Welcome to
St. Priscilla Parish!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Ms. Joanna Koziar, Bulletin Editor

RITE OF RECONCILIATION:
(Confession) 3:00 PM to 3:45 PM, Saturday or by appointment.
Weekday Confession daily starting at 7:45 A.M. until morning Mass.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Regular Office hours 9:00 AM to 7:00 PM daily.

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

Seventeenth Sunday in Ordinary Time
July 29, 2012
The eyes of all look hopefully to you,
and you give them their food in due season.
— Psalm 145:15
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Spiritual Reflection
BREAD OF HEAVEN

Jesus’ feeding of a huge crowd in today’s
Gospel is prefigured in the story of the
prophet Elisha in the first reading.
The land has been stricken with famine. Elisha
believes that God will provide, and when Elisha is
given twenty barley loaves and some grain he
refuses to take any for himself and offers it to a
small crowd. Everyone eats and some is left over.
Jesus, we are told, feeds thousands of hungry people
with just five small loaves and two fish.
The crowd is famished, not just for ordinary food,
but also for God’s salvation. The Evangelist tells us
that everyone ate their fill, and when the disciples
gathered up the leftovers they filled twelve baskets.
This is the only one of Jesus’ miracles described by
all four Gospel writers. The actions of Jesus in
taking the bread, giving thanks, blessing the bread,
and distributing it remind us of what we share at
every celebration of Mass.
Jesus’ actions are reflected in the actions of the
priest as we are fed the bread of life to strengthen us
on our daily journey. Elisha trusted that God would
provide, and God did.
When Jesus multiplied the loaves and fishes, God
provided not just enough, but overflowing
abundance.
And in the Eucharist, Christ gives himself as food,
totally and completely. If God feeds us beyond all
our expectations, then we in turn must feed other
people.
Feeding people as they come to our parish creates an
atmosphere of welcome. Feeding poor people helps
them stop worrying where their next meal will come
from. Feeding those in the crisis of natural disaster
keeps them alive.
Feeding people is God’s work, and it is our work,
too.
Copyright © 2011, World Library Publications. All rights reserved.

ROZMNOŻENIE CHLEBA.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy ewangeliczne
opowiadanie o wielkim cudzie Chrystusa. Szły za
Nim tysiące ludzi, aby słuchać Jego nauki. Wielka
liczba sluchających Chrystusa a w dodatku jeszcze
okolica poza miastem, niezamieszkała. Trudno
więc było w takiej sytuacji o zdobycie dużej ilości
chleba. Chrystus dostarcza go w cudowny sposób. Jemu
wystarczyło pięć chlebów na pięć tysięcy ludzi - tak, że
wszyscy się najedli i zostało jeszcze dwanaście koszy
pełnych ułomków.
Pan Jezus rozmnożył chleb nie w tym celu, aby pokazać
co On potrafi, ale by udowodnić jak bardzo kocha
człowieka. Jezus nie chce być politycznym władcą, ale
duchowym Zbawicielem. Ten cud rozmnożenia chleba
to nie tylko historia i przeszłość, ale jest to coś, co
dokonuje się na naszych oczach każdego dnia. Nie
możemy zapomnieć, że przez prawie dwa tysiące lat
ponawia Chrystus Pan ten niepojęty cud z chlebem,
przemieniając go w chleb swego Ciała. Przez blisko dwa
tysiące lat łamie On i rozdaje „chleb z nieba”
niezliczonym milionom, wędrującym przez ziemską
pustynię do obiecanej ziemi zbawienia.
Każdy z nas jest pielgrzymem do wieczności, a życie
doczesne jest wędrówką przez pustynię bez chleba
w torbie. Wszyscy więc jesteśmy głodni. Wielu jest
takich, co nie mają zwykłego chleba, a ponadto wszyscy
łakną Boga - Bożego Słowa i Bożego Chleba. Ludzkość
jest nieprzeliczonym orszakiem głodnych. My również
idziemy w tym orszaku niosąc swoje głodne dusze.
Nasze dusze mają Boga jako pokarm na życie wieczne.
Chrystus jest między nami i rozdaje nam Chleb Życia,
abyśmy nie ustali w drodze.
Wszyscy wiemy, że chleb jest bardzo ważną sprawą - że
jest sprawą życia. Dla utrzymania swego cielesnego
życia człowiek żywi się tym, co mu daje ziemia produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Chleb staje się
wtedy życiem. Nie zapominajmy, że Chrystus jest
chlebem życia. Pod postacią materialnego chleba
Chrystus jest do naszej dyspozycji. Chrystus - Chleb
życia staje się naszym życiem. Zapewnia naszej
śmiertelnej naturze swoje nieśmiertelne życie.
Pamiętajmy o tym, że przyjmowanie Chrystusowego
Ciała przemienia nas niejako w Chrystusa. Żyjemy
wówczas Jego życiem. On przenika całą naszą istotę. On
wypełnia całe nasze życie jak woda wypełnia gąbkę.
Być może jest to trudne do zrozumienia - ale jest to
prawdziwe. Dlatego przystępujmy jak najczęściej do
Jego stołu. Tam jest Chleb życia, miłości i pokoju.
-ks. Idzi-
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SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (29)
8:30 — +Peter E. Manczak Birthday Remembrance
(Daniel G. Manczak Family)
+Elaine Tovar (Family)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Ryszarda Koziar
z racji urodzin (Polska Grupa)
O zdrowie, wszelkie łaski i opiekę Matki Najśw. dla
Hanny Burzyńskiej i rodziny (Maria z rodziną)
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii i Casey
Czochara (Córka Aldona i wnuk Adrian)
O radość w wieczności dla:
+Walentyna Harla (Ćorka z rodziną)
+Paweł Dziura (Żona i Córka)
+Hilary, Edward, Wiera i Krystyna Wilczewski
(Lucjana)
+Czesław Sopelak zmarły w New Jersey
(Zdzisław z rodziną)
+Halina Maniarska 3-cia rocz. śmierci (Córka z rodz.)
12:15— All Souls in Purgatory: #27
6:00 — Za Wszystkich Zmarłych i Polecanych
w Wypominkach: #28
MONDAY (30) Weekday
8:00 — +Bernice Hujar (Hujar Family)
+Martin Cullen 12th Death Anniversary (Wife)
TUESDAY (31) Saint Ignatius of Loyola, Priest
8:00 — O Boże bł. i zdrowie dla Ryszarda Koziar w dzień
urodzin
WEDNESDAY (1) Saint Alphonsus Liguori, Bishop and
Doctor of the Church
8:00 — +Mary Sanders (Sister Anne)
+Harold Capoccia 7th Death Anniversary
(Daughter RoseAnne)
8:30 — Za Wszystkich Zmarłych i Polecanych
w Wypominkach: #29
THURSDAY (2) Weekday
8:00 — +William McGlynn (Anna Ramaglia)
+Stanisława Ford 3rd Death Anniv. (Daniela & Fam.)
FIRST FRIDAY (3) Weekday
8:00 — +Margaret Miketta Birthday Rem. (James Miketta)
All Souls in Purgatory (Barcebal Family)
7:00 P.M. — Za Wzystkich Zmarłych i Polecanych
w Wypominkach: #30
FIRST SATURDAY (4) Saint John Vianney, Priest
8:00 — All Souls in Purgatory: #31
8:30 — O zdrowie, bł. Boże i światło Ducha Św. dla Marka
Maliszewskiego (Rodzice)
2:00— WEDDING CEREMONY: MELISSA WALKER &
CHRIS CARCO
4:00 — +Rocco & Mary Salvo (Family)
+Joseph Sandore (Family)
+Charles Rozmarek Death Anniv. (Elaine & Family)
+Stanley Smolenski (Family)
+John Greco (Mother - Maria Greco)
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EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (5)
8:30 — +Stefania & Jerzy Juszczyszyn (Mizera Family)
+Elaine Tovar (Tovar Family)
In Thanksgiving (Evelyn Cademartrie)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O szczęśliwą podróż do Polski Mary & Leon Kozlowski
O radość w wieczności dla:
+Wioletta Karwowska (Grażyna i Zenona)
+Józef Sopek (Żona z Synami)
+Paweł Dziura (Żona i Córka)
+Wiktoria Podosek
+Andrzej Podosek
+Barbara Pańkowska
+Leon Pańkowski
12:15— +George & Sophie Ochotnecki (Family)
6:00 — +Genowefa Wójcik (Syn z rodziną)

WEDDING BANNS
If anyone knows of cause or just impediment why
these persons should not be joined together in
Holy Matrimony, they must contact the Pastor.

III. Melissa Walker & Chris Carco
Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających
zawarcie Sakramentu Małżeństwa przez te osoby,
prosimy o powiadomienie księdza proboszcza.

Helen Hodits

July 15, 2012
Currency
$ 4,056.00
Checks
$ 3,396.00
Loose Coin
$
7.30
Total
$ 7,459.30
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 52,500.00
Collections Year to Date
$ 50,212.01
Under Budget
$< 2,287.99>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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On Thursday, August 2, 2012, Bakers Square, located at 3649 N. Harlem, is having a
benefit night for St. Priscilla Parish. We are thankful to our parish Catholic Women’s
Club for making this event a reality! 10% of all proceeds taken in from 4:00 until 8:00
P.M. will be donated to St. Priscilla, as long as each patron mentions our parish.
PLEASE take advantage of the
g o o d f o o d a n d p i e s, a n d
simultaneously help out our parish!
Thank you so much!
To the right, please find a map
showing the route from our church
to Bakers Square on Harlem.

St. Priscilla

We hope to see you there on August
2nd!
Let’s make Thursday, August 9, another real day of support
for St. Priscilla Parish. Please plan on attending the CAPS
meeting at Schorsch Village at 7:00 P.M. This is always a great
time to hear what is going on in our area and to raise any
concerns we may have. Please make this an evening for
St. Priscilla!

Schorsch Village Hall
6940 W. Belmont Ave.
Thursday, August 9, 2012 at 7:00 P.M.

Seventeenth Sunday in Ordinary Time

Page Five

PLEASE REMEMBER...
Friday, August 3, 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.
Pastor Al

Just a friendly reminder for churchgoers...
*Dress appropriately! Please remember this is
God’s house!
*Arrive a few minutes early and observe silence.
*Before entering a pew, genuflect in reverence to
the Blessed Sacrament.
*Please do no chew gum in church.
*Did you fast one hour before receiving Holy
Communion? Are you in a state of grace?
These are just a few things to keep in mind when you come to church.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
August 4th & August 5th
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

Rich Mizera

Kazimiera Ziobro

Marilyn Picchietti

Jolanta Grocholski

Stanisław Słonina

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

As scheduled

As scheduled

Stanisław Słonina
Hanna Kurzątkowski

Piotr Grocholski
As scheduled

Stanisław Ryczek
Ryszard Janusiak
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Religious
Education News
Registration Information
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

Edukacja Religijna
Wiadomości
Informacje Rejestracyjne
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

There is also a $30.00 registration fee that is
required for each child.

Jest dodatkowa opłata za rejestracje, która
wynosi sumę $30 od dziecka.

Sacramental Fees:
Communion: $20
Confirmation: $60

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 at the time of
registration. The balance of the tuition can be
spread out in monthly payments.

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.

If you cannot register at the rectory, we will be
having registration after the 4:00 P.M. Mass on
Saturday, August 25th and Septermber 1st, and
after all the Masses on Sunday, August 26th
and September 2nd. There is a $10 late charge if
you register after the above dates.
Religious Education classes are held on
Saturdays, from 9:00 until 10:45 A.M. Classes
will start on September 8, 2012.
For more information, please contact Judy
Banasiak at the Religious Education Office at
(773) 685-3785.

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, 25 sierpnia
i 1 września, jak również po wszystkich Mszach
św. w niedzielę, 26 sierpnia i 2 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 8-go września, br.

