Anniversary
TUESDAY (30) Weekday (Saint Peter Chrysologus, Bishop
and Doctor of the Church)
8:00 — +Martin Cullen 13th Death Anniversary (Wife)
WEDNESDAY(31) Saint Ignatius of Loyola, Priest
8:00 — ++Lope Lindio Sr., Fortunata Lindio & Cesar Lindio Sr.
(Family)
8:30 — O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Ryszarda
Koziar w dniu urodzin
THURSDAY (1) Saint Alphonsus Liguori, Bishop and Doc
tor of the Church
8:00 — +Mary Śpiewak
FIRST FRIDAY (2) Weekday (Saint Eusebius of Vercelli,
Bishop; Saint Peter Julian Eymard, Priest)
8:00 — All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
7:00 PM —
FIRST SATURDAY (3) Weekday (BVM)
8:00 — +Margaret Miketta Birthday Remembrance
(Jim Miketta)
8:30 — Za parafian św. Pryscylli #43
4:00 — +Andrew Doppel (Father & Mother)
+Beatrice Filetti
+Dorothy Schultz (DuPlantis Family)

George Adamick
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EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (4)
8:30 — +Sophie Noga (Family)
+Dorothy Castronovo (Rush University Medical Center)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania kapłańskie oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Dominik Kalinowski w rocz. urodzin i Imienin
(Żona i dzieci)
+Eugeniusz Cimoch miesiąc po śmierci (Syn)
+Jerzy Koziński miesiąc po śmierci (Dorota z dziećmi)
+Stanisław Grot (Adamowski)
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
12:15— ++George & Sophie Ochotnecki (Family)
6:00 —

Family Day at Mundelein Seminary
August 3, 2013 9 a.m. - 3 p.m.
University of Saint Mary of the Lake
Mundelein Seminary
On Saturday, August 3, from 9 a.m. to 3 p.m., the
Archdiocesan Pastoral Council / Lake County
will sponsor a Family Day for the parishes in
Lake County at the University of Saint Mary of
the Lake / Mundelein Seminary, 1000 East Maple
Avenue in Mundelein The day will begin with
Mass at 9 a.m. in Immaculate Conception Chapel,
followed by a walk or run around the Lake and a
Family Picnic. Bring your own picnic basket or
purchase from vendors on site. For more
information, contact Robert Bennett, Office of
Parish Life and Formation, 312-534-8385.

July 14, 2013
Currency
$ 3,763.00
Checks
$ 2,383.00
Loose Coin
$
9.63
Total
$ 6,155.63
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$442,500.00
Collections Year to Date
$402,837.98
Under Budget
$< 39,662.02>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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‘‘Ask and you shall receive: seek and
you shall find, knock and it shall be
opened to you.” Believe and act on
Jesus’ promise. Pray for wisdom to
discern God’s will. (Luke 11:1-13)
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.

„Proście, a otrzymacie; szukajcie, a
znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.”
Wierz i czyń według obetnicy Jezusa. Proś
o mądrość do rozeznania woli Bożej.
(Łk 11:1-13)

Jeśli kiedykolwiek rozważałeś w sercu po
wołanie do kapłaństwa, skontaktuj się z ks. Francis Bitterman
fbittermen@archchicago.org lub pod numerem telefonu 312534-8298. Zapraszamy również na naszą stronę internetową
www.ChicagoPriest.com. Aby uzyskać informacje na temat
powołania do życia zakonnego, prosimy o kontakt z s. Elyse
Ramirez pod adresem eramirez@archchicago.org lub kontakt
telefoniczny 312-534-5240. Informacji na temat programu
Diakonatu Stałego udziela Diakon Bob Puhala pod numerem
847-837-4562 lub bpuhala@usml.edu.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
August 3rd & August 4th
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

Richard Mizera

Maria Razniak

Jim Miketta

Piotr Grocholski

Marian Razniak

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

As Sceduled

As Scheduled

Teresa Koziar
Maria Razniak

Jolanta Grocholska
As Scheduled

Stanislaw Ryczek
Ryszard Janusiak

Seventeenth 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 - Dolores LaCour - Maria Lech - Peter Leyden Joseph LoPiccolo - Mary Lund - Lawrence Lynch - Mary Lynch - Michael Manczko - Barbara McDonald - Mike Muka- Antoni 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!
THE WOMEN’S CENTER

At the Women’s Center those who are pregnant
and in a difficult situation find compassion,
friendship and help. Very often they are coerced into
aborting their baby; but with our support, they are
able to give birth to their child.
We need volunteer sonographers who are already
certified or nurses trained in limited ultrasound. For
information call Kathleen at 708-425-0707.
We are planning our annual, 3-mile, September Walk for
Life. The evnt will be held on September 29 at Our Lady of
Victory, 5212 W. Agatite, Chicago (north) and St. Alexander,
126th and 71st Ave. Palos Heights (south). School groups,
home school groups, church youth groups - win a free Pizza
Party for your team by collecting the most pledge money! For
information and pledge sheets, phone 773-794-1313 or visit
our website at www.womens-center.org.
We have a great need for a couple of people to work as
baby furniture volunteers helping load clients’ vehicles at our
Chicago office on Wednesdays from 10 a.m. until 2 or 3 p.m.
Being bilingual is a plus. To help, email jkeenan@womenscenter.org or call Jackie at 773-794-8807.
We are happy to pass on your used baby equipment to
mothers who cannot afford to buy it. If you attend a garage
sale, please ask the sellers to donate items to us. We have a
waiting list for high chairs, strollers, double strollers, infant
car seats, bassinets, baby swings, etc. A donation receipt for
tax purposes is available. It will be a great help if you can
deliver these to us. For our address, or if a pick-up by
volunteers is needed, please call 773-794-1313. Baby formula
and diapers in sizes 1,4 and 5 are urgently needed. We also
need maternity clothes and boys and girls clothes size 0-12
months and 7-12. The families who receive these things are
grateful for your generosity.

CENTRUM DLA KOBIET

W naszym Ośrodku „The Women’s
Center” [Centrum dla Kobiet] kobiety
spodziewające się dziecka, a będące w trudnej
sytuacji, znajdują współczucie, przyjażń,
i pomocy. Bardzo często są zmuszane do dokanania aborcji
swojego dziecka, ale dzięki naszej pomocy mogą urodzić swoje
dziecko.
Potrzebujemy wolontariuszy z uprawnieniami do obsługi
aparatów ultradziękowych albo pielęgniarki przeszkolone w tej
dziedzinie. Po informacji prosimy dzwonić do Kathleen na
numer 708-425-0707.
Planujemy na wrzesień, nasz doroczny, 3-milowy „Marsz
dla Życia”. Na północy-parafia Our Lady of Victory, 5212 W.
Agatite, Chicago i na południu St. Alexander, 126th i 76th Ave,
Palos Heights. Zachęcamy młodzież - grupy za szkół, parafialne
grupy młodzieżowe do udziału w marszu. W celu uzyskania
więcej informacji oraz kart do zapisywania zdeklarowanych
sum pieniędzy prosimy dzwonić na numer 773-794-1313 albo
odwiedzić naszą stronę internetową www.womens-center.org.
Bardzo potrzebujemy kilku wolontariuszy do pomocy naszym
klientom w załadowaniu do ich samochodu rzeczy, które
zabieraja z naszego Ośrodka w Chicago. Potrzebni są w środy
od godz. 10 rano do 2 lub 3 po południu. Jeśli są dwujęzyczni to
jest dodatkowa korzyść. Możecie zgłaszać pomoc pocztą
elektroniczną jkeenan@womens-center.org albo dzwonić do
Jackie na numer 773-794-8807.
Cieszymy się że możemy podarować Wasze używane rzeczy
dziecięce matkom, których nie stać na ich kupno. Nasze
potrzeby są wielkie. Jeśli będziecie na wyprzedaży garażowej,
poproście sprzedających, zby ofiarowali też rzeczy dla nas. Na
naszej liście czekających są; sotliczki do marmienia, wózeczki,
krzesełek do samochodu dla niemowląt, itd. Możemy
dostarczyć pokwitowanie do rozliczenia podatkowego.
Rodziny, ktore je otrzymuja są Wam bardzo wdzięczne.

PLEASE REMEMBER...
Friday, August 2, 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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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.

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.

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

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

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.

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.

CAN YOU HELP?
Although we are in the middle of summer and the thought of starting a new Religious Education CATECHISTS
school year may seem a bit premature, it is never too soon to begin planning for our wonderful students
NEEDED!
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 773-685-3785 and leave your name and phone number and I will return your
call. Enjoy the rest of the summer.
Judy Banasiak, CRE

