Page Two

June 25, 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

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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Twelfth Sunday in Ordinary Time

TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (25)
8:30AM ++Josephine & Nathan Benanti - Death Ann. (Family)
++Mary and Frank Calvert - Death Ann. (Family)
+Linda Regan - Death Ann. (Family)
+Albert Kosac - Death Ann. (Family)
+Kristen Kocal - Death Ann. (Family)
+Karoline Barrett - Birthday Rem.
(Barrett & Ublasie Family)
+Jane Busse (Adamowski 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 radość wieczności dla:
+Za zmarłych z rodziny Winiarskich
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Marek Zakrzewski
+Aleksander Winiarski
+Władysław Woźnica
+Piotr Bartyna
+Maciej Damulewicz 6 miesięcy po śmierci
12:15PM +Pietro Massanisso - Birthday Rem. (Family)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O szczęśliwą operacje dla syna
Za zmarłych z rodziny Bobak i Łoś

FRIDAY (30) Weekday
8:00AM Deceased members of the Voelker Family (children)
+Donald Schultz Jr. (Family)
7:30PM O łaski potrzebne dla dzieci
O zdrowie i Boże bł. w dniu Imienin dla
Emilii Gołaszewskiej
SATURDAY (1) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Fr. Maciej on his 1st
anniversary of being our Pastor
(St. Priscilla Parishioners)
8:30AM O zdrowie i Boże bł. dla Władysławy Kułaga z okazji
Imienin i Urodzin (dzieci)
O szczęśliwą podróż i pomyślne załatwienie sprawy
dla Wiktorii, Marleny, Mariusza, Jadwigi
i Krzysztofa oraz opiekę Matki Bożej (Rodzina)
4:00PM +Patrick Sulak (Theusch Family)
++Milton and Helen Tyc - Birthday Rem. (Family)
7:00PM Msza Św. i Nabożeństwo Pierwszej Soboty

MONDAY (26) Weekday
8:00AM +Rev. Paul McCardle - Death Ann.
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #33
TUESDAY (27) Weekday
8:00AM +Arnold Chesna - Birthday Rem. (Family)
7:30PM Za parafian św. Pryscylli #28
WEDNESDAY (28) St. Irenaeus, Bishop and Martyr
8:00AM Health and Blessings for Joan
+Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O rozeznanie woli Bożej i wytrwanie w powołaniu
dla Michała Roguckiego
THURSDAY (29) Saints Peter and Paul, Apostles
8:00AM +Helen Henri Hartman - Birthday Rem. (Friend)
+Pietro Massanisso - Birthday Rem. (Family)
7:30PM O zdrowie i Boże bł. dla Piotra
++Władysław, Piotr i Bronisława Trepanowski
(Krystyna)

June 18, 2017
Regular Collection
Sharing Parish
Total

$ 11,801.18
$
617.00
$ 12,418.18

Thank you for your generosity and
support of our Parish.
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Fr. Maciej’s Message
What are we afraid of? In the face of all these "Do not be afraid..." statements in
today's Gospel, how can we not mention our brothers and sisters from the Middle East
who are living in fear, under the threat of torture and death just because they
acknowledge Jesus? Statistics show that in the present time, there are more martyrs
than during the beginnings of the Church. For us, the profession of faith is not very
dangerous. Then why am I afraid? It is not about our "personal" fears: the fear of
suffering, old age or a terrorist attack. Today's Gospel speaks of fears regarding what
faith requires. When Matthew wrote these difficult, but sublime words, the Church
experienced all sorts of inner hardship and external persecution. Do not be afraid to
preach the Gospel. This world that is in crisis should hear the call of the Gospel. We will
probably never be met by torturers who will want us to trample the cross, but when we
feel tempted, for example, in our work environment or in our circle of friends to be ashamed of Christ, let us heed
this warning: “Everyone who acknowledges me before others I will
acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before
others, I will deny before my heavenly Father.” In fact, there is only one
thing we should fear - mortal sin, the frightening possibility of separation
from Christ, from eternal life with God.
Let us choose Jesus and live in a state of sanctifying grace!
Yours in Christ,

Fr. Maciej Galle

Refleksje ks. Macieja
Czego się boimy? Wobec tych wszystkich "Nie bójcie się..." z
dzisiejszej Ewangelii, jakże nie wspomnieć naszych braci i sióstr z krajów
bliskiego wschodu, którzy żyją w zastraszeniu, pod groźbą tortur i śmierci
tylko dlatego, że przyznają się do Jezusa? Statystyki podają, że w obecnych
czasach więcej jest męczenników niż u początków Kościoła. Dla nas
wyznanie wiary nie stanowi zbytniego zagrożenia. Czego zatem się boję?
Nie chodzi tu o jakieś nasze "osobiste" lęki: strach przed cierpieniem, przed
starością albo przed atakiem terrorystycznym. Dzisiejsza Ewangelia mówi o lękach w odniesieniu do tego, co
wymaga wiary. Kiedy Mateusz pisał te trudne, ale zarazem wzniosłe słowa, Kościół doświadczał wszelkiego
rodzaju trudności wewnętrznych i prześladowań zewnętrznych. Nie bójcie się głosić Ewangelii. Świat pogrążony w
kryzysach powinien usłyszeć wołanie Ewangelii. Prawdopodobnie nigdy nie zetkniemy się z oprawcami, którzy
będą chcieli zmusić nas do podeptania krzyża, ale kiedy czujemy pokusę na przykład w środowisku pracy czy w
gronie przyjaciół żeby wstydzić się z powodu Chrystusa, niechaj w porę dotrze do nas ostrzeżenie: "Do każdego
więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto
się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie". Tak naprawdę tylko jednej
rzeczy powinniśmy się lękać - grzechu śmiertelnego, zatrważającej możliwości odłączenia od Chrystusa, od życia
wiecznego z Bogiem.
Wybierajmy zatem Jezusa i życie w stanie łaski uświęcającej!
Wasz w Chrystusie,

Ks. Maciej Galle
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Św. Piotr
Losy Piotra opisują Ewangelie oraz
Dzieje Apostolskie. Na wezwanie
Jezusa Piotr wraz ze swym bratem
Andrzejem, oraz synami
Zebedeusza Janem i Jakubem
porzucił zawód rybaka i został
uczniem Jezusa. Piotr był jednym
z najbardziej zaufanych uczniów
Chrystusa. Wraz z Janem i Jakubem
towarzyszył Chrystusowi na górze
Tabor, był świadkiem uzdrowienia
córki Jaira, oraz krwawej modlitwy w
Getsemani. W katalogach apostołów
wymieniany jest zawsze na
pierwszym miejscu. Po Zesłaniu
Ducha Świętego Piotr przebywał
i działał wraz z pozostałymi
apostołami w Jerozolimie.

St. Peter
The fate of Peter is described in the
Gospels and Acts of the Apostles. At
the invitation of Jesus, Peter and his
brother Andrew and the sons of
Zebedee, John and James, he
abandoned his job as a fisherman and
became a disciple of Jesus. Peter was
one of Christ's most trusted disciples.
Together with John and James, he
accompanied Christ on Mount Tabor,
where he witnessed the healing of
Jairus’ daughter, as well as the bloody
prayer in Gethsemane. In the apostles'
catalogs, he is always mentioned first.
After Pentecost, Peter stayed and
worked with the other apostles in
Jerusalem.

Dzieje Apostolskie relacjonują jego działalność w
Jeruzalem, Samarii, Liddzie i Jaffie (Joppie) oraz w
Cezarei Palestyńskiej – tam ochrzcił pierwszych pogan:
rzymskiego setnika Korneliusza wraz z jego rodziną i
domownikami. W 44 roku za swą działalność został
aresztowany na rozkaz Heroda Agryppy. Według
Dziejów Apostolskich z więzienia wypuścił go anioł. Po
ucieczce z więzienia Piotr wyjechał z Jerozolimy. W
Nowym Testamencie w sposób wyraźny odnotowano
jeszcze tylko jego pobyt w Antiochii około roku 50.
Tradycyjne przekazy są zgodne, że Piotr ostatecznie
przybył do Rzymu. Istnieje legenda mówiąca, że gdy w
Rzymie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan (za
czasów Nerona), Piotr postanowił uciec z miasta.
Wówczas ukazał mu się Jezus. Piotr spytał Go, dokąd
idzie (łac. Quo vadis, Domine?). Jezus miał mu
odpowiedzieć „idę do miasta, aby mnie powtórnie
ukrzyżowano”. Wówczas Piotr zawrócił, a w miejscu
tego spotkania postawiono kościół. Tę legendę zawarł
Henryk Sienkiewicz w powieści Quo vadis.

The Acts of the Apostles report on his activities
in Jerusalem, Samaria, Lidda and Jaffa (Joppa), and in
Palestine, where he baptized the first pagans: the
Roman centurion: Cornelius and his family and
household members. In the year 44, he was arrested on
Herod Agrippa’s order. According to the Acts of the
Apostles, an angel released him from the prison. After
escaping from jail, Peter left Jerusalem. The New
Testament also noted his stay in Antioch around the
year 50. The traditional message is that Peter eventually
arrived in Rome. There is a legend that when the
persecution of Christians began in Rome (under Nero),
Peter decided to flee the city. Then, Jesus appeared to
him. Peter asked him where he was going (Latin: Quo
vadis, Domine?). Jesus was about to say, "I'm going to
the city to be crucified again." Peter then turned and a
church was erected at the site of this revelation. This
legend was written by Henryk Sienkiewicz in the novel
Quo vadis.

Tradycja głosi, że Piotr zginął w Rzymie na
Wzgórzu Watykańskim. Zginął męczeńsko na krzyżu
głową w dół (na własną prośbę), ponieważ mówił, iż nie
jest godzien umrzeć jak Chrystus. Później na tym miejscu
postawiono kościół. Dziś, według tradycji, w tym miejscu
stoi Bazylika św. Piotra. Tradycyjnie męczeństwo Piotra
Apostoła datowane jest na dzień 29 czerwca 67 roku.

Tradition says that Peter was killed in Rome on
Vatican Hill. He suffered martyrdom on the cross with his
head down (at his own request) because he said he was
not worthy to die like Christ. Later, a church was erected
there. Today, according to tradition, St. Peter's Basilica
stands in this very spot. Traditionally, the martyrdom of
Peter the Apostle dates back to June 29, in the year 67.
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Św. Paweł
Urodził się jako Szaweł (Saul) w Tarsie w
Cylicji w żydowskiej rodzinie, posiadającej rzymskie
obywatelstwo. Był synem faryzeusza z pokolenia
Beniamina. Wychowywał się w środowisku
żydowskiej diaspory, która w tym rejonie stykała się z
kulturą hellenistyczną. Znał język aramejski i grecki.
Między 18 a 20 rokiem albo około 28-30 roku
przybył do Jerozolimy, gdzie studiował Torę w szkole
Gamaliela Starszego. Jako młody faryzeusz był
przeciwnikiem chrześcijan. Około 35 roku był przy
ukamienowaniu Szczepana, jednego z siedmiu
diakonów. Później osobiście zaangażował się w
prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. W drodze
do Damaszku po objawieniu mu się Jezusa Paweł
przeżył nawrócenie. Został ochrzczony przez
Ananiasza. W Damaszku, przez trzy lata w
synagogach głosił, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem.
Gdy część Żydów postanowiła go zgładzić udał się do
Jerozolimy. W Jerozolimie chrześcijanie, pamiętający
go jako prześladowcę, traktowali go nieufnie. Dopiero dzięki
Barnabie udało mu się poznać Apostołów. Gdy Pawłowi
zaczęło grozić niebezpieczeństwo, udał do Tarsu. W Cylicji i
Syrii spędził kilka lat, dopóki nie zjawił się Barnaba, który
ściągnął go do Antiochii.
Paweł odbył trzy podróże misyjne. Pierwszą w latach
45-48, drugą w latach 50-52 a trzecią w latach 53-58.
Odwiedzał w tym czasie diaspory żydowskie i zakładał
Kościoły w Azji Mniejszej i Grecji. W roku 58 Paweł powrócił do
Jerozolimy. Po kilku dniach pobytu, Paweł został rozpoznany
na terenie świątyni jerozolimskiej przez wrogich mu Żydów z
Azji. Aresztowany przez Sanhedryn wyznał, że że jedyną
przyczyną postawienia go przed sądem jest fakt bycia
faryzeuszem i wiara w Zmartwychwstanie. W efekcie
faryzeusze żądali uwolnienia Pawła. W takiej sytuacji pod
eskortą odesłało Pawła do Cezarei.
Żydzi oskarżyli Pawła przed rzymskim prokuratorem
Antoniuszem Feliksem. Ten odroczył proces i przetrzymywał
go przez dwa lata w więzieniu, licząc na łapówkę. W 58 roku
Feliks został odwołany i kolejnym prokuratorem Judei został
Porcjusz Festus. Niemal natychmiast żydzi oskarżyli go
ponownie. Paweł widząc, że Festus okazuje się ustępliwy
wobec żydowskich przywódców i obawiając się kolejnego
pobytu w Jerozolimie, jako obywatel rzymski odwołał się do
cesarza. Po przybyciu do Rzymu Paweł został osadzony w
areszcie domowym, ale w łagodnych warunkach. Mógł
swobodnie przyjmować gości i prowadzić korespondencję.
Gdy latem 64 roku Rzym nawiedził pożar, winą za jego
spowodowanie opinia publiczna obarczyła Nerona. Ten, chcąc
uwolnić się od oskarżeń, jako winnych wskazał chrześcijan.
Tradycja jednogłośnie stwierdza, że Paweł zginął w Rzymie
właśnie za panowania Nerona. Tradycja podaje, że był to też
dzień śmierci św. Pawła. Według tradycji kościelnej Paweł
został stracony za Bramą Ostyjską. Obecnie w tym miejscu
znajduje się Bazylika świętego Pawła Za Murami.

St. Paul
He was born Saul of Tarsa, Cilicia, to
a Jewish family with Roman citizenship. He
was the son of a Pharisee from the tribe of
Benjamin. He grew up on the Jewish
diaspora, which in this area was in contact
with Hellenistic culture. He knew Aramaic
and Greek.
Between the years 18-20 or 28-30
he came to Jerusalem, where he studied
Torah at the School of Gamaliel. As a young
Pharisee, he was an adversary to Christians.
Around the year 35, he witness the stoning
of Stephen, one of the seven deacons.
Later, he personally engaged in the
persecution of Christians in Jerusalem. On
the way to Damascus, after Jesus’
revelation to him, Paul underwent a
conversion. He was baptized by Ananias. In
Damascus, he proclaimed that Jesus Christ
is the Messiah in the synagogues for 3 years. When a group of
Jews decided to kill him, he went to Jerusalem. In Jerusalem,
Christians, who remembered him as a persecutor, regarded
him distrustfully. It was only through Barnabas that he became
acquainted with the Apostles. When Paul was in danger, he
went to Tarsus. He spent several years in Cilicia and Syria until
Barnabas arrived and brought him to Antioch.
Paul had three missionary journeys. The first in the
years 45-48, the second in 50-52 and the third in 53-58. He
visited the Jewish diaspora at that time and founded churches
in Asia Minor and Greece. In the year 58, Paul returned to
Jerusalem. After a few days, Paul was recognized in the
temple of Jerusalem by hostile Jews from Asia. Arrested by
the Sanhedrin, he confessed that the only reason he was
brought to trial was the fact that he was a Pharisee and
believed in the Resurrection. As a result, the Pharisees
demanded the release of Paul. In this situation, the Romans
escorted Paul to Caesarea.
The Jews charged Paul in front of the Roman
prosecutor, Antonius Felix. He postponed the trial and held
Paul in prison for 2 years, waiting for a bribe. In 58, Felix was
dismissed and the next prosecutor of Judea was Porcius
Festus. Right away, the Jews accused Paul again. Paul, seeing
that Festus turned out to be reluctant to face Jewish leaders
and fearing another visit to Jerusalem as a Roman citizen,
appealed to the emperor. After arriving in Rome, Paul was
placed under house arrest, but under mild conditions. He was
free to accept guests and correspond. When Rome was
ravaged by fire in the summer of 64, the public's blamed Nero.
He wanted to free himself of accusations, and said the
Christians were guilty. Tradition unanimously states that Paul
was killed in Rome under Nero's rule. It also says that it was
the same day St. Peter died. According to church tradition,
Paul was executed behind the Ostian Gate. Today, St. Paul's
Basilica can be found behind that Wall.
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DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
„STUDNIA”
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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Marge Ackermann—Paige Allen—
William Balog—Joe Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn Cademartrie—
Emmett Clancy—Jan Drożdż—
Theresa Gloms—George Gloms—LeRoy Grocholski—
Elaine Grocholski—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— Giles Nabor—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

LITURGY SCHEDULE - July 1 / 2
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 1 / 2 Lipiec
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. M. Galle

M. Brown
G. Moncada
E. LoPiccolo

C. Camara

Sunday
8:30 AM

Fr. M. Gładysz

C. Mizera
C. Duffy
K. Leahy
M. Carrasca

R. Mizera

Sunday
10:30 AM

Fr. M. Galle

K. Cioch
A. Harmata

K. Niemczyk
K. Ziobro

Sunday
12:15 PM

Fr. M. Galle

V. Knight
M. Picchietti
S. Moritz

S. Moritz

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gładysz

S. A. Kalinowska

A. Grudzińska
M. Benbenek

