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

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 and Friday 9:00 A.M. to 7:00 P.M.
Tuesday - Thursday 9:00 A.M. to 4:30 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-sixth Sunday in Ordinary Time
September 29, 2013
[K]eep the commandment without stain or reproach
until the appearance of our Lord Jesus Christ.
— 1 Timothy 6:14
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SPIRITUAL REFLECTION

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

Reflecting on God’s Word

BOGACZ I ŁAZARZ

If anyone is the prophet of the punch line, it is
Amos. He travels up from the south to preach to the
people of the northern kingdom of Israel and he pulls
no punches. “Woe to the complacent,” he begins, and
then in a quick series of brush strokes lets them know
how God sees them: lying upon their beds, stretched
out on their couches, eating their tender lamb and
calves, drinking fine wine while the music plays and
they anoint themselves with the best oils. Then the
punch line—they shall be the first to go into exile. The
party is over!
In a similar vein Jesus paints a portrait of
“Richman”—tradition has named him Dives (Latin for
“rich man”)—dressed in the best, eating the best, insulated in his own little world, while at his door Lazarus
lies starving, with only dogs coming to lick his sores. It
is a scene of total indifference to the plight of the poor.
God’s response is clear. The wheel will turn. And when
it does, so shall Lazarus and Richman. What was a gap
between them becomes a chasm.
The Letter to Timothy today contains advice from a
mentor to his beloved child in the faith. It offers of
profile of how the baptized person is to live. It’s a
shame that the reading does not begin earlier (1 Timothy 6:9–10) and end later (6:17–19), because these
verses directly warn about the dangers of money, offering advice for the wealthy so that they may “lay
hold of eternal life” (6:12).
—James A. Wallace, C.SS.R.
.

Living God’s Word
Jesus became poor so that we might be rich in the
grace and wisdom of the Lord. We can pray and meditate on the responsorial psalm for this week: “Blessed
is he who keeps faith forever, secures justice for the
oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets
captives free” (Psalm 146:7).
Copyright © 2012, World Library Publications. All rights reserved.

Moglibyśmy sobie postawić pytanie: dlaczego
bogacz poszedł do piekła? Czy tylko dlatego, że był
bogaty? Dlaczego Łazarz cieszy się szczęściem
wiecznym? Czy tylko dlatego, że był żebrakiem?
Byłoby dużym uproszczeniem twierdzenie, że nędza
wystarczy do zbawienia. Podobnie też absurdalna
wydaje się teza, że bogactwo skazuje człowieka na
potępienie.
Czego więc brakowało bogaczowi z dziesiejszej
przypowieści ewangelicznej, i co zadecydowało o tym,
że po śmierci „Aniołowie zanieśli Łazarza na łono
Abrahama” (Łk. 16,22). W czym tkwi jego wina?
Jezus sugeruje nam odpowiedż. Bogacz opływał
w dostatki (co samo w sobie nie jest grzechem). Jego
winą było to, że zaślepiony dobrobytem nie dostrzegł
Łazarza, potrzebującego pomocy. Jeśli więc tkwi w
bogactwie jakieś niebezpieczeństwo, to chyba polega
ono na tym, że człowiek bogaty staje się często
nieczułym na potrzeby bliźniego.
Pismo Święte z jednej strony widzi w bogactwie wielką
szansę: ten, kto posiada dobra, może je jeszcze
pomnożyć, dzieląc się nimi z innymi. Może przyjść z
pomocą ubogim dzięki temu, że ma się czym podzielić.
Z drugiej strony bogactwo niesie ze sobą pewne
niebezpieczeństwa. Może ono rodzić pychę! Ktoś, kto
jest bogaty czuje się często samowystarczalny. Nie
potrzebuje nikogo. Łatwo rodzi się wtedy u niego
przekonanie, że wszystko można kupić na tym świecie:
nawet człowieka. Pytanie : „co mi możesz dać?” - staje
się często jedynym pytaniem stawianym sobie przez
bogacza. To sprawie, że w swoim postępowaniu
lekceważy drugiego człowieka.
Ewangeliczny bogacz nie był wrażliwy na nędzę
bliźniego. Obojętny za życia na drugiego człowieka,
pozostaje nim także po śmierci.
Czego pragnie na nauczyć Jazus słowami tej
przypowieści?
Jezus pragnie nas uczynić wrażliwymi na innych.
Chce, aby potrzeba posiadania nie stała się jedyną
potrzebą naszego życia. Abyśmy nie zabili w sobie
wrażliwości na potrzeby bliźnich. Tłumaczymy się
nieraz, że nie jesteśmy w stanie przyjść z pomocą
wszystkim „Łazarzom”, z którymi się na codzień
spotykamy. To prawda! Ale wystarczy, że przyjdziemy
z pomocą temu jednemu, który pierwszy stanie na
progu naszego domu.
—ks. Idzi—

Twenty Sixth Sunday in Ordinary Time

TWENTY- SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (29)
8:30 — +Michele Cosentino (Wife)
+Piero Giannelli 1st Anniversary of Death (Wife)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania kapłańskie oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Boże bł. i wszelki potrzebne łaski dla Agaty
i Adama Deyna w 5-tą rocz. ślubu
O Bożą opiekę, Dary Ducha św. i uwolnienie od nałogów

O łaskę zdrowia dla Józefa
W 72 rocz. powstania 5 Kresowej Dywizji Piechoty o
szczęście w wieczności dla poległych oraz o Boże bł.
i wszelkie potrzebne łaski dla żołnierzy i ich rodzin
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Genowefa Wójcik (Syn z rodziną)
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
+Antoni Borysiewicz w 4-tą rocz. śmierci (Córka)
++Feliksa Skowera i Maria Krośnicka (Alicja Błońska)
12:15— Health and Blessings for Lorraine DuPlantis
(Herman and Dolly Stuckmann)
6:00 — O zdrowie i Boże bł. dla Ewy z racji urodzin
O Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla Józefa
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TWENTY- SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (6)
8:30 — In Thanksgiving Evelyn Gale
Health and Blessings for Michael Luisi (Evelyn & Fam)
In Thanksgiving Evelyn
Special Blessings for Dolores and Edwin Peszek
+Dorothy Castronovo (Rush University Medical Center)
+Edward Luby (Barbara Taschler)
++Daniel and Mary Sexton (Marian Henaghan)
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 (Żona i dzieci)
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
++Zofia i Franciszek Pasierbek w rocz. śmierci (Córka)
12:15— +Richard Jezierny Sr. (Wife and Family)
+Danny Lynch Birthday Remembrance (Mother & Fam)
6:00 —

MONDAY (30) St. Jerome, Priest and Doctor of the Church
8:00 — +Geronima Sapon (Family)
TUESDAY (1) St. Therese of the Child Jesus, Virgin & Doctor
8:00 — ++George and Sally Adamick (Family and Friends)
WEDNESDAY(2) The Holy Guardian Angels
8:00 — +Anton Marienfeld Death Anniversary (Jim Miketta)
8:30 — +Janina Bochenek w 9-tą rocz. śmierci (Córka z rodziną)
++Helena i Lucjan Cackowski (Córka)
THURSDAY (3)Weekday
8:00 — +Eugenia Kasaniak (M/M LaCour)
FIRST FRIDAY (4) Saint Francis of Assisi
8:00 — All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
Lori Pacer - Birthday Blessings (Aunt)
7:00 PM — +Marek Dolecki w rocz. urodzin (Rodzina)
+Joanna Kuca (Córka z rodziną)
FIRST SATURDAY (5) Weekday (BVM)
8:00 — +Frank DeBiase Death Anniversary (Family)
8:30 — O Boże bł. i potrzebne łaski dla Mieczysława
4:00 — 56th Wedding Anniversary for Jane and Michael Busse
+Andrew Doppel (Father and Mother)
+Edward Luby (Karen and Lucy)

Helen Schultz
David J. Grzelak
Władysław Pilecki

September 15, 2013
Currency
$ 3,932.00
Checks
$ 2,297.00
Loose Coin
$
7.78
Total
$ 6,236.78
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 82,500.00
Collections Year to Date
$ 68,475.52
Under Budget
$<14,024.48>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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As a reminder, the
Book of Mass
Intentions for 2014
is open. Mass
Intentions for next
year can be reserved
in the rectory,
especially for such
occasions as
anniversaries,
whether they be
death, birth, or
wedding.

Przypominamy, że
książka z intencjami
na rok 2014 jest
otwarta. Prosimy
o składanie intencji
osobiście w

kancelarii
parafialnej.
CATHOLIC WOMEN’S CLUB

Meeting: Tuesday, October 1st at 1:00 PM in the Round Room.
Speaker: Arlene Skelly (Coldwell Banker)
Save the date:
Please join us!
Bakers Square
Reminder: Rummage Sale and Bake Sale
When: Nov. 2nd and 3rd
We will be accepting clothes, kitchen items, or
anything else as long as it is clean and in good
condition, the last week of October 30th. Thanks!

Night
Friday, November
15th
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The Knights of
Columbus will be
selling raffle tickets to
support Seminarian
vocations at all Masses
on Saturday, October
5th and Sunday
October 6th, 2013.
***
Rycerze Kolumba będą
sprzedawać bilety na
loterię fantową po
wszystkich Mszach św.
w Sobotę 5-ego
pażdziernika i w
Niedzielę 6-ego
pażdziernika. Dochód
że sprzedarzy biletów
wspiera powołania do
Seminarium.

Serdecznie zapraszamy Polonię na spotkanie z Panią Prof. Krystyną Pawłowicz - profesorem
uniwersyteckim i obecnie profesorem w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
i równocześnie posłanką na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
.

n

Wtorek 1 pażdzienika:
 Parafia św. Konstancji, 5843 W. Strong Street,
Chicago - Msza św. Godz. 7:00 wieczór - po Mszy św.
spotkanie

Czwartek 3 pażdziernika:
 Parafia Św. Stanisława Bp i Męczennika, 5352 W.
Belden Ave. - o godz. 7:00 wieczór - różaniec - po
różańcu spotkanie w Sali pod Kościolem

Środa 2 pażdziernika:
 Parafa Świętej Trójcy, 1118 N. Noble St. Chicago, Msza
św. o godz. 7:30 wieczór - po Mszy św. spotkanie

Z modlitwą, Dyrektor Centrali Radia Maryja
O. Zbigniew Pieńkos CSsr
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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!

Annual Fall Dance
The Polish community from St. Priscilla
is hosting its Annual Fall Dance,
which will be held on

Saturday, October 26, 2013,
at 7:00 PM in McGowan Hall.
Music will be provided by the
“Gwiazda” Band.
The ticket price is $15.
Food and drinks are no included
in the price.

We hope to see you all there!

Zabawa Jesienna
Wspólnota polsko-języczna
w parafii św. Pryscylii
organizuje kolejną Zabawę Jesienną,
która odbędzie się w dniu

26-go października br. o
godz. 7:00 wieczorem w hali
McGowan pod kościołem.
Do tańca będzie przygrywać
orkiestra Gwiazda.
Cena biletów $15. Bufet obfitcie
zaopatrzony.
Do miłego zobaczenia!

September, 2013
St. Priscilla Parish
6949 W. Addision St.
Chicago, IL. 60634
Dear St. Priscilla Parish:
I wish to thank you for your gift of $400.00, which you donated to the St. Francis Borgia Deaf Center. Your gift will be used
to continue the work of our Church in serving the needs of Deaf and hard-of-hearing people throughout the Chicagoland
area.
Without the generosity of people like you, we would be unable to serve as many people as we do.
Again, thank you and God bless you for your generosity.
Yours in Christ,

Rev. Joseph A. Mulcrone
Chaplain for the Deaf

