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SATURDAY (21) Weekday

PENTECOST SUNDAY (15)
8:30 —

Deceased Members of the Voelker Family
(Children & Grandchildren)
+Adam Kokot (Balog Family)
+Mary Roland-Mullarkey (P.H. Walsh)
+Adam Kokot (Adamowski Family)
10:30— O zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne
łaski dla Teresy Koziar z racji urodzin (Polska Grupa)
W intencji Teresy i Krzysztofa Sołtyszewskich z
podziękowaniem za prace wykonane na rzecz parafii oraz z
prośbą o zdrowie i Boże bł. dla rodziny i pracowników
(Proboszcz i parafianie)
W Bogu wiadomej intencji
W intencji Marii i Kazimierza Czochara o zdrowie i Boże
błogosławieństwo (Dzieci)
O opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza Idziego w 41-szą
rocznice święceń kapłańskich z podziękowaniem za
otrzymane łaski
W 72-gą rocznice Bitwy pod Monte Casino w intencji
żołnierzy poległych o szczęście wieczne a dla
Kombatantów 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty o zdrowie i
Boże błogosławieństwo
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Janina Strusinski (Córki z rodzinami)
+Adam Kokot (Marszałkowie)
+Stanisław Kowalski - w rocznice śmierci
12:15— In Thanksgiving and Health and Blessings for Barbara and
Henry Majcher on their 40th Anniv. of 1st Communion
+Zygmunt Wąż - Death Anniversary (Family)
+Manuela Castillo (Stanley Family)
+Bartley MacNamara (J.B. Diamond)
+Erlinda Balingit - 40 Days after Death (Family)
+Tadeusz Samołyk - 5th Death Anniversary
6:00 — +Stanisław Podosek w rocznice śmierci (Córka z rodziną)

MONDAY (16) Weekday
8:00 — +Ruth Schweitzer (Friend)
+William Jenkins (Wife Maria)

TUESDAY (17) Weekday
8:00 — +Perina Garda (Daughter)
+Christine S. Reeder

WEDNESDAY (18) Weekday
8:00 — Health & Special Blessings for Fr. Idzi on his 41st
Priesthood Anniversary
8:30 — Podziękowanie za otrzymane łaski, o Boże bł. i potrzebne
łaski dla ks. Proboszcza Idzi w 41-szą rocznice święceń
kapłaństkich
+Genowefa Czechowicz 5-ta rocz. śmierci (Córka z rodziną)

THURSDAY (19) Weekday
8:00 — Health & Blessings for Teresa Koziar on her Birthday

FRIDAY (20) Weekday
8:00 — +Stephen Serio (Fr. Idzi)

8:00 — St. Priscilla Parishioners / Za parafian św. Pryscylli #27
8:30 — +Oskar Ziaja w rocznice urodzin (Rodzice)
+Maria i Anna Cnota (Siostra)
4:00 — +Donna Nabor (Lewandowski & Tenuta)
+Stephen Hujar (Hujar Family)
+Ray Anderson - Death Anniversary (Family)
+Antoinette Fricano (Louis & Rosemarie)
+Nick M. Grossmayer - Birthday Remembrance
(Grossmayer Family)

William Balog—Joe Bargi—
Lorraine Belokon—Evelyn
Cademartrie—Maria
Ceglarek—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—Karolina
Mizera—Gwen Moncada—Mike Muka—Vince Munday— Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—John
Nowik—Stefan Nowik—Stevie V. Nowik—Anna
Oracz—Henry Orry—Marge Reavis—Alice Reckmann—Augusto Sandoval—Norbert Schultz—Melvin
Spejcher—Helen Sterling—Melvin Spejcher—Gina
Swensen—Helen Toporek—Roger Vlasos—Beatrice
Waltz—Jola Wolfe—Carla and Adam—Virginia Zyburt

WEDDING BANNS
If anyone knows of cause or just impediment
why these persons should not be joined
together in Holy Matrimony, they must
contact the Pastor.

III. Ryan Irwin
& Kimberly Nabor
Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie
Sakramentu Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.

May 1, 2016
Currency
$ 3,357.00
Checks
$ 2,321.00
Loose Coin
$
3.63
Total
$ 5,681.63
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 330,000.00
Collections Year to Date
$ 277,066.35
Under Budget
$<52,933.65>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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SPIRITUAL REFLECTION

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jubilee of Mercy | May 15
Pentecost Sunday

DUCH BOŻY MIESZKA W NAS

Announcing the Jubilee Year of Mercy,
Pope Francis challenged us to proclaim
God’s mercy “to everyone without
exception . . . again and again, with new enthusiasm
and renewed pastoral action” (Misericordiae Vultus, 12).
Pentecost proclaims that the door locked for fifty days
is thrown open at last. No longer closed in on itself, the
community speaks to crowds from different
backgrounds, distant lands, exotic languages. Everyone
hears their native language. The Spirit does not restore
Babel’s uniformity, but forges unity-in-diversity of
language, race, nationality—embracing all without
exception. During this Jubilee Year of Mercy,
Pentecost’s Spirit summons us afresh from mediocrity
and isolation to share God’s mercy with the world.
“This is our mission!” Francis exclaims. We are “given
the gift of the ‘tongue’ of the Gospel and the ‘fire’ of
the Holy Spirit, so that while we proclaim Jesus risen,
living and present in our midst, we may warm . . . the
heart of the peoples, drawing near to Him, the way, the
truth, and the life” (Regina Coeli address, Pentecost
Sunday, May 24, 2015).
-Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Obchodzimy dzisiaj Zesłanie Ducha Świętego. Jest to
pamiątka dnia, w którym zstąpił na Apostołów
obiecany przez Jezusa Pocieszyciel. Jest to pamiątka
dnia, w którym Duch Święty objawił się w widzialny
sposób Apostołom, Kościołowi i światu. Dzisiaj
obchodzimy również dzień narodzin Kościoła i
chrześcijaństwa. Ponad 2000 lat temu Duch Święty
przemówił przez usta św. Piotra Apostoła i pierwsi
Żydzi przyjęli chrzest.
Wtedy to Kościół rozpoczął swoją działalność
poprzez wieki znacząc ją różnymi wydarzeniami i
pochód ten zatrzyma się dopiera wówczas, gdy
zatrzyma się czas i staną wszystkie zegary świata.
Powołaniem Kościoła i każdego z nas z osobna
jest świętość, czyli życie z Bogiem i dla Boga.
Pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest budowanie
świętości we własnym sercu, w swoim domu, w swojej
rodzinie, w miejscu pracy w świecie i tam, gdzie na
codzień każdy z nas żyje. Bożym zamierzeniem jest
święty świat. Zamierzenia tego nie zrealizujemy sami,
lecz możemy je realizować wspólnie z Duchem
Świętym. W Ewangelii czytamy: „Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie są im
zatrzymane” (J. 20,22-23). Grzech jest trądem na ciele
ludzkości, murem dzielącym nas od Boga. Duch Święty
za pośrednictwem Kościoła leczy ten trąd, burzy ten
mur i tworzy wolną przestrzeń w naszych duszach, aby
mógł w nich zamieszkać Bóg.
„Wszyscy
zostali
napełnieni
Duchem
Świętym” (Dz. 2,4) czytamy o Apostołach i rodzącym
się Kościele. Duch Święty napełnił Kościół, ale nie tylko
chwilowo. Na początku, dzisiaj i aż do końca świata
Kościół jest pełny Boga i jest pełny Ducha Świętego. On
jest jego Nauczycielem i Budowniczym. On jest jego
mocą, życiem i świętością.
Zostaliśmy uświęceni przez Boga a Duch Święty
w nas mieszka. Brzmi to może jakoś dziwnie dla
niejednego z współczesnych chrześcijan. Ale trzeba
sobie jasno powiedzieć, że chrześcijanin, który nie jest
święty, lub przynajmniej nie stara się nim być, nie jest
właściwie chrześcijaninem.
Prośmy dzisiaj Ducha Świętego by nas
nawiedził ze swoim światłem, by nas umocnił swoją
mocą tak, byśmy mogli wprowadzać w życie Jego
natchnienia.
- ks. Idzi -

Page Four

May 15, 2016

On Tuesday, May 3, our Catholic Women’s Club held their
annual May Crowning in our Church. The picture to the
right shows the crown being placed on the statue of Mary
by two of our members. Directly below, we see the
beautiful group of people that gathered for this
ceremony. After the May Crowning, our CWC gathered in
the Rectory Round Room. We thank the CWC for
organizing this beautiful tradition!

Last PPC & Finance Committee Meeting of the Year
We held our final PPC and Finance Council
Meeting on Tuesday, April 26. Fr. Idzi
presented the committees with the most
recent updates on our Parish, as well as
the financial position we are in. St.
Priscilla Parish is in good condition
currently, both spiritually and financially,
and this would not have been possible
without your support. Thank you for
continued generosity and prayers.
This was also the last meeting with Fr. Idzi
as our Pastor.
May God bless you all and may St. Priscilla
continue to prosper!

Pentecost Sunday
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Holy Communion Class of 2016
On Saturday, May 7, students from our Religious Education program received the Sacrament of the Holy
Eucharist. We congratulate these students and their families! We encourage families and students to
remember to attend Mass every weekend and receive the Holy Eucharist.

Last Day of Religious Educations Classes
April 30, 2016
On Saturday, April 30, we held a special prayer service for the end of the
Religious Education school year. Thank you to all of our students and families
who are part of the program. We wish you all a blessed and restful summer and
we hope to see you next year!
We especially thank our Relgious Education teachers who volunteer their time
and talents in order to help teach children about our faith. Thank you for your
dedication to the program and to the students! May God bless you for your hard
work!
Thank you to Mrs. Judy Banasiak, Director of St. Priscilla’s Religious Education
Program. Without her leadership and guidance, we would not be as successful
as we are today! Thank you and God bless you!
Fr. Idzi Stacherczak, Pastor
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