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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

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

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii parafialnej.

CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory - No appointment required.

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

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.

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.

ANOINTING OF THE SICK:
Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed at the Rectory.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
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Eighth Sunday in Ordinary Time

EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (26)
8:30AM +Karoline Mizera (Harmata Family)
+Joseph Anton Voelker (Family)
+Franciszek Szalast 9th Death Anniversary
(Daughter & Family)
10:30AM O dary Ducha Św. i Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
O powrót do zdrowia dla Filipka Szczęsny i Boże bł.
dla całej rodziny
O zdrowie i Boże bł. dla Michałka Świderskiego w
dniu chrztu świętego (Rodzice)
W intencji przebłagalnej
O zdrowie i Boże bł. dla Krystyny Jachym z racji
imienin oraz w 70-tą rocz. urodzin (dzieci)
Przebłagalna za grzechy rodziny
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Aleksander Mroczek w 9-tą rocz. śmierci (Rodzina)
+Stanisława Soprych (Rodzina)
+Stanisława Białek (Rodzina)
+Lukasz Baufał (Rodzina)
+Kazimierz Świerzbiński w 18 rocz. śm. (Rodzina)
+Feliksa Świerzbińska 6 rocz. śmierci (Rodzina)
+Harlna Walentyna 5 rocz. śmierci (córka)
12:15PM +Sally Mirocha Raphael (Swedberg Family)
+George Cieplinski
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Adama i Lidii
MONDAY (27) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O zdrowie i Boże bł. dla Anny i Zdzisława z rodziną
TUESDAY (28) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+Matthew Blickle (Joan)
+Donald May
7:30PM O zdrowie i Boże bł. dla Władysławy Kułaga i opiekę
Matki Bożej

FRIDAY (3) Friday After Ash Wednesday
8:00AM +Joseph Anton Voelker (Rosalie McGlynn)
+Donald Schultz Jr. (Family)
6:00 PM Stations of the Cross
7:00 PM Droga Krzyżowa
7:30PM Za Damiana, o uwolnienie od zła, dary Ducha Św.
i opiekę Naj. Matki Panny
SATURDAY (4) Saturday After Ash Wednesday
8:00AM +Donald J. Arnet (Friend)
8:30AM ++Ewa i Stanisław Cnota rocz. śmierci (córka)
++Kazimiera i Kazimierz Świerzbiński z racji Imienin
+Kazimierz Świderski z racji Imienin
4:00PM +Paul Taweck 5th Death Ann. (Głowinski Family)
+Jospeh Anton Voelker (Doppel Family)

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM
NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM:
10:30 AM & 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU TYGODNIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM
Sobota: 8:30 AM
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM

ASH WEDNESDAY MASS SCHEDULE
Masses in English:
8:00 AM and 6:00 PM

Msze św. w języku polskim:
10:30 AM i 7:30 PM

Prayer Services in English:

WEDNESDAY (1) Ash Wednesday
8:00AM +Carmela Costabile (Theresa)
10:30AM +Danuta i Mieczysław Leśniak
12:30PM Prayer Service
6:00PM All Souls in Purgatory #23
7:30PM Za zmarłych polecanych wypominkach #24
THURSDAY (2) Thursday After Ash Wednesday
8:00AM Health and Blessings for Stella Ryciuk (Family)
7:30PM Za zmarłych polecanych wypomnikach #25

12:30 PM

February 19, 2017
Collection
Total
Weekly Goal

$
$

7,736.78
7,736.78

$ 7,500.00

Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Fr. Matt’s Message
Pope Benedict XVI once said that faith in Providence does not release us from a tedious
battle for a worthy life, but frees us from seeking material things and from the fear of tomorrow.
Lent will begin soon. This Wednesday, we will celebrate Ash Wednesday. Lent is truly a favorable
time to intensify our spiritual life through holy methods that the Church offers us: fasting, prayer
and almsgiving. The foundation for everything is God's Word, which we are encouraged to listen
to more closely and reflect upon during this time. In his 2017 Message for Lent, Pope Francis
wrote, "Dear friends, Lent is the favourable season for renewing our encounter with Christ,
living in his word, in the sacraments and in our neighbour. The Lord, who overcame the
deceptions of the Tempter during the forty days in the desert, shows us the path we must take.
May the Holy Spirit lead us on a true journey of conversion, so that we can rediscover the gift of
God’s word, be purified of the sin that blinds us, and serve Christ present in our brothers and
sisters in need. I encourage all the faithful to express this spiritual renewal also by sharing in the
Lenten Campaigns promoted by many Church organizations in different parts of the world, and thus to favour the culture of
encounter in our one human family. Let us pray for one another so that, by sharing in the victory of Christ, we may open our
doors to the weak and poor. Then we will be able to experience and share to the full the joy of Easter."
As we traditionally do during Lent, I invite you to join us for Stations of the Cross on Fridays, the Lenten retreat and I
encourage other forms of piety. I invite you to take part in daily Mass, especially during this Lenten season. I also encourage
you to make it a habit of taking the parish bulletin home with you. In it, you will find a lot of interesting information about what
is going on in our parish and what lies ahead for us. I invite everyone to save the date for our Parish Lenten Retreat. This year's
Polish Retreat will be led by Fr. Boguslaw Jaworowski and the English Retreat will be led by Fr. Jeffrey Grob. The Polish Retreat
begins on Sunday, March 12 till Wednesday, March 15. The English Retreat begins Monday, March 20 till Wednesday, March 22.
A detailed schedule of the retreats, confessions and Masses during Lent can be found in our bulletin.
Wishing you an abundance of God's graces during this holy and venerable time.
Prayerfully, Fr. Matt D. Galle - Your Pastor

Refleksje ks. Macieja
Benedykt XVI powiedział swego czasu, że wiara w Opatrzność nie zwalnia nas od
żmudnej walki o godne życie, ale uwalnia nas od zabiegania o rzeczy i od lęków o dzień
jutrzejszy. Zbliża się okres Wielkiego Postu. Już w najbliższą środę wypada Środa Popielcowa.
Wielki Post jest właśnie czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez
święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego jest
Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani. Papież Franciszek w
orędziu na Wielki Post 2017 powiedział m.in.: ”Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w
spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych
na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do
podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który
nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej
duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w
różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy
uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w
pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.”
Tradycyjnie w okresie Wielkiego Postu zapraszam was na piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, rekolekcje
wielkopostne i zachęcam do innych form pobożności. Zapraszam szczególnie w tym okresie do codziennego uczestnictwa we
Mszy świętej. Proszę miejcie w zwyczaju zabierać zawsze parafialny biuletyn ze sobą do domu. Znajdziecie tam zawsze wiele
ciekawych informacji o tym co w parafii się dzieje i co przed nami. Już dziś zapraszam was abyście zaplanowali swój czas tak,
aby móc uczestniczyć w naszych rekolekcjach parafialnych. Rekolekcje w j. polskim wygłosi dla nas w tym roku ks. Dr Bogusław
Jaworowski, a w j. angielskim ks. Dr Jeffrey Grob. Rekolekcje w j. polskim będą od Niedzieli 12 marca do środy 15 marca, a w j.
angielskim od poniedziałku 20 marca do środy 22 marca. Szczegółowy plan rekolecji, spowiedzi i nabożeństw wielkopostnych
znajdziecie na dalszych stronach biuletynu.
Życząc obfitości łask Bożych na czas tego świętego i czcigodnego czasu,
pozostaję w modlitwie, Ks. Maciej D. Galle - wasz Proboszcz
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Zapraszamy do uczczenia Żołnierzy Wyklętych poprzez udział w biegu
„Tropem Wilczym — Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych".
Bieg odbędzie się w sobotę, 4 marca, o godz. 9:30 rano w Shabbona Park w Chicago.
Adres: 6935 W Addison St, Chicago, IL 60634 (w pobliżu parafii Św. Pryscylli)
Plan uroczystości:
Wpisowe wynosi $5 od osoby (opłata tylko gotówką). Każdy z uczestników
•8.30 - Msza św. w intencji żołnierzy
otrzyma pakiet startowy:
podziemia niepodległościowego
• koszulkę z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego
•9.30 - Bieg Pamięci
• pamiątkowy medal
•10.30 - Apel Poległych
Przed biegiem obowiązkowa rejestracja.
•11.00 projekcja filmu „Inka. Zachowałam się
jak trzeba” (w sali parafialnej kościoła Św.
Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się w Chicago drugi rok z
Pryscylli)
rzędu. Trasa ma dystans 1963 m., symbolizuje rok, w którym zginął w walce
• 11.45 - prezentacja wystaw poświęconych
ostatni Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak „Lalek”.
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Bieg
w Chicago odbędzie się w ramach obchodów tego święta. Ideą projektu jest oddanie hołdu i popularyzacja wiedzy na temat
Bohaterów Narodowych - żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego walczących w latach 1944 –
1963 o niepodległość Polski.
Dyrektorów zainteresowanych zgłoszeniem swojej szkoły prosimy o kontakt z organizatorami.
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin
Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago
Kontakt: Arkadiusz Cimoch: tel.: (773) 817-4722 | e-mail: nszchicago@gmail.com | strona internetowa: http://nszchicago.com/
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ST. PRISCILLA LENTEN MISSION
Very Rev. Jeffrey S. Grob, JCD
Fr. Grob is the Chancellor of the
Archdiocese of Chicago, as well as
the Cardinal’s Liaison to the Lay
Ecclesial Movements and New
Communities.

Monday, March 20th
6:00 pm- Mass with Homily
Tuesday, March 21st
6:00 pm- Mass with Homily
nd

Wednesday, March 22
6:00 pm - Confernce and Penance Service

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ŚW. PRYSCYLLI
Ks. Dr. Bogusław Jaworowski, MSF
Ks. Jaworowski jest członkiem
zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny i pracuje w Polsce jako
Dyrektor Ekipy Rekolekcyjnomisyjnej.

Niedziela, 12 marca
10:30 am i 6:00 pm - Msza święta z nauką
Poniedziałek, 13 marca
10:30 am i 7:30 pm - Msza święta z nauką
Wtorek, 14 marca
10:30 am i 7:30 pm - Msza święta z nauką
Środa, 15 marca
10:30 am i 7:30 pm - Msza święta z nauką

Throughout the entire Lenten season, we will
be praying the STATIONS OF THE CROSS every
Friday.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do
wzięcia udziału w nabożeństwach Wielkiego
Postu.

The Stations of the Cross in English will be held
at 6:00 PM, whereas the Stations of the Cross
in Polish will be held at 7:00 PM.
.
We encourage all parishioners to attend these
meditative prayers focusing on the suffering
and passion of Christ.

W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiona Droga Krzyżowa w jęz. polskim o godz.
7:00 wieczorem, a o godz. 6:00 po angielsku.
GORZKIE ŻALE w języku polskim będą odprawiane w każdą niedzielę o godz. 5:30 PM (pół
godziny przed wieczorną Mszą świętą).
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LENTEN REGULATIONS

WIELKOPOSTNE PRZEPISY

Abstinence from meats is to be observed by all
Catholics 14 years old and older on Ash Wednesday and on all the Fridays of Lent.

1. Wstrzemiężliwość od potraw mięsnych musi być
przestrzegana przez wszystkich Katolików, którzy
ukończyli 14 rok życia w Środę Popielcową oraz we
wszystkie Piątki w okresie Wielkiego Postu.

Fasting is to be observed on Ash Wednesday by
all Catholics who are 18 years of age but not yet
59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength according to
one’s needs, but eating solid foods between
meals is not permitted.
The special Paschal fast and abstinence are
prescribed for Good Friday and encouraged for
Holy Saturday.
“The season of Lent is a preparation for the
celebration of Easter. The liturgy prepares the
catechumens for the celebration of the paschal
mystery by the several stages of Christian initiation; it also prepares the faithful, who recall their
baptism and do penance in preparation for
Easter,” (General Norms for Liturgical Year, #27).
By the threefold discipline of fasting, almsgiving,
and prayer, the church keeps Lent from Ash
Wednesday until the evening of Holy Thursday.
All of the faithful and the catechumens should
undertake serious practice of these three traditions. Failure to observe penitential days totally
or a substantial number of such days must be
considered serious.
“On weekdays of Lent, we strongly recommend
participation in daily Mass and self-imposed
observances of fasting. In light of grave humans
needs which weigh on the Christian conscience
in all seasons, we urge particularly during Lent,
generosity to local, national, and world programs of sharing all things needed to translate
our duty to penance into a means of implementing the right of the poor to their part of our
abundance,” (U.S. Bishops statement on penitential observances, 1966).

2. W Środę Popielcową wszyscy Katolicy, którzy
ukończyli 18 rok życia jednak nie przekroczyli 59 lat,
zobowiązani są do zachowania postu. Ci, którzy
mieszczą się w tych granicach wiekowych mogą
spożyć wyłącznie jeden pełen posiłek. Dwa mniejsze
posiłki są dozwolone, w przypadku gdy są one
konieczne do utrzymania się danej osoby na siłach,
ale jedzenie pomiędzy posiłkami jest zabronione.
Wielki Post oraz wstrzemiężliwość pokarmów
mięsnych obowiązują w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Okres postu jest naszym przygotowaniem się do
Wielkanocy. Liturgia przygotowuje katechumenów
(nie ochrzczonych) do uczczenia tajemnicy
Wielkanocnej poprzez kilka stopni chrześcijańskiego
wtajemniczenia przez przygotowanie wiernych do
odnowienia Chrztu świętego i do pokuty w
przygotowaniu do Wielkanocy, (Normy Generalne
Roku Liturgicznego #27).
Poprzez potrójny rodzaj dyscypliny jakimi są:
wstrzemiężliwość od pokarmów, jałmużna oraz
modlitwa, katechumeni powinni wziąć czynny udział
w tym okresie i przestrzegać tej potrójnej dyscypliny.
Zaniedbanie w przestrzeganiu tej tradycji w ciągu
jednego dnia nie jest traktowane jako poważne
wykroczenie,
natomiast
zaniedbanie
w
przestrzeganiu dni postnych lub nagromadzenie tego
typu zaniedbań uważane jest za bardzo poważne
wyroczenie.
W czasie zwykłych dni tygodnia w okresie Wielkiego
Postu stanowczo zachęcamy do uczestnictwa w
codziennej Mszy świętej i do wstrzemiężliwości od
pokarmów mięsnych. W tym specjalnym okresie jakim
jest Wielki Post powinniśmy zabezpieczać wszelkie
potrzeby ludzkie, którymi obciążone jest nasze
sumienie i zachęcać wszystkich do hojności i
szczerości w dzieleniu się z naszymi bliźnymi a
zwłaszcza z biednymi znajdującymi się w potrzebie i
mającymi prawo do udziału w naszym dostatku
(Oświadczenie Biskupów Amerykańskich na temat
pokuty, 1966).
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Marie Kane
Henry Stephen Azzi
Shirley Christmann
Peter Leyden

PLEASE REMEMBER...
Friday, March 3, is the First
Friday of the month. Please
remember to pray in a special
way to the Blessed Sacrament.
As a reminder - we have all-day
adoration beginning after the
8:00 AM Mass. Confessions are
available at 6:00 PM.

Daniel Jan Kolusz
Abigail Rose Kudel
Dorian Henryk Lejman
Michał Świderski
PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA

FIRST THURSDAY OF
THE MONTH

18:30 Wystawienie
7:00 AM Exposition
Najświętszego
of the Blessed
Sakramentu z modlitwą Sacrament with prayer
za kapłanów i o nowe
for priests
powołania.
and new vocations.

Prosimy pamiętać, że w najbliższy piątek przypada
Pierwszy Piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich do
naszej świątyni na całodzienną adorację Najświętszego
Sakramentu, spowiedź świętą o godz. 6-tej wieczorem,
oraz na Mszę św. o godz. 7:30 wieczorem.

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—Albert Schorsch
III—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!

Spotkania Formacyjno Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu Świętym
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!

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...
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
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RELIGIOUS EDUCATION NEWS
On Saturday, February 11, 2017, our Confirmation students attended their Day of the Spirit retreat which is a
requirement for the sacrament of Confirmation. The retreat was held at Dominican University and attended by
students from St. Priscilla, St. Francis Borgia, and St. Rosalie. These school and religious education programs will be
receiving Confirmation together at St. Francis Borgia Church on March 25, 2017.

Next week, we will take up the
Collection for the Church in
Central and Eastern Europe. This
collection supports the Church in
over 20 countries, many of which
are still struggling to recover in
the aftermath of Soviet rule.
Funds from this collection
support pastoral care, catechesis, building
renovations, and seminary formation. Your support
restores the Church and builds the future in this
region. Please prayerfully consider how you can
support the collection next week. More information
can be found at www.usccb.org/ccee.

LITURGY SCHEDULE - March 4 / 5
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 4 / 5 Marca
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. Marcin Gładysz

TBA

TBA

Sunday
8:30 AM

Fr. Marcin Gładysz

TBA

TBA

Sunday
10:30 AM

Fr. Marcin Gładysz

Anna Harmata
Stanisław Słonina

Anna Harmata
Krystyna Niemczyk

Sunday
12:15 PM

Fr. Jeffrey Grob

TBA

TBA

Sunday
6:00 PM

Fr. Maciej D. Galle

S. Aniceta

Anna Grudziński
Małgorzata Benbenek

