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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

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

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.

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

Twenty-first Sunday in Ordinary Time
August 25, 2013
Strengthen your drooping hands and your weak knees.
Make straight paths for your feet, that what is lame
may not be disjointed but healed.
— Hebrews 12:12-13
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SPIRITUAL REFLECTION

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

Reflecting on God’s Word

GWARANCJA ZBAWIENIA

Trudy hung up the phone very slowly. “Well, Jim,
there’s good news and bad news. The good news is that
your mom and dad are coming to Kate’s wedding after
all. The bad news is that your brother is coming with
them.” Jim’s brother was a missionary for a strict religious sect. When he had learned that Jim and Trudy were
becoming Catholic he had erupted in condemnation. They
had not spoken since then.
Have you ever hoped someone would not come to an
event you were hosting, or scheduled it when you knew
the person wouldn’t be available? Are there people whose
presence in the seat next to you at Sunday Mass would
make you uncomfortable? Today’s scriptures proclaim
that those people have as much right to “recline at table in
the kingdom of God” as we do—or more. They suggest
that if we want the Lord to “open the door for us,” we
must be willing to open the door to everyone.
—Virginia Stillwell

Living God’s Word
Many of us wish that certain people were outside the
reach of God’s love. Surrendering that illusion can be
“a cause not for joy but for pain, yet later it brings the
peaceful fruit of righteousness” (Hebrews 12:11). Perhaps
by giving up our self-righteousness our words and actions
will tell the Good News of God’s all-inclusive love.
Copyright © 2012, World Library Publications. All rights reserved.

Will you help gather people to be a
part of the reign of God? Pray to be
open if God calls you to serve as
priest, deacon, brother, or sister.
(Isaiah 66:18-21)
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.

Kiedyś ktoś postawił Jezusowi pytanie: „Czy tylko
nieliczni będą zbawieni?” Wówczas Chrystus Pan
udzielił na to dwóch odpowiedzi. Powiedział: „Przyjdą ze
wschodu i zachodu, z północy i południa
i siądą za
stołem w Królestwie Bożym”. Uczta
w
Królestwie Bożym jest otwarta dla gości z czterech stron
świata. Święty Paweł napisze w jednym ze swoich listów:
„Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni”
(1 Tm 2,4).
Jednak Jezus stwierdza także: „Wielu będzie
chciało wejść, a nie będą mogli”. I aby zilustrować drugą
odpowiedź, przeciwną poprzedniej, Jezus opsiuje
„ciasne” drzwi, przed którymi kłębi się tłum. Chrystus
chce nam jakby podpowiedzieć: „walczcie o wejście”. Te
ciasne drzwi zostaną w pewnej chwili zamknięte. Trzeba
zatem wejść jak najszybciej. Nie może być tu mowy
o żadnym spóźnieniu, o żadnym wahaniu.
Tak jak każdy ojciec czy matka cieszy się widząc
wszystkie swoje dzieci zgromadzone w domu rodzinnym,
tak i Bóg nie byłby Miłością, gdyby nas traktował bez
odpowiedzialności—jak rzeczy. Przecież nikt nie może
nikogo zmusić do kochania. Chrystus umiłował nas do
końca.
Zbawienie kosztuje, gdyż musimy często
wyrzekać się zła, którego tak wiele kryje się w każdym
sercu. Zbawienie kosztuje, gdyż tak wiele kosztowało
Boga. Dla naszego zbawienia stał się On człowiekiem
i poniósł śmierć na krzyżu. Zostaliśmy wykupieni za
bardzo wysoką cenę, bo za cenę Krwi Syna Bożego—jak
napisał św. Paweł. Czyż to, co tak wiele kosztowało
Boga, ma nas nic nie kosztować?
Trzeba więc zacząć poważnie pracować dla
swojego własnego zbawienia. Nasze dni nie mogą być
pustymi stronicami w księdze życia. Nie ma taniego
zbawienia—bo Królestwo Boże kosztuje!
—ks. Idzi—
Przyłączysz się do zbierania ludzi, aby stać się
częścią panowania Boga? Proś o łaskę
otwartości, jeśli Bóg powołuje Cię do służby
jako kapłan, diakon, brat lub siostra.
(Iż 66:18-21)
Jeśli kiedykolwiek rozważałeś w sercu po wołanie do kapłaństwa,
skontaktuj się z ks. Francis Bitterman fbittermen@archchicago.org lub
pod numerem telefonu 312-534-8298. 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.

Twenty First Sunday in Ordinary Time

TWENTY- FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME (25)
8:30 — Natividad Nicasio - 92nd Birthday
Health and Birthday Blessings for Edwin Peszek
+Michele Cosentino (Wife)
+Margarita Digal 40 days after Death (Digal Family)
+Charles Odegard (Barbara Taschler)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania kapłańskie oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski w dniu urodzin
dla Piotra Mieldzicz (Babcia)
O Boże bł. i wszelkie łaski dla Damianka z okazji 5
urodzin i dla Artura Hryniewicki w 39-tą
rocz. urodzin
O Boże łaski i pomoc dla wszystkich członków
żywych i umarłych z rodziny Stryszowskich i
Wojciechowskich
O Bł. Boże dla Rodziny Tytro
O zdrowie dla Jacka Gałązka
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Genowefa Wojcik (Syn z rodziną)
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Krystyna Małecka w 1-szą rocz. śmierci
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
+Jan Grudzień w 33 rocz. śm. (Córka z rodziną)
+Robert Klepacki w 2-gą rocz. śmierci (R. Turczynski)
+Jolanta Sitko
12:15— Health and Blessings for Kathy First (Robert)
6:00 — +Tadeusz Wolinski w I-szą rocz. śmierci
+Jolanta Sitko
MONDAY (26) Weekday
8:00 — +Stephanie Pytka 32 Death Anniversary (Daughters)
+Theodore Mack Death Anniversary (Daughter)
7:00 p.m. — Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej +Danuta Leśniak w 9-tą rocz. śmierci
(Msza w języku polskim)
TUESDAY (27) Saint Monica
8:00 — +Maria De Biase Death Anniversary (Family)
+Jerzy Wojtulewicz 1st Death Anniversary (Wife)
WEDNESDAY(28) Saint Augustine, Bishop and Doctor of
the Church
8:00 — Birthday Blessings for Juanito Maravilla
+Juana Maravilla 74th Death Anniversary (Son)
8:30 — +Anna Dobrzańska (Rodzina)
+Danuta Leśniak (Córka)
THURSDAY (29) The Passion of Saint John the Baptist
8:00 — ++George and Sally Adamick (Family and Friends)
FRIDAY (30) Weekday
8:00 — +Consolacion Arreola (Family)
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SATURDAY (31) Weekday (BVM)
8:00 — +Ines Remendado (Olivia)
8:30 — ++Józef i Karolina Kułaga w rocz. śmierci i za
zmarłych z rodziny (Rodzina)
4:00 — ++Ed and Rose Pratser (Lorraine)
+Helen Kendall (Family)
TWENTY- SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (1)
8:30 — +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)
+Marian Burek (Żona i dzieci)
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Stanisław Grot (W. Adamowski)
+Janina Kalinowska w 9-tą rocz. śmierci
++Victor i Adolf Burzynksi (Hanna)
+Kazimierz Jachym w 2-gą rocz. śmierci (Żona z dziećmi)
+Stefania Jachym w rocz. śmierci (Synowa z dziećmi)
+Helena Cygan w 1-szą rocz. śmierci (Córka z dziećmi)
12:15— +Paul Marienfeld 13th Death Anniversary (Jim Miketta)
6:00 —

Generational Healing Mass and Anointing
Wednesday, September 4, 2013 7:30 p.m.
Presider: Fr. Michael Sparough, SJ
Divine Savior Church
7740 W. Montrose, Norridge, IL
For further information, contact:
Donna Albert 815-479-9265

August 18, 2013
Olivia Paulina Płatkowski
August 11, 2013
Currency
$ 3,511.00
Checks
$ 1,798.00
Loose Coin
$
5.37
Total
$ 5,314.37
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 45,000.00
Collections Year to Date
$ 37,183.60
Under Budget
$< 7,816.40>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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The Golden Wedding Anniversary
Mass will be held on Sunday,
September 22, 2013, at 2:45 PM,
at Holy Name Cathedral, 735 North
State Street, Chicago, Illinois.
Couples married in 1963 interested
in attending this celebration should
contact their parish to register.
For further information call the
Family Ministries Office at
312.534.8351 or visit the website:
www.familyministries.org.

W niedzielę 22 września br., o
godzinie 2:45 po południu w
Katedrze Świętego Imienia (Holy
Name Cathedral), przy ulicy 735 N.
State Street w Chicago, Illinois,
odbędzie się uroczysta Msza święta
z okazji 50-tej rocznicy zawarcia
związku małżeńskiego.
Pary, ktόre zawarły związek
małżeński w roku 1963 proszone są
o skontaktowanie się ze swoją
parafią w celu dokonania rejestracji.
Aby zasięgnąć dodatkowych
informacji prosimy skontaktować się
z naszym biurem, 312.534.8351 lub
odwiedzić naszą witrynę
internetową:
www.familyministries.org.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
August 31st & September 1st
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.

Kathleen Leahy

Dominika Ziobro

Ryszard Koziar

Krystian Zyszczynski

Kazimiera Ziobro

Teresa Koziar

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

Leahy
Smith
Sulak

Duffy
Clancy
Ward
Harmata

Stanisław Słonina
Teresa Koziar

Dominika Ziobro
Hernandez
Masacupan
Brown
Graf

Stanisław Ryczek
Ryszard Janusiak

Twenty First Sunday in Ordinary Time
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Family: The Foundation of
Society
“I was a stranger and you
welcomed me..”(Matthew 25:35)

The 113th Congress of the United States
is considering changes in immigration
law. The Senate passed an immigration
bill in June and now we need our house
representatives to support
compassionate immigration reform that
preserves family unity as it’s cornerstone. Now is the time to revise an
immigration system that separates
spouses from each other and their
children and devastates thousands of
families through deportations.
How do we let others know we support
family-based immigration reform?
ACTION: Please ask your Congressional
Representative to support comprehensive
immigration reform that maintains family
unity. Contact your representative at 1-866
-220-0044 or send an electronic postcard at
http://www.justiceforimmigrants.org/
index.shtml.
Office for Immigrant Affairs and Immigration
Education
3525 S. Lake Park Ave, Chicago, IL 60653
Elena Segura (312) 534-5333,
esegura@archchicago.org

Uroczystość Matki Bożej
Częstochowskiej
W poniedziałek 26-tego sierpnia
obchodzimy Uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej.
Msza święta w tym dniu będzie o
godz. 7-mej wieczorem w języku
polskim.
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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 - Mary Lynch - Michael Manczko - Barbara
McDonald - Mike Muka- Antoni Nierzejewski - Carol Niewinski - Henry Orry - Marge Reavis - Augusto Sandoval Norbert Schultz - Patrick Sulak - 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!

COMMUNAL ANOINTING AND MASS FOR THE SICK (Bi-lingual Mass)
SUNDAY, SEPTEMBER 29, 2013 AT 2:00 PM
WHO MAY BE ANOINTED?
1. Anyone who is seriously sick and has not been recently anointed during the last six months.
2. Anyone whose physical condition has worsened since their last anointing, no matter how recently.
3. Anyone preparing for surgery in the near future.
4. Anyone suffering from chronic (continuing) ailments, that is arthritis, diabetes, etc.
5. Anyone who is growing older and feeling the weakening effect of growing older (especially senior citizens).
If you have a neighbor or friend who would like to participate, please pass on this article.
This Mass will fulfill your Sunday obligation.
If you are interested, please fill out the form at the bottom of this page and return it to the rectory
or in a Sunday collection. Thank You!

SAKRAMENT NAMASZCZENIA—Dwu-języczna Msza św.
NIEDZIELA, 29 WRZEŚNIA 2013, O GODZ. 2:00 PM
KTO MOŻE PRZYJĄĆ SAKRAMENT NAMASZCZENIA?
1. Każdy, kto jest poważnie chory i nie był w ostatnich 6 miesiącach namaszczony.
2. Każdy, kto osłabł fizycznie od czasu poprzedniego namaszczenia. Czas nie gra tu roli.
3. Każdy, kto ma być operowany w najbliższym czasie.
4. Każdy, kto cierpi chroniczne bóle jak artretyzm, cukrzyce, itp.
5. Każdy, kto jest bliski starości i z powodu starszego wieku odczuwa ubytek sił (senior citizen).
Jeżeli znacie kogoś z sąsiadów lub przyjaciół, kto pragnąłby przyjąć ten Sakrament to prosimy o poinformowanie tej osoby o takiej
możliwości i wypełnienie dla nich formy rejestracyjnej.
Formy rejestracyjne prosimy wypełnić i zostawić w kancelarii parafialnej
lub wrzucić w koszyczek w niedziele na Mszy św.

COMMUNAL ANOINTING—SAKRAMENT NAMASZCZENIA
REGISTRATION FORM - FORMA REJESTRACYJNA
Please return this form as soon as possible. Prosimy oddać tę formę jak najwcześniej.

_______ I WILL attend the Anointing of the Sick. / Przyjdę w ten dzień aby przyjąć sakrament Namaszczenia.
_______ I am unable to attend; I wish to receive the sacrament at HOME. /
Nie mogę przyjść. Chciał(a)bym przyjąć ten Sakrament, ale w domu.
Name/Imie - Nazwisko: _________________________________________________________________
Age/Wiek: __________

Phone/Telefon: ________________________

