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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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Third Sunday of Easter

THIRD SUNDAY OF EASTER (30)
8:30AM Health and Blessings for Kokot Family
+Karoline Mizera (T. Majsterek)
+Joseph Anton Voelker (R. Ch. Mizera)
+Bill Senne (wife)
+Mary Grandolfo (Engel Family)
+Eryk Piecha (wife and family)
10:30AM O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
W intencji przebłagalnej
O powrót do zdrowia dla Filipka i Boże bł. dla całej
rodziny
O uzdrowienie i uwolnienie dla Adama Kokota
(Rodzina)
O szczęśliwą podróż do Polski
O zdrowie i Boże bł. dla Ireny (Rodzina)
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Stanisław Kraus (Rodzina)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Andrzej Domszy (żona i dzieci)
+Wiesław Saniewski (znajomi)
+Tadeusz Jaworecki (brat Władysław)
+Anna Barańska w 3cią rocz. śm. (córka z rodziną)
+Własysław Sęk - 3 miesiące po śm. (syn z rodziną)
+Zofia Lalik zmarła w poniedziałek (córka z rodziną)
12:15PM +Edmund Koziara (Family)
+Henry Huberty (Hausman Kunkel, Inc.)
+Chacko Korah - Death anniversary (Moly Kannala)
6:00PM O zdrowie dla syna i brata
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

FRIDAY (5) Easter Weekday
8:00AM +Pat Ackermann (niece)
+Salvatore Morreale - 3rd Death Ann. (wife)
+Donald Schultz Jr. (Family)
7:30AM O Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla
Damiana i Agnieszki
SATURDAY (6) Easter Weekday
8:00AM +Antoinetta Belluomini - Birthday Rem. (Joy)
8:30AM +Michałek w rocz. urodzin (Rodzina)
4:00PM +Kazimierz Gogolewski - 25th Death Ann. (wife)
+Ann Wolfe (daughter)
+Anton Joseph Voelker (T.R. Koziar)
+Katharina Weiterschan (Family)
+Patrick Sulak (Wachula Family)
7:00PM Msza Św. I Nabożeństwo Pierwszej Soboty

CATHOLIC WOMEN’S CLUB
Our Catholic Women’s
Club has organized
our annual May Crowning.
This beautiful Marian
ceremony
will take place on:

Tuesday, May 2nd after
the 8:00 AM Mass
All are invited to join them
for this beautiful
ceremony as they pray and
honor Mary!

MONDAY (1) Easter Weekday
8:00AM ++Lorraine and Otto Ackermann (daughter)
+Chacko Korah - Death anniversary (Moly Kannala)
7:30AM Za zmarłych polecanych w wypominkach #30
TUESDAY (2) St. Athanasius, Bishop & Doctor of the Church
8:00AM +John Kingsmill - 6 months after death
May Crowning will follow the 8:00 AM Mass
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #31
WEDNESDAY (3) St. Philip and James, Apostles
8:00AM +Eugene Costabile (wife Theresa)
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #32
THURSDAY (4) Easter Weekday
8:00AM +Alex Obrzut - Death Ann. (sons, family and friends)
+Nicholas Alleva Jr. - 7th Death Ann. (Family)
+Matthew Blickle - 1st Death Ann. (Joan)
7:30PM +Maria Bryła - rocz. śmierci (syn z rodziną)
+Jan Dolinski - 1 rocz. śmierci (żona z dzieciami)

April 23, 2017
Total Regular Collection

$ 9,134.59

We sincerely thank everyone for their
generosity and support of our Parish!
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Fr. Maciej’s Message
The Lord Jesus said of himself that he is the way, the truth and the life. There is no
other way to the Father than through Him alone. It is He who guides us to eternal happiness. He
is our resurrection and life. When we get lost along the road of our lives, He reveals to us, like to
the disciples on the road to Emmaus, the right direction and way of thinking. Often on the
journey of our faith, just like the disciples, we might expect, imagine and await something from
God to fulfill these hopes. And he defies our way of thinking and perception of the world. He
also says to us: "Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets
spoke!" Every Sunday, when we gather together as a community of the Church, He speaks to us
through His word, and gives Himself to us in the Eucharist. Our eyes open, our heart beat faster,
and we recognize that it is Him! During his April 19 audience, Pope Francis said: "How lovely it is
to think that Christianity is, essentially, this! It is not so much our search in our relations with
God – a search, in truth, so vacillating –, but rather God’s search of us in our relations <with
Him>. Jesus has seized us, He has gripped us; He has won us, never to leave us again. Christianity is grace, it is surprise, and for
this reason it presupposes a heart capable of amazement. A closed heart, a rationalistic heart is incapable of amazement, and
cannot understand what Christianity is. Because Christianity is grace, and grace is only perceived and what is more it is found in
the astonishment of the encounter." It is exactly this astonishment in our meeting with the Risen One that I wish for you and
myself.
Tomorrow we begin the month of May, which is traditionally dedicated to Mary. The first Thursday, Friday and
Saturday of the month also fall this week. I invite you to join us for prayer, adoration and Holy Confession. As always in May,
we will be praying the Litany of Loreto before the morning and evening Masses. On Saturday, May 6, during the 11:00 a.m.
Mass, the children of our Religious Education Program will receive the Sacrament of the Holy Eucharist for the first time. I
sincerely invite you to join us for this celebration and I ask you to keep them in your prayers.

Fr. Maciej Galle - your Pastor

Refleksje ks. Macieja
Pan Jezus powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej
drogi do Ojca jak tylko przez Niego. To On wskazuje nam drogę do wiecznej
szczęśliwości. On jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Kiedy błądzimy na
drogach naszego życia, On podobnie jak uczniom idącym do Emaus, objawia się i nam,
pokazując właściwy kierunek i sposób myślenia. Często na drodze naszej wiary,
podobnie jak uczniowie, możemy się czegoś spodziewać, wyobrażać sobie i oczekiwać
od Boga, żeby spełnił te nadzieje. A On wymyka się naszemu sposobowi rozumowania
i postrzegania świata. Mówi również do nas: “O, nierozumni, jak, nieskore są wasze
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!” Każdej Niedzieli, kiedy
gromadzimy się jako wspólnota Kościoła mówi do nas przez swoje słowo i rozdaje nam Siebie w Eucharystii. Otwierają się nam
oczy, serce mocniej bije i rozpoznajemy, że to jest On! Papież Franciszek podczas audiencji środowej 19 kwietnia tego roku
powiedział m.in.: “Jakże wspaniale pomyśleć, że chrześcijaństwo jest nie tyle naszym poszukiwaniem wobec Boga poszukiwaniem doprawdy nieokreślonym - ile raczej poszukiwaniem Boga względem nas. Jezus nas ujął, pochwycił, pozyskał
nas, aby już nas nie opuścić. Chrześcijaństwo jest łaską, jest zaskoczeniem i dlatego zakłada serce zdolne do zadziwienia. Serce
zamknięte, serce racjonalistyczne nie jest zdolne do zadziwienia i nie może zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo. Bo
chrześcijaństwo jest łaską, a łaskę się jedynie postrzega, co więcej - spotyka w zadziwieniu spotkania." Tego właśnie
zadziwienia w spotkaniu ze Zmartwychwstałym sobie i wam szcerze życzę.
Jutro rozpoczynamy miesiąc maj, który tradycyjnie poświęcony jest Maryi. W tym tygodniu wypada też pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam do wspólnej modlitwy, adoracji Boga i spowiedzi świętej. Jak zawsze w maju
będziemy również modlić się litanią loretańską przed poranną i wieczorną mszą świętą. W sobotę 6 maja podczas uroczystej
Mszy św. o godz 11:00 dzieci z naszego Programu Religijnego po raz pierwszy przystąpią do Sakramentu Eucharystii.
Serdecznie zapraszam was na tę uroczystość oraz proszę o modlitwę w ich intencji.

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Page Five

Third Sunday of Easter

On Saturday, April 29, 2017, the children of our
Religious Education Program received
the sacrament of Reconciliation for the first time.
Congratulations to the students and families on this very special day!

David Aguilar
Sadie Mia Allen
Janielle Avecilla
Joshua Bassig
Tiffany Creevy
Angelica Dylag
David Garcia
Jacqueline Jimenez
Lukas Kozak
Jeffery Laude
Donovan Resek
Jovie Resek

Remember to always stay close to Jesus by
receiving the Eucharist as often as you can!

Three Secrets of Fatima | First Secret
In her third memoir, written in 1941, Lúcia said that
the first secret, a vision of Hell, was disclosed to the
children on July 13, 1917:
„Our Lady showed us a great sea of fire which
seemed to be under the earth. Plunged in this fire
were demons and souls in human form, like
transparent burning embers, all blackened or
burnished bronze, floating about in the
conflagration, now raised into the air by the flames
that issued from within themselves together with great clouds
of smoke, now falling back on every side like sparks in a huge
fire, without weight or equilibrium, and amid shrieks and
groans of pain and despair, which horrified us and made us
tremble with fear. The demons could be distinguished by their
terrifying and repulsive likeness to frightful and unknown
animals, all black and transparent. This vision lasted but an
instant. How can we ever be grateful enough to our kind
heavenly Mother, who had already prepared us by promising,
in the first Apparition, to take us to heaven. Otherwise, I think
we would have died of fear and terror.”

Braden Aguilera
Emanuel Atkinson
Audrey Aviles
Jason Corey
Ethan Czarnik
Danae Garcia
Karina Gomez
Azel Kokot
Jaden Langcauon
Tristan Nunez
Evangeline Resek
Genevieve Rivera

Tajemnice Fatimskie | Pierwsza tajemnica
Pierwsza tajemnica ukazuje wizje piekła, do którego
idą dusze grzeszników. Relacja siostry Łucji
przedstawiona w „Trzecim wspomnieniu” z dnia 31
sierpnia 1941 roku, przeznaczonym dla biskupa Leirii:
„ Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które
wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy
zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym
przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne,
mające ludzką postać, pływające w pożarze,
unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z
kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie
wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród
bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy przerażeni i
drżeliśmy ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe
kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, lecz i one były
przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech
będą naszej dobrej Matce Najświętszej, która nas przedtem
uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierwszym
widzeniu). Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z
lęku i przerażenia.”

Page Six

April 30, 2017

Celebrating 100 Years of Fatima
This year we celebrate the 100th anniversary of the apparitions of Our Lady of
Fatima, Portugal. On May 13, 1917, the children (Lúcia Santos and her cousins Jacinta and
Francisco Marto) at the Cova da Iria, in Fátima, Portugal saw a woman "brighter than the
sun, shedding rays of light clearer and stronger than a crystal goblet filled with the most
sparkling water and pierced by the burning rays of the sun.” The woman wore a white
mantle edged with gold and held a rosary in her hand. She asked them to devote
themselves to the Holy Trinity and to pray "the Rosary every day, to bring peace to the
world and an end to the war." While the children had never told anyone about seeing the
angel, Jacinta told her family about seeing the brightly lit woman. Lúcia had earlier said
that the three should keep this experience private. Jacinta's disbelieving mother told
neighbors about it as a joke, and within a day the whole village knew of the children's
vision. The three children claimed to have seen the Blessed Virgin Mary in a total of six
apparitions between May 13 and October 13, 1917. As early as July 1917, it was claimed that
the Virgin Mary had promised a miracle for the last of her apparitions on October 13, so
that all would believe. What happened then became known as the "Miracle of the Sun." A
huge crowd, variously estimated between 30,000 and 100,000, including newspaper
reporters and photographers, gathered at Cova da Iria.
The reported apparitions at Fátima were officially declared worthy of belief by
the Catholic Church. The published memoirs of Lúcia Santos' in the 1930s revealed two
secrets that she claimed came from the Virgin while the third secret was to be revealed by the Catholic Church in 1960.
Francisco and Jacinta Marto died in the international flu pandemic that began in 1918 and swept the world. Francisco Marto
died at home on April 4, 1919, at the age of ten. Jacinta died at the age of nine in the hospital on February 20, 1920. They are
buried at the Sanctuary of Fátima. They were beatified by Pope John Paul II on May 13, 2000. At the age of fourteen, Lúcia was
sent to the school of the Sisters of St. Dorothy (Dorothean) in Vilar, a suburb of Porto, Portugal. In 1947, Sister Lúcia left the
Dorothean order. She joined the Discalced Carmelite Order in a monastery in Coimbra, Portugal. Lúcia died on February 13,
2005, at the age of 97.
Two million pilgrims visited the site in the decade following the events of 1917. In the 21st century, pilgrimages to the
site take place year round. The principal pilgrimage festivals take place on the thirteenth day of each month, from May to
October, on the anniversaries of the original apparitions. The largest crowds gather on May 13 and October 13, up to a million
pilgrims.

100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie
W tym roku obchodzimy 100-lecie objawień Matki Boskiej w Fatimie w Portugalii. 13 maja 1917 r. Dzieci (Łucja Santos i
kuzyni Hiscynta i Franciszek Marto) w Cova da Iria w Fatimie w Portugalii widziały kobietę "jaśniejszą niż słońce". Kobieta
nosiła biały płaszcz, obficie złocony, i trzymała w dłoni różaniec, poprosiła ich o poświęcenie się Świętej Trójcy i by modliły się
każdego dnia o pokój dla świat i zakończenie wojny. Na początku dzieci nie mówiły nikomu co widzą. Łucja oświadczyła, że
powinni oni zachować to doświadczenie dla siebie. Ale Hiacynta powiedziała swojej rodzinie, że zobaczyła jasno oświetloną
kobietę. Wierząca matka Jacinty powiedziała sąsiadom o tym jako żart, ale w ciągu dnia cała wieś znała już wizję dzieci.
A okresie od 13 maja do 13 października 1917 r dzieci miały objawienia. Widziały Najświętszą Maryję Dziewicę w sześciu
widzeniach. Już w lipcu 1917 r. zapowiedziały, że Dziewica Maryja obiecała cud w czasie ostatniego objawienia 13 października,
aby wszyscy uwierzyli. To, co wtedy stało się znane jako "Cud Słońca". W Cova da Iria zgromadził się wtedy ogromny tłum,
różniący się od 30 000 do 100 000, w tym dziennikarze i fotografowie.
Objawienia w Fatimie zostały oficjalnie uznane za godne z wiarą Kościoła Katolickiego. Opublikowane wspomnienia
Łucji Santos w latach trzydziestych ujawniły dwie tajemnice, które jak twierdziła, pochodziły z Dziewicy, a trzecia tajemnica
miała zostać ujawniona przez Kościół Katolicki w 1960 roku. Franciszek i Hiacynta Marto zginęli w międzynarodowej pandemii
grypy, która rozpoczęła się w 1918 r. Franciszek Marto zmarł w domu 4 kwietnia 1919 roku, mając dziesięć lat. Hiacynta zmarła
w wieku dziewięciu lat w szpitalu w dniu 20 lutego 1920 r. Są pochowani w Sanktuarium w Fatimie. Zostali oni beatyfikowani
przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 2000 r. W wieku czternastu lat Łucja została wysłana do szkoły sióstr św. Doroty, na
przedmieściach Porto, w Portugalii. W 1947 siostra Łucja opuściła zgromadzenie św. Doroty i dołączyła do Zakonu Karmelitanek w klasztorze w Coimbrze w Portugalii. Łucja zmarła 13 lutego 2005 r., W wieku 97 lat.
W ciągu dziesięciu lat po wydarzeniach z 1917 r. Fatimę odwiedziło około dwóch milionaów pielgrzymów. W XXI wieku
pielgrzymki do miejsca objawień odbywają się przez cały rok. Główne święta odbywają się w trzynastym dniu każdego
miesiąca, od maja do października. Największe tłumy zbierają się w dniach 13 maja i 13 października, kiedy to liczba
pielgrzymów dochodzi do miliona.

Third Sunday of Easter

Page Seven

W dniu 6 maja w Chicago będzie się Polska Parada. Jest ona organizowana z okazji święta konstytucji Polski,
która została spisana 3 maja 1791 roku.
3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii. Konstytucja 3 maja
była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych), a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją.
Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.
Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
Konstytucja 3 Maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje,
sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. W dniu ustanowienia Konstytucji
3 Maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana
Rzeczpospolita Polska. Zniesiona zostaje też wolna elekcja jej miejsce zastępuje władza
dziedziczna. Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała
sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości dla szlachty i dla
duchowieństwa. Mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku. Aby Konstytucja była zawsze
aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w
konstytucji.
Władzę ustawodawczą posiadał dwuizbowy parlament. W skład parlamentu wchodziła Izba Poselska, oraz Izba
Senacka. Władzę wykonawczą posiadała rada królewska w skład której wchodzili Król jako przewodniczący, pięciu ministrów,
prymas Polski. Konstytucja 3 Maja wprowadzała pięciu ministrów – ministra policji, ministra pieczęci
(spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (wojny) i ministra skarbu.
Akty prawne wydawane przez króla, wymagały kontrasygnaty ministra.
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we
wszystkich zaborach, dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 Maja
zostało wznowione. Podczas II WŚ w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało
zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku
Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym.
The Polish Constitution Day Parade will be held in Chicago on May 6, 2017. It is organized to celebrate the Constitution of
Poland, which was ratified on May 3rd, 1791.
The Constitution of May 3, 1791 was adopted by the Great Sejm (parliament) of the Polish–Lithuanian Commonwealth, a dual
monarchy comprising Poland and Lithuania. Drafted over 32 months beginning on October 6, 1788, and formally instituted by
the Government Act, the document was designed to redress the Commonwealth's political defects. The system of Golden
Liberty, also known as the "Nobles' Democracy", had conferred disproportionate rights on the nobility and over time had
corrupted politics. The adoption of the Constitution was preceded by a period of
agitation — and gradual introduction of — reforms beginning with the
Convocation Sejm of 1764 and the election of Stanisław August Poniatowski as
the Commonwealth's last king.
The constitution sought to supplant the prevailing anarchy fostered by some
of the country's magnates with a more democratic constitutional
monarchy. It introduced elements of political equality between townspeople
and nobility, and placed the peasants under the protection of the
government, thus mitigating the worst abuses of serfdom. It banned
parliamentary institutions such as the liberum veto, which had put the Sejm (the
lower house of the Polish parliament) at the mercy of any deputy who could revoke all the legislation that had been passed by
that Sejm.
British historian Norman Davies described the document as "the first constitution of its
type in Europe"; others have called it the world's second-oldest codified national
constitution after the 1787 U.S. Constitution.
The Celebration of May 3 was banned during the Partitions of Poland (1795-1918), only
after World War I when Poland regained its independence Constitution Day May 3 was
resumed. During the Second World War, during the German and Soviet occupations, the
feast was banned, until 1981 (after „Solidarity” movement) when the communist
government authorized the May 3 celebration. Since 1989 (when Poland left communist
system) the Constitution Day of May 3 is a national holiday once again.
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You may not realize this, but
The Women’s Center is
probably the last resort many
women have to help them
choose life for their baby.
Sadly, if The Women’s Center
didn’t exist, most of the women who previously visited our
facilities, probably wouldn’t have brought their babies into
the world. But because of our establishment, and Life Saving
Work, our organization has helped save almost 40,000
babies in 32 years.
Now to help you visualize 40,000 babies, just think of a
Major Big Ten University campus, like Michigan State, which
has around 42,000 students. So basically that’s like saying
the entire student body of the campus is here today because
of our work! Needless to say, that’s a lot of babies we have
saved!
And while The Women’s Center does fantastic work, you
have to remember that there are almost 3,600 babies being
aborted daily in the United States alone. If you do some
quick math, and take just 2 weeks, and multiply that by 3,600
babies, that equates to 50,400 babies being aborted every 14
days!!!!
Now just visualize what happens every 2
weeks in the United States with this grave
abortion statistic. In 2 weeks, the entire
campus of Michigan State – gone. Another
2 weeks, University of Illinois – gone.
Another 2 weeks, Purdue – gone. Another 2 weeks, Loyola &
De Paul combined – gone. Sadly, this is taking place in our
nation. In a matter of just 2 months, 200,000+ lives are wiped
out…..gone. And in 1 year, there are over 24 Major University
entire student bodies no longer in existence, or 1,209,600
babies’ lives terminated.
Obviously, it’s pretty evident that this is one of the most
disturbing realities of our times.
The grave reality is: this is the biggest battle of our times. It’s
simply not a “Woman’s Choice Issue”, but rather, a perilous
“Life at Stake” truism. We have to realize Satan wants to
destroy families, and one of the best ways he can do so, is
instilling fear in the expectant mother and apathy on our
parts. Sadly, if we continue being complacent, we give Satan
the upper hand and families suffer heart wrenching
consequences.
If you want to get involved, consider
volunteering at The Women’s
Center. Call: 773-794-1313. And,
please remember to bring your Baby
Bottle back to church. Every penny,
dime and quarter adds up and helps
us continue our Life Saving work.
Thank you!

Catholic
Charities
Collection
on
Mother’s Day
In the impoverished and violent neighborhoods that
need us most, Catholic Charities is often the only place
where people can go for help. Our doors are open to
all. Families in crisis find new strength and the courage
to build a better future.
Your Mother’s Day gift will feed, comfort, shelter, and
care for the poor and vulnerable. Catholic Charities has
provided hope for 100 years. Learn more at
www.catholiccharities.net.

Zbiórka z okazji Dnia Matki organizowana
przez Katolicką Organizację Charytatywną
W zubożałych i pełnych przemocy dzielnicach, które
najbardziej nas potrzebują, Katolicka Organizacja
Charytatywna często jest jedynym miejscem, gdzie
ludzie mogą znaleźć pomoc. Nasze drzwi są otwarte
dla wszystkich. Rodziny przechodzące kryzys znajdują
nowe siły i odwagę, by budować lepszą przyszłość.
Twój dar z okazji Dnia Matki nakarmi, przyniesie
pociechę, da schronienie i opiekę biednym i
bezradnym. Katolicka Organizacja Charytatywna niesie
nadzieję już od 100 lat. Dowiedz się więcej na stronie
www.catholiccharities.net.

Third Sunday of Easter
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PLEASE REMEMBER...
Friday, May 5th, 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.
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.

PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA

FIRST THURSDAY OF
THE MONTH

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
„STUDNIA”

18:30 Wystawienie
Najświętszego
Sakramentu z modlitwą
za kapłanów i o nowe
powołania.

7:00 AM Exposition
of the Blessed Sacrament
with prayer for priests
and new vocations.

Przyjdź na Spotkanie Młodzieżowe!
Czekamy na ciebie!
NIEDZIELA - 11:30 AM
~~~
YOUTH MINISTRY „THE WELL”
Come and attend the Youth Meeting!
We are waiting for you!
SUNDAY - 11:30 AM

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!

Come to our weekly meeting on Tuesdays at
5:30 PM in the Church.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...

Przyjdź na nasze cotygodniowe spotkanie we Wtorek o
godzinie 5:30 PM w kościele.

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

Saint Dominic Savio,
patron of Altar Servers, pray for us.

Święty Dominiku Savio,
patronie ministrantów,
módl się za nami.
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April 30, 2017

Marge Ackermann—Paige Allen—
William Balog—Joe Bargi—
Lorraine Belokon—Evelyn Cademartrie—Emmett Clancy—Jan
Drożdż—Theresa Gloms—George Gloms—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Dorothy Heck—Marian
Henaghan—Mrs. Marilyn Huffnus—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—
Gwen Moncada—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—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!

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

Our Parish Knights of Columbus Council Celebrates 10 Years,
And You’re Invited!
The officers and members of Knights of Columbus Mater Christi Council invite
you to celebrate our 10th Anniversary on Saturday, May 6, 2017. The Mater Christi
Council has been proud to serve the parishes of St. Ferdinand, St. Pascal and St.
Priscilla since 2007.
The festivities begin with a concelebrated mass at 5:00 PM at St. Ferdinand
Church, 5900 West Barry Avenue. A dinner dance in Fr. Jason Torba Hall, 3115
North Mason Avenue.
Tickets are available at $20.00 per person and include dinner and drinks. Musical
entertainment will be provided for your dancing pleasure. RSVP by May 3, 2017, we
accept credit cards.
We invite you to join us and encourage you to bring your family and friends.
To obtain tickets call, Tony Mangiaracina (773) 879-3435 or email
tonynmangia@gmail.com.

