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February 5, 2017

St. Priscilla Church

Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Marcin Gładysz, Associate Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mr. Richard Koziar, Maintenance
CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory - No appointment required
PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the
Rectory.
PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM
MARRIAGE:
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:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Attendance at Baptismal Preparation class is
mandatory. Register by calling the Rectory.

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634
Phone: 773-545-8840
Fax: 773-545-8919
Religious Education Office:
773-685-3785
www.stpriscilla.org
church@stpriscilla.org

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
W każdą sobotę od 3:00 do 4:00 PM
Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego
umówienia.
REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
GODZINY OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ
Poniedziałek, środa i piątek 9:00 AM do 7:00 PM
Wtorek i czwartek 9:00 AM do 4:30 PM
ŚLUBY:
Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6 miesięcy
przed datą planowanego ślubu. Prosimy potwierdzić datę
w kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej
jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być
zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.
CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Uczestnictwo
w przygotowaniu przedchrzcielnym jest obowiązkowe.
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Fifth Sunday in Ordinary Time

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (5)
8:30AM Deceased members of Proszek Family
+Francesca Perez (Reyes Family)
+Donald Schultz Jr. (Family)
+Karoline Mizera (Harmata Family)
+Jack Mastruzzo - 1st Death Ann. (Family)
+Jospeh Anton Voelker (St. Priscilla's CWC)
10:30AM O dary Ducha Św. i Bł. Boże dla Emilii i rodziny
Z okazji 25-tej rocz. ślubu Iwony i Bogdana Zając
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże bł. i opiekę M. Bożej (Rodzice)
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Maria Mortka (Rodzina)
++Rozalia i Feliks Wolf (Rodzina)
++Weronika i Michał Zuber (Rodzina)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Bolesław Ciuba w 44 rocz. śmierci (córka)
+Karolina Grudzień rocz. urodzin i śmierci
(córka z rodziną)
+Helena Sojka (córka z rodziną)
+Andrzej Podosek - 5tą rocz. Smierci (Rodzina)
+Artur Podosek (Rodzina)
+Barbara Pańkowska (Rodzina)
+Józefa Denisiuk (Siostry)
+Aleksander Chwał w rocz. śmierci (Rodzina)
+Tomasz Klepacz w rocz. śmierci (Rodzina)
+Bolesław Smosna zmarł w Polsce (syn z rodziną)
12:15PM Health and Blessings for Stella Ryciuk (Family)
Health and Blessings for Ruth and George Luke
+Sally Mirocha Raphael (Swedberg Family)
++Russell and Bernadette Palmer
+Rahonda Gabor - 1st Death Ann. (Family)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
++Stefania i Eugeniusz Góralski (córka)
++Janina i Adam Wiktorczyk (Mariola)
MONDAY (6) St. Paul Miki and Companions, Martyr
8:00AM +Mary Kay Cademartrie - Death Ann.
++Mary and Frank Schultz (Denise)
+Rahonda Gabor - 1st Death Ann. (Family)
+Juliana Mantuano - Birthday Rem. (Ernie)
7:30PM O bł. Boże dla rodziny
TUESDAY (7) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+Matthew Blickle (Joan)
7:30PM +Sławomir Leonik
WEDNESDAY (8) Weekday
8:00AM +Anthony T. LaValle (Dolores)
+Joseph A. Voelker (Family)
7:30PM +Sławomir Leonik

THURSDAY (9) Weekday
8:00AM +Lorraine DuPlantis - Birthday Rem. (Denise)
+Primo Mantuano - Birthday Rem. (Ernie)
7:30PM O bł. Boże dla rodziny
FRIDAY (10) St. Scholastica, Virgin
8:00AM ++Otto and Lorraine Ackermann (Daughter)
7:30PM O uwolnienie od zła, dary Ducha Św. i opiekę
Matki Bożej dla Damiana
SATURDAY (11) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Stella Ryciuk (Family)
8:30AM O bł. Boże dla rodziny
4:00
+Bernice Hujar (Hujar Family)
+Joseph Anton Voelker (Emily Sloan)
+Wally Kane - Death Anniversary (Family)
+Phil Evich (Gil Nabor)
+Shirley Migani (sister)

William Balog—Joe Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn Cademartrie—
Emmett Clancy—Jan Drożdż—
Theresa Gloms—George Gloms—
Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Dorothy Heck—
Marian Henaghan—Andrew Jennings—Carrie Kacen—
Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—
Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska-Rafało—
Maureen Kearney—Chester Kmiec—Helen Kumiega—
Maria Lech—Peter Leyden—Mary Lund—Mary
Lynch—Michael Manczko—Barbara McDonald—Betty
Mijatov—Mike Muka—Vince Munday— Antoni
Nierzejewski—Carol Niewinski—John Nowik—Stefan
Nowik—Stevie V. Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—
Marlene Owen—Marge Reavis—Alice Reckmann—
Augusto Sandoval—Carol Santoro—Norbert Schultz—
John Sherrod—Helen Sterling—Patrick Sulak—Gina
Swensen—Roger Vlasos—Beatrice Waltz—Jola
Wolfe—Carla and Adam—Virginia Zyburt
If you would like to have a name added or removed from our
Parish “Pray For…” sick list, please call the rectory at
773-545-8840 ext. 221. Thank you!

January 29, 2017
Collection
Latin America
Total
Weekly Goal

$
$
$

6,903.49
2,434.00
9,337.49

$

7,500.00

Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Fr. Matt’s Message
Please allow me to take this time to use the words of St. Paul in the second
reading of today's Liturgy of the Word, to show what I felt as a priest and as your
pastor when I came to serve you, and what I feel to this day: "When I came to you,
brothers and sisters, proclaiming the mystery of God, I did not come with sublimity
of words or of wisdom. For I resolved to know nothing while I was with you except
Jesus Christ, and him crucified. I came to you in weakness and fear and much
trembling, and my message and my proclamation were not with persuasive words
of wisdom, but with a demonstration of Spirit and power, so that your faith might
rest not on human wisdom but on the power of God." I ask that you please pray
for me that I never diverge from this path.
I sincerely thank our Boy Scouts for organizing the wonderful Pierogi Fest last Saturday evening. I hope
we have more of these kinds of moments, where we are together as one parish family. Today is the last call to
support our parish and get your tickets for the annual Valentine's Day Dance. The Dance is this Saturday at
7:00 PM. I invite you and await your presence. Also on Saturday, February 11, we celebrate the World Day of
the Sick on the memorial of Our Lady of Lourdes. I invite all the sick and suffering in body and soul to attend a
special Mass, where they can receive the Sacrament of Anointing of the Sick on that day at 12:00 noon. At the
end of Mass, I will grant all a special individual blessing as it is done in Lourdes. You are cordially invited!
Blessings, Fr. Matt D. Galle - Your Pastor

Refleksje ks. Macieja
Pozwólcie że tym razem posłużę się słowami św. Pawła z
drugiego czytania dzisiejszej liturgii słowa, aby pokazać to co czułem jako
kapłan i wasz Proboszcz kiedy przyszedłem wam służyć i co czuję po dziś
dzień: “Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc
słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem
bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa
Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i
bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Módlcie się za mnie proszę abym nigdy nie zszedł z tej drogi.
Dziękuję bardzo serdecznie naszym harcerzom za zorganizownie wspaniałego wieczoru Pierogi Fest w
zeszłą sobotę. Oby więcej takich momentów, kiedy jesteśmy razem jako jedna parafialna rodzina. Dzisiaj już
ostatni dzwonek aby wesprzeć inicjatywę dorocznej parafialnej zabawy walentynkowej. To już w najbliższą
sobotę o 19:00. Zapraszam i czekam. Również w sobotę 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych we
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Zapraszam wszystkich chorych i cierpiących na duszy i na ciele na
specjalną Mszę Św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych tego właśnie dnia o godz. 12:00 w
południe. Na zakończenie Mszy Św. udzielę wszystkim specjalnego indywidualnego błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem jak to ma miejsce w Lourdes. Zapraszam serdecznie!
Błogosławię, Ks. Maciej D. Galle - wasz Proboszcz
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SACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICK
ON THE FEAST OF OUR LADY OF LOURDES, PATRONESS OF THE SICK
SATURDAY, FEBRUARY 11, 2017 AT 12:00 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 let them know about this opportunity!

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z LOURDES, PATRONKI CHORYCH
SOBOTA, 11 LUTEGO 2017, O GODZ. 12:00 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!

2016 REQUESTS FOR CONTRIBUTION STATEMENTS
Contribution Statements for the year 2016 can be prepared for registered
parishioners upon request. Please call the Parish Office at
(773) 545-8840 ext. 221, with your name, address and envelope number.
You can either pick the statement up at the office during business hours or
request to have it mailed to you. We sincerely thank everyone for their
continued support of St. Priscilla Church!
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Valentine’s Dance

Zabawa Walentynkowa

St. Priscilla Parish
6949 W Addison St.
Chicago, IL 60634
February 11, 2017 at 7pm

Parafia Św. Priscilli
6949 W Addison St.
Chicago, IL 60634
11 Lutego 2017 o godz. 7pm

Only $50 per person.
Includes full dinner, 2 bottles of wine
per table, snacks, music
and much more!
For reservations, please call:
(773) 545-8840

Tylko $50 od osoby.
W cenie obiad, 2 butelki wina do stołu,
przekąski, orkiestra i wiele więcej!

All Are Welcome!

Zapraszamy!

Słowianie Band will play!
Gra zespół Słowianie!

Po rezerwacje proszę dzwonić:
(773) 545-8840
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Thank You Boy Scouts!
Thank you to our Boy Scouts for
hosting Pierogi Fest!
The event was another great
success for our Parish.
Take a look at our proud
Boy Scout Troop 803 below
with Fr. Matt & Fr. Marcin!

LITURGY SCHEDULE - FEBRUARY 11 / 12
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 11 / 12 LUTEGO
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARISTIC / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTI

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. Maciej D. Galle

Eileen LoPiccolo
Emily Sloan
Giles Nabor

Karl Rodriguez

Sunday
8:30 AM

Fr. Marcin Gładysz

Chic Duffy
Rose Ferina
Anna Harmata
Joy Ward

Suzanne Moritz

Sunday
10:30 AM

Fr. Maciej D. Galle

S. Aniceta
Stanisław Słonina

Marta Lisak
Krystyna Cioch

Sunday
12:15 PM

Fr. Jeffrey Grob

Maura Clancy
Lorna Masacupan
Jim Miketta

Dominika Ziobro

Sunday
6:00 PM

Fr. Marcin Gładysz

S. Anna Kalinowska

Piotr Grocholski
Jolanta Grocholska
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DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
„STUDNIA”
Przyjdź na Spotkanie Młodzieżowe!
Czekamy na ciebie!
NIEDZIELA - 11:30 AM

Come to our weekly meeting on Tuesdays at
5:30 PM in the Church.
Przyjdź na nasze cotygodniowe spotkanie we Wtorek o
godzinie 5:30 PM w kościele.

YOUTH MINISTRY „THE WELL”
Come to the Youth Meeting!
We are waiting for you!
SUNDAY - 11:30 AM

Saint Dominic Savio,
patron of Altar Servers, pray for us.
Święty Dominiku Savio,
patronie ministrantów,
módl się za nami.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...

Spotkania Formacyjno Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu Świętym

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
we Mszy świętej oraz nabożeństwie z modlitwą
wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie!
♦ 6:30 PM - Spowiedź św.
♦ 7:00 PM - Wystawienie

Najświętszego Sakramentu
i Różaniec
♦ 8:00 PM - Msza św.
♦ 9:00 PM - Posługa modlitwą
wstawienniczą o uwolnienie i
uzdrowienie

W każdą pierwszą i trzecią niedziele
miesiąca po Mszy św. o 6:00 PM w
sali pod Kościołem.
♦

♦ Pierwsza niedziela - Krąg Biblijny
Trzecia niedziela - Studium Katechizmu Kościoła
Katolickiego

Spotkania rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Wszyscy mile widziani!

Przyjdź, Zobacz i Zostań z Nami!

PRAYER TO
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL

MODLITWA DO
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

St. Michael the Archangel,
defend us in battle.
Be our defense against the
wickedness
and snares of the Devil.
May God rebuke him, we humbly
pray, and do thou,
O Prince of the heavenly hosts,
by the power of God,
thrust into hell Satan,
and all the evil spirits,
who prowl about the world
seeking the ruin of souls.
Amen.

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich
zastępów,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.
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KALENDARZ LITURGICZNY

LITURGICAL CALENDAR

6 poniedziałek Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy
Rdz 1, 1-19/Mk 6, 53-56;
Paweł Miki, japoński Jezuita, męczennik. W 1597 roku
rozpoczęły się prześladowania w Japonii. Paweł został
aresztowany i poddany torturom. Nie wyrzekł się jednak
wiary w Chrystusa. Przebywał w więzieniu w pobliżu
Nagasaki, gdzie spotkał swoich 25 towarzyszy i wraz z
nimi został ukrzyżowany.

6 Monday Memorial of St Paul Miki and Companions
Gn 1:1-19/Mk 6:53-56
Paul Miki, a Japanese Jesuit and martyr. In 1597 in
Japan be came the persecution of Christian. Paul
was arrested and subjected to torture. He did not
give up faith in Christ. He was in a prison close to
Nagasaki, where he met his 25 companions and
with them was crucified.

7 wtorek Dzień powszedni
Rdz 1, 20 – 2, 4a/Mk 7, 1-13;

7 Tuesday Weekday
Gn 1:20—2:4a/Mk 7:1-13

8 środa Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego
Rdz 2, 4b-9. 15-17/Mk 7, 14-23;
Hieronim był oficerem w armii weneckiej.
Po jednej z bitew trafił do niewoli.
Przebywając w lochu Castel Nouvo, modlił
się o wstawiennictwo Maryi i został
cudownie uwolniony. Wydarzenie to
sprawiło, że Hieronim przeżył wewnętrzną
przemianę.W 1528 założył Stowarzyszenie
Sług Ubogich. Hieronim zmarł w roku 1537. Zaraził się
podczas niesienia pomocy ofiarom epidemii.

8 Wednesday Memorial of St Jerome Emiliani
Gn 2:4b-9, 15-17/Mk 7:14-23
Jerome was an officer in the army of the
Venetian. After one of the battles he was
captured. While in a dungeon Castel Nouvo,
prayed for the intercession of Mary, and he was
miraculously freed. This event meant that
Jerome
lived
through
the
interior
transformation. In 1528 he founded the
Congregation of Regular Clerics. Jerome died in 1537. He
became sick when he helped the victims of the epidemic.

9 czwartek Dzień powszedni
Rdz 2, 18-25/Mk 7, 24-30;

9 Thursday Weekday
Gn 2:18-25/Mk 7:24-30

10 piątek Wspomnienie św. Scholastyki
Rdz 3, 1-8/Mk 7, 31-37;
Św. Scholastyka z Nursji urodziła się jako siostra
bliźniaczka św. Benedykta. Kiedy św. Benedykt
założył pierwszy klasztor w Subiaco, święta założyła
podobny dla niewiast - klasztor benedyktynek.
Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin
wszystkich benedyktynek.

10 Friday Memorial of St Scholastica
Gn 3:1-8/Mk 7:31-37
St. Scholastica of Nursia was born as a twin sister
St. Benedict. When St. Benedict founded the first
monastery in Subiaco, she founded similar for
women. Scholastica is considered the mother of all
Benedictine spiritual family.

11 sobota Wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Rdz 3, 9-24/Mk 8, 1-10;
Począwszy od 11 lutego 1858 14-letnia wiejska
dziewczyna Bernadette Soubirous doświadczyła
serii objawień "Pięknej Pani". Wydarzenia te
miały miejsce w grocie Massabielle, niedaleko
Lourdes. 25 marca 1858, podczas 16. objawienia,
w święto Zwiastowania, Piękna Pani powiedziała:
Ja jestem Niepokalane Poczęcie…. Dzień
wspomnienia Maryi z Lourdes jest obchodzony w
Kościele Katolickim jako światowy dzień chorych.

11 Saturday Our Lady of Lourdes
Gn 3:9-24/Mk 8:1-10
Starting from February 11, 1858 the 14-year-old girl
Bernadette Soubirous experienced a series of
revelations "Beautiful Lady". These events took
place in the grotto of Massabielle, near Lourdes.
March 25, 1858, during the 16th apparition, the
feast of the Annunciation, Beautiful Lady said: I am
the Immaculate Conception .... Day memories of
Mary of Lourdes is celebrated in the Catholic
Church as a World Day of the Sick.

12 SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Syr 15, 15-20/1 Kor 2, 6-10/Mt 5, 17-37;

12 SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Sir 15:15-20/1 Cor 2:6-10/Mt 5:17-37
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2017 Annual Catholic Appeal
“Love Your Neighbor As Yourself”

Doroczna Kwesta Katolicka 2017 r.
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”

Please spend some time this week reflecting on the
Annual Catholic Appeal brochure that you received
with your bulletin. Please remember that the Annual
Catholic Appeal is much different than a one-time
special collection. It is a pledge campaign where you
can make a gift payable in installments.

Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez
chwilę nad broszurą otrzymaną wraz z dzisiejszym
biuletynem. Prosimy pamiętać, że Doroczna Kwesta
Katolicka jest czymś więcej niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest ona kampanią, podczas której możesz
złożyć zobowiązanie spłacane w ratach.

The ACA theme, “Love Your Neighbor As Yourself,”
was selected to remind us that our contributions to
the Annual Catholic Appeal enable the funded
ministries and services to share God’s love with many
others in our parish, our Archdiocese, and throughout
the world.

Hasło tegorocznej Kwesty „Kochaj bliźniego swego
jak siebie samego” zostało wybrane, aby
przypominać nam, że nasza ofiara na rzecz Dorocznej
Kwesty Katolickiej pomaga dziełom i posługom
duszpasterskim finansowanym przez Kwestę
przekazywać miłość Boga wielu osobom w naszej
parafii, naszej Archidiecezji i na całym świecie.

Each pledge makes a difference because all parishes
participate in the campaign and the gifts of many
enable our Archdiocese to deliver needed ministries
and services.
After our parish goal of $17,562 is reached in cash,
100% of any additional funds come back to our parish
to help to fund our needs.
If you received your pledge form in the mail, please
complete it and mail it back or bring it to Mass next
weekend. For those of you that did not receive a
mailing or have not had time to respond to it, we will
conduct our in-pew pledge process at all Masses next
weekend.
Thank you for your prayerful consideration and
generous response.

Każde zobowiązanie przyczynia się do wprowadzania
realnych zmian na lepsze, gdyż wszystkie parafie
uczestniczą w Kweście, a ofiary wielu osób
umożliwiają naszej archidiecezji pełnienie
koniecznych dzieł duszpasterskich.
Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę docelową,
czyli $17,562 w gotówce, to 100% dodatkowo
zebranych funduszy zostanie zwrócone do parafii na
zaspokojenie jej własnych potrzeb.
Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania
finansowego, prosimy wypełnić go i odesłać pod
wskazany adres lub przynieść do kościoła na Mszę
św. Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy pocztą
lub nie mieli czasu, aby odpowiedzieć na
korespondencję, zostanie przeprowadzona specjalna
akcja składania zobowiązań. Będzie ona miała miejsce
w przyszłym tygodniu, podczas wszystkich Mszy św.
Dziękujemy za rozważenie możliwości złożenia
hojnego daru poparte modlitwą.

