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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 kance‐
larii 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 arrange‐
ments. At least one of the engaged persons (or their par‐
ents) 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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Sixteenth Sunday in Ordinary Time

WEDNESDAY (26) St. Joachim and Anne,
Parents of the Blessed Virgin Mary
8:00AM +Margaret McGlynn—Death Ann. (Family)
7:30PM O zdrowie i Boże bł. dla Anny z rodziną
+Jan Kolarz (Rodzina)
SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (23)
8:30AM In Thanksgiving from Erlinda and Teresito Villegas
Good Health & Birthday Blessings for Erlinda
Villegas (Family)
Good Health & Birthday Blessings for Geny Diola
(Family)
+Donato Allegretti (Family)
+Jozef Gajda—Birthday Rem. (Family)
++Stefania and Jerry Juszczyszyn (Mizera Family)
+Jane Busse (Jadwiga Kokot)
10:30AM O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
W intencji przebłagalnej
O opiekę M. Bożej i zdrowie dla Grzegorza Bućko
(Zofia)
Prośba o szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji
i zdrowie dla dziecka
Podziękowanie z prośbą o dalsze bł. i zdrowie dla
Patrycji i Sebastiana w 1‐szą rocz. ślubu oraz dla
Agnieszki i Radka w 6‐tą rocz. Ślubu
O zdrowie i Boże bł. Dla Krystyny i jej rodziny
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Jan Kolarz (Rodzina)
+Bogusław Grabowski w 2‐gą rocz. śmierci (siostra)
+Mirosława Bućko (Zofia)
+Czesław Baron (Rodzina)
+Leszek Grabowski—4ta rocz. Śmierci (Rodzina)
++Krystyna i Bogdan Grabowski (Rodzina)
+Stanisław Zwolski (Rodzina)
+Irena Bugaj– 19ta rocz. Śmierci (Ryszard)
12:15PM +Anastasia Marienfeld Death Ann. (Jim Miketta)
++Hilard and Josephine Krause (M. Tadel)
6:00PM +Roman Jaroć 1 miesiąc po śmierci
(Rodzina Niewiarowski i Prokopiuk)
++Zofia i Józef Jaroć
MONDAY (24) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+Matthew Blickle (Joan)
+Eleanor Gurdak (Family)
7:30PM +Jan Kolarz (Rodzina)
O pomyślne zdanie egzaminu syna Tomasza, opiekę
M. Bożej i łaski Ducha Świętego (mama)
TUESDAY (25) St. James, Apostle
8:00AM +Fred Pacer ‐ Birthday Rem. (Marge)
+Larry Lynch ‐ Death Ann. (Family)
7:30PM +Jan Kolarz (Rodzina)

THURSDAY (27) Weekday
8:00AM +Josephine Lowczynski (Family)
7:30PM +Jan Kolarz (Rodzina)
FRIDAY (28) Weekday
8:00AM Deceased members of Tautkus Family
7:30PM +Jan Kolarz (Rodzina)
SATURDAY (29) St. Martha
8:00AM Blessings & success in his examination for Thomas
8:30AM +Jan Kolarz (Rodzina)
1:30PM Wedding—Gabriel Chwała & Karolina Włodarczyk
4:00PM +Bernice Hujar (Hujar Family)
++Salvatore and Maria DeSimone (son Michael)

Rose Fliss
John Brophy

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!

July 16, 2017
Regular Collection
Total

$ 7,458.24
$ 7,458.24

Thank you for your generosity and
support of our Parish.

Page Four

July 23, 2017

A Note from Fr. Marcin
My dear brothers and sisters!
Another week has come and gone. Today in our parish, we host Fr.
Dariusz Pabis, Redemptorist, who asks us to oﬀer help for the Mission.
Supporting missionaries is a great responsibility that we all share...I speak from
experience! Let us remember all those who serve as missionaries in our prayers.
Especially because today’s Gospel shares another parable about the sower.
Therefore, I invite you to read my short reflection...
"The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed
in his field. While everyone was asleep his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went
oﬀ.”
Christ shares a message with us that the Kingdom of God has already begun to grow. Our time, the
Church’s time, is a time when God’s seed is blooming. This seed is blooming in the field that is the Church. However,
on this earth, there is also evil, which does everything it can so there is no yield. When does this happen? When our
conscience is turned oﬀ, just like the sleeping workers of the field. Let us be vigilant and prudent, and we have to
remember that often an ill‐considered fight with evil may have the opposite eﬀect. Along with the weeds, you can
pull out the wheat! This does not mean that God allows for evil. He does not simply want our condemnation, so he
waits patiently for our conversion. It could turn out that what we today call weeds...could bear fruit. Let us believe,
that conversion is possible, that from the worst weeds can grow
wheat that has a great yield. Don’t judge, just love...

Fr. Marcin

Z notatnika ks. Marcina
Moi Drodzy!
Minął kolejny tydzień. Dzisiaj w naszej parafii gościmy O.
Dariusza Pabisa, Redemptorystę, który kwestuje dziś na rzecz misji.
Misje to nasz wielki, wspólny obowiązek… wiem co mówię!!! Pamiętajmy o Misjach i Misjonarzach szczególnie w
naszych modlitwach. Tym bardziej, że w dzisiejszej Ewangelii znów przypowieść o siewcy. Tak więc zapraszam do
krótkiej refleksji nad dzisiejszą Ewangelią…
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.”
Chrystus przekazuje nam dziś wiadomość, że wzrastanie Królestwa Bożego już się rozpoczęło. Nasz czas,
czas Kościoła, to czas wzrostu tego ziarna zasadzonego przez Boga. Rośnie ono na glebie Kościoła. Ale na świecie,
jest również zło, które robi wszystko, by plon się nie udał. Kiedy to się dzieje? Kiedy nasze sumienie zasypia,
podobnie jak ludzie pilnujący pola. Bądźmy więc czujni i rozważni, oraz pamiętajmy, że często nierozważna walka
ze złem może mieć odwrotny skutek. Razem z chwastem można wyrwać pszenice! To nie o to chodzi, że Bóg
pozwala na zło. On po prostu nie chce naszego potępienia, więc cierpliwie czeka, czeka na nasze nawrócenie. Może
się okazać bowiem, że to co dziś nazywamy chwastem… przyniesie owoc. Uwierzmy, że jest coś takiego jak
nawrócenie, że z takiego chwastu może zrodzić się pszenica dająca plon. Nie osądzaj, ale kochaj…

Ks. Marcin

Sixteenth Sunday in Ordinary Time
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Pielgrzymka do Alabamy
Klasztor Św. Bernarda, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu,
Centrum Eucharystyczne im. Jana Pawła II, Nashville, Graceland.
W programie wizyta w największej Katolickiej Stacji Telewizyjnej na
świecie, założonej przez Matkę Angelikę.
Duchowe przewodnictwo ks. Maciej Galle,
proboszcz par. Św. Priscilla

26 - 29 pazdziernik 2017

Dzień 1:
 Wyjazd z Chicago o godzinie 4.00 rano.
 Przejazd St. Louis: Gateway Arch - Bramy Zachodu.
 Msza Św.w katedrze
 Nocleg w klasztorze Św. Bernarda w Cullman, w Alabamie.
Dzień 2:
 Śniadanie w klasztorze Św. Bernarda.
 Wizyta w EWTN - Irondale, Alabama - w największej Katolickiej
Stacji Telewizyjnej na świecie.
 Przejazd do Hanceville: Centrum Eucharystycznym im. Jana
Pawła II; Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.
 Zwiedzanie grot Ave Maria
Dzień 3:
 Śniadanie i Msza Święta.
 Przejazd do Nashville, TN. – Nashville: zakawterowanie i czas
wolny
 Nightlife Theater: kolacja, muzyka country
 Opryland Hotel.
Dzień 4:
 Śniadanie, Msza Święta
 Memphis - Graceland, dawna posiadłośc Elvisa Presleya.
 Planowany powrót do Chicago około 11.00 wieczorem.
Cena $595.00 obejmuje: Zwiedzanie zgodnie z programem. Noclegi w motelach i hotelach klasy turystycznej
w pokojach dwuosobowych (w niektórych hotelach w cenie zawarte jest śniadanie). Przejazd autokarem na
całej trasie. Usługi przewodnika.
Dodatkowe oplaty: bilety wstepow, wyzywienie, ubezpieczenie (można wykupić na stronie
www.travelinsured.com).
Po wiecej informacji i zapisy na pielgrzymkę proszę o kontakt z Malgorzata 773-771-1745
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Next Tuesday, along with the solemnity of St.
James the Apostle, we will also celebrate the
memorial of St. Christopher.
The name Christopher is derived from
the Greek language and signifies "bearer of
Christ." There is a lack of information about the
life of Saint Christopher. According to
testimonies, based on tradition, Christopher
came from Asia Minor, from the province of
Rome ‐ Lycia. There he had to suﬀer
martyrdom during the reign of the Emperor
Decius around the year 250. He is one of the
Fourteen Helpers, or special patrons.
Because of the lack of detailed
information about Saint Christopher, in the
Middle Ages on the basis of the name "carrying
Christ" a popluar legend was created about this saint.
According to the legend, the original name of Christopher
was Reprobus (from the Greek: repulsive), because he had
a head similar to a dog. He stood out for his extraordinary
strength. So he decided to commit himself to the most
powerful service on earth. First he served the king of his
land. When he learned that the king was very afraid of
Satan, he entered his ministry. One day, however, he
learned that Satan was afraid of the name of Christ. This
aroused in him a curiosity to learn who Christ is, of whom
Satan was afraid. He left Satan's ministry and went into
the service of Christ. He became acquainted with
Christianity and received baptism. For repentance and for
reparation because he served Satan, he decided to live on
the Jordan, where the water was shallower, to carry on his
mighty shoulders pilgrims from the East to the Holy Land.
One night he heard a baby’s voice asking him to
move to the other shore. When he took him on his
shoulders, he felt the heavy weight that overwhelmed him
‐ he seemed to fall into the ground. He exclaimed, "Who
are you, Baby?" He replied, "I am Jesus, your Savior.
Carrying me, you carry the whole world." The Lord Jesus
was supposed to have foretold his martyr’s death soon.
This piece of legend has become an inspiration for
countless paintings and sculptures of St. Christopher.
Tradition gave Reprobus the title of "Christopher", or
"bearer of Christ" (Christoforos). The Lord Jesus, was to
restore Christopher to human form after he received
Baptism.
St. Christopher is the patron of drivers. On the day
of his annual memorial, all kinds of motor vehicles are
blessed. Therefore, next Sunday (July 30), we will bless
motor vehicles in our parish. The rite will begin in the
church and the priest will then stand at the exit of our
parking lot on Addison Street and will sprinkle holy water
on cars, motorcycles and other vehicles as they leave.

W najbliższy wtorek, obok uroczystości św.
Jakuba Apostoła Kościół Święty wspomina
również św. Krzysztofa.
Imię Krzysztof wywodzi się z języka
greckiego i oznacza tyle, co "niosący
Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak
pewnych wiadomości. Według świadectw,
opartych na tradycji, św. Krzysztof miał
pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej
Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za
panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.
Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli,
czyli szczególnych patronów.
Z powodu braku szczegółowych
informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze
na podstawie imienia "niosący Chrystusa"
stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej
pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z
greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną
do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc
oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył
najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król
ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego
dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia
Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten
Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u sza‐
tana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką
chrześcijańską i przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczy‐
nienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jor‐
danem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na
swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wscho‐
du do Ziemi Świętej.
Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go
o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona,
poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał ‐ zdawało mu
się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?"
Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.
Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu
wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten
właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla
niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tra‐
dycja miała Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa", czyli
"nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos). Pan Jezus po
przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał mu przywrócić
wygląd ludzki.
Św. Krzysztof jest patronem kierowców. W dzień
jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju
pojazdy mechaniczne. Dlatego w następną niedzielę (30
lipca) w naszej parafii odbędzie się poświęcenie pojazdów
mechanicznych. Obrzęd rozpoczniemy w Kościele po czym
kapłan stanie przy wyjeździe z naszego parkingu na ulicy
Addison i będzie poświęcał podjeżdżające samochody,
motocykle i inne pojazdy.
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We would like to
thank our St.
Priscilla Catholic
Womens Club for
their incredible
generosity! From
the Rummage Sale
and Baker’s
Square Fundraiser,
the group donated $7,065.62 to our Parish!
We are so grateful to this group for their endless
dedication and support of St. Priscilla and we ask that
everyone remember them in your prayers.
God bless you!

The School Sisters of Notre Dame are
closing their Chicago‐area oﬃces at
Divine Savior Convent. On Sunday,
August 6 they will hold a sale (cash and
carry) of household items, oﬃce
equipment (desks, files, paper clips,
etc.), furniture, international and other
miscellaneous items from
9:00 am to 2:00 pm at:
Divine Savior Convent
4425 Ozanam Ave.
Norridge, IL 60706

30 Piesza Pielgrzymka Polonijna z Chicago do Merrillville
Czas Pielgrzymki: 12‐13 sierpnia 2017
Hasło: „Odmawiajcie codziennie różaniec”
Plan:
Sobota, 12 Sierpnia
5.30 am – Zbiórka
6.00 am – Wyjazd autobusów z kościołów (kościół św. Brunona, kościół św. Ferdynanda, Bazylika św. Jacka)
7.30 am – Msza św w Kościele św Michała (8235 S South Shore Drive Chicago, IL 60617 (E 83rd St South Shore Drive,
Chicago) – przewodniczy Bp Dale Melczek; z udziałem Bp. Joseph Perry pielgrzymka wyrusza po Mszy.
Pierwszy dzień pielgrzymki kończymy w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Muster (Carmelite Fathers)
1628 Ridge Road Munster, IN 46321

Niedziela, 13 Sierpnia
7:00 am – wyruszamy a sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej
2:00 pm – Uroczysta Msza św. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – przewodniczy Bp Donald J. Hying
Po Mszy św., będzie można nabyć posiłki (na koszt własny) w miejscach do tego przeznaczonych
– księży zapraszamy na obiad w domu zakonnym salwatorianów
6:00 pm (około) – Wyjazd autobusów do Chicago
7.30 pm (około) – Planowany przyjazd do Chicago (pod kościoły: św. Brunona, św. Ferdynanda, św. Jacka)
Zapisy: od 30 lipca
‐ Księgarnia "Zródło " 5517 W Belmont ave. Chicago (773)282‐4278
‐ Centrala Radia Maryja – Belmont Ave.
‐ Kościół św Ferdynanda. 5900 W Barry St Chicago. (773)622‐5900
‐ Kościół św Franciszka Borgii. 8033 W Addison St .Chicago. (773)625‐1118
‐ Jezuicki Ośrodek Milenijny. 5835 W Irving Park Chicago (773)777‐7000
Spotkanie organizacyjne w celu odebrania legitymacji zapisowych odbędzie się w czwartek, 27 lipca 2017, o godz.
7:00 pm w Jezuickim Ośrodki Millenijnym. Bardzo prosimy o zgłoszenie się po odbiór kart zapisowych!!!
Opłaty: $ 45 – całość pielgrzymki; $ 30 (jeden dzień –‐> tylko na niedzielę), $ 25 – dziecko do lat 10
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.polonijnapielgrzymka.com
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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

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.
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—Philomena Greco—
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—
Marge Senne—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 29 / 30
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH ‐ 29 / 30 Lipiec
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. D. Kusa

M. Brown
R. Ferina
E. Sloan

C. Camara

Sunday
8:30 AM

Fr. D. Kusa

R. Pacyna
C. Duﬀy
E. Villegas
K. Leahy

S. Moritz

Sunday
10:30 AM

Fr. M. Gładysz

K. Cioch
S. Słonina

D. Ziobro
K. Ziobro

Sunday
12:15 PM

Fr. D. Kusa

J. Miketta
V. Knight
M. Clancy

M. Clancy

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gładysz

S. Anna Kalinowska

A. Grudzinski
M. Benbenek

