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Welcome to 
St. Priscilla! 

St. Priscilla Church 

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 

CHRZTY: 
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w 
kancelarii parafialnej. 
 
SPOWIEDŹ : 
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę. 
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kance‐
larii parafialnej bez wcześniejszego umówienia. 
 
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. 
 
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH: 
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej. 
 
REJESTRACJA DO PARAFII: 
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej. 

BAPTISMS: 
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout 
the year. Register by calling the Rectory. 
 
CONFESSION: 
Before all Weekday and Weekend Masses 
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM 
Priest available in Rectory ‐ No appointment required. 
 
 

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.  
 
ANOINTING OF THE SICK: 
Please call the Rectory. 
 
 

PARISH REGISTRATION: 
Registration can be completed at the Rectory.  
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SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (30) 
8:30AM Good Health and Birthday Blessings for Eleanor Flor 
     (Villegas Family) 
10:30AM  O Bł. Boże dla Emilii i rodziny  
 O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało  
 W intencji przebłagalnej   
  O radość wieczności dla: 
 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci) 
 +Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego  
 +Lukasz Boufał (Rodzina) 
 +Jan Kolarz (Rodzina) 
 ++Hilary, Wiera, Krystyna i Edward Wilczewski 
 +Zofia Wołcyńska (córka) 
 +Andy Taraska (rodzina) 
12:15PM  All souls in purgatory #34 
6:00PM O zdrowie i Boże bł. Dla David Pawson (Grzegorz) 
 
MONDAY (31) St. Ignatius of Loyola, Priest 
8:00AM  Health & Blessings for Richard Koziar on his  
     Birthday  
 Health and Blessings for Joan 
 +Matthew Blickle (Joan) 
7:30PM +Jan Kolarz (Rodzina) 
 
TUESDAY (1) St. Alphonsus Liguori,  
   Bishop and Doctor of the Church 
8:00AM +Patrick Bredin 
7:30PM +Jan Kolarz (Rodzina) 
 
WEDNESDAY (2) Weekday 
8:00AM +Arnold Chesna (Family) 
 +Jane Busse (Kathy and Anton Voelker) 
7:30PM  Za parafian św. Pryscylli #29 
 
THURSDAY (3) Weekday 
8:00AM +Margaret Miketta Birthday Rem. (Jim Miketta) 
 +Gloria Cantieri (Friend) 
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #35 
 
FIRST FRIDAY (4) St. John Vianney, Priest 
8:00AM  Health & Blessings for Joan 
 +Matthew Blickle (Joan) 
7:30PM O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla dzieci 
 
 

FIRST SATURDAY (5) Weekday 
8:00AM  +Dolores Meyer (cousin) 
8:30AM ++Zofia i Maria Cnota w rocz. śmierci (siostra) 
4:00PM Health & Blessings for Anthony and Victoria Felau  
     on their 60th Wedding Ann.  (children) 
 +Donna Nabor ‐ 2nd Death Ann. (Gil Nabor) 
 +Patrick Sulak (Czyż Family) 
 +Jane Busse (Nenita and Olivia Pamatmat) 
7:ooPM Msza święta i Nabożeństwo Pierwszej Soboty  
  

     July 23, 2017 
 
 
 

 
Regular Collection    $   6,064.81 
Summer Mission Appeal   $   3,159.00 
Total      $   9,223.81 
        

Thank you for your generosity and  
support of our Parish. 

On your wedding 
 

Gabriel Chwała  
&  

Karolina Włodarczyk 
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 My dear brothers and sisters! 
 

Below is another opportunity to reflect over today’s Gospel: 
 

"Then every scribe who has been instructed  
in the kingdom of heaven 

is like the head of a household 
who brings from his storeroom both the new and the old."  

 
What is really important in human life? What is the most beautiful pearl, that 
is worth losing everything that mankind owns? The incurably sick will say that the most important thing is 
health. Someone else may say that it is money or a professional career. For Solomon, who is referenced in the 
first reading, it was essential to have wisdom. What is really important to me? Where am I looking for my 
treasure? In wealth, in fame, in health, in knowledge? The two gentlemen in today's Gospel are giving up 
everything to gain what is most important to them. Christ compares their treasures to the Kingdom of God. 
We want to give everything up for Him! Can I make such a wild choice? There is also another parable in today's 
Gospel. It speaks of a net cast on fish and about fishermen who collect good fish and reject the wrong ones. 
Exactly! Once I know what is important to me, I know what is good for me. I choose only the good. Choosing 
God, I can no longer choose bad. Therefore, the one who chooses God, has everything: health, knowledge, 
fame or even wealth! 

 

Fr. Marcin 

 Moi Drodzy. 
 
 Poniżej próba pochylenia się nad dzisiejszą Ewangelią.  

 
«Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny,  

który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare». 
 
 Co jest naprawdę ważne w życiu człowieka? Co jest tą najpiękniejszą perłą, dla której warto poświęcić 
wszystko, co człowiek posiada? Nieuleczalnie chory powie, że najważniejsze jest zdrowie. Ktoś inny, że 
pieniądze albo kariera zawodowa. Dla Salomona, o którym jest mowa w pierwszym czytaniu, najistotniejsze 
było posiadanie mądrości. Co jest naprawdę ważne dla mnie? Gdzie szukam swojego skarbu. W bogactwie, w 
sławie, w zdrowiu, w wiedzy? Dwóch panów z dzisiejszej Ewangelii rezygnuje z wszystkiego by zdobyć to co 
jest dla nich najważniejsze. Chrystus porównuje ich skarby do Królestwa Bożego. Chce byśmy poświęcili dla 
Niego wszystko! Stać mnie na takie szaleństwo? Jest w dzisiejszej Ewangelii jeszcze jedna przypowieść. Mówi 
ona o sieci zarzuconej na ryby i o rybakach którzy zbierają dobre ryby a złe odrzucają. Dokładnie! Kiedy już 
wiem co jest dla mnie ważne, wiem co jest dla mnie dobre co złe. Wybieram tylko dobro. Wybierając Boga nie 
mogę już źle wybrać. Dlatego ten kto wybrał Boga korzysta z wszystkiego: ze zdrowia, z wiedzy, ze sławy czy 
nawet z bogactwa! 

Ks. Marcin  
  
 

A Note from Fr. Marcin 

Z notatnika ks. Marcina 
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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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St. John Vianney 
On Friday in the Catholic Church, we will 
celebrate the memorial of the 
extraordinary priest, John Marie 
Vianney. 
 John Vianney was born on May 
8, 1786 in Dardilly near Lyon (France) to 
a family of poor peasants, Matthew and 
Maria Beluze. He grew up in the days of 
the French Revolution, during which the 
Church was subjected to severe 
persecution. Unable to attend a closed 
school, he learned to write at 
seventeen. He received his First 
Communion in secret, in a shed. 
Learning was difficult for him. However, 
he managed to get in to a seminary. 
Here, he was entirely not managing, which caused his 
superiors to persuade him to resign. But Vianney 
persevered in his decision. 
 In 1815, he was ordained a priest. For the next 
three years, he worked as an Associate Pastor in Ecully. 
John was not a ideal priest ‐ he preached schematic 
sermons, stuttered and often lost his train of thought. 
However, the acute shortage of priests made him a 
Pastor soon in Ars. Ars was a village of 270 inhabitants 
at that time, poor and non‐religious, who were 
maliciously told that "only baptism make them different 
from bovine animals". Only a few people came to 
Sunday Mass. John Vianney, however, found a common 
language with these people, for he knew the poverty of 
his own home. They also trusted the priest, who  fasted, 
slept on bare boards, just as them, who had nothing. 
Slowly, the number of people going to church and 
receiving the sacraments began to grow. At that time, 
Vianney's fame began to spread as an extraordinary 
confessor who had the gift of reading human 
consciences and proclaiming the future. This led to 
mass visits of crowds of penitents to his parish who 
even came from distant towns to confess. Vianney was 
sometimes in the confessional for 13 to 17 hours a day. 
Suffering from fatigue, hunger and illness, he did not 
slow down his work. In addition to natural physical 
suffering, he also experienced demonic torment. 
 Devastated by illness and asceticism, he died on 
August 4, 1859, after 41 years at Ars. He was beatified in 
1905 by Pope Pius X, while Pius XI canonized him in 
1925, and four years later he proclaimed St. John Mary 
Vianney as the patron of all parish priests of the 
Catholic Church. 

Św. Jan Maria Vianney 
W piątek w Kościele Katolickim będziemy 
wspominać niezwykłego kapłana Jana 
Marie Vianneya. 
 Jan Maria Vianney urodził się 8 
maja 1786 r. w Dardilly koło Lyonu 
(Francja) w rodzinie ubogich wieśniaków 
Mateusza i Marii Beluze. Dorastał w 
czasach rewolucji francuskiej, w czasie 
której Kościół podlegał ostrym 
prześladowaniom. Nie mogąc uczęszczać 
do zamkniętej szkoły parafialnej nauczył 
się pisać mając siedemnaście lat. Pierwszą 
Komunię Świętą przyjął potajemnie, w szo‐
pie. Nauka sprawiała mu trudności. Udało 
mu się jednak dostać do wyższego 
seminarium duchownego. Tu już zupełnie 

sobie nie radził, co powodowało, że przełożeni namawia‐
li go do rezygnacji. Vianney wytrwał jednak w swojej de‐
cyzji.  
 W 1815 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Następne trzy lata pracował jako wikary w Ecully. Jan nie 
był księdzem pokazowym – głosił schematyczne kazania, 
jąkał się i często gubił wątki. Jednak dotkliwy brak 
kapłanów sprawił, że wkrótce został proboszczem w 
parafii Ars. Ars była to wieś licząca w tym okresie 270 
mieszkańców, ludzi biednych i niereligijnych, o których 
złośliwie mawiano wtedy, że "tylko chrzest różni ich od 
bydląt". Na niedzielną mszę przychodziło tylko kilka 
osób. Jan Vianney odnalazł jednak wspólny język z tymi 
ludźmi, gdyż sam znał biedę z domu rodzinnego. Oni też 
zaufali księdzu, który ciągle pościł, spał na gołych 
deskach i tak jak oni nic nie miał. Powoli liczba osób cho‐
dzących do kościoła i przystępujących do sakramentów 
zaczęła rosnąć. W tym też okresie zaczęła szerzyć się 
sława Vianneya jako niezwykłego spowiednika, który ma 
dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania 
przyszłości. Spowodowało to masowe wizyty w jego pa‐
rafii tłumów penitentów, którzy przybywali nawet z od‐
ległych miejscowości, celem odbycia spowiedzi. Vianney 
spędzał w konfesjonale od 13 do 17 godzin dziennie. Cier‐
piąc zmęczenie, głód i choroby, nie zwalniał tempa 
swojej pracy. Oprócz naturalnych cierpień fizycznych 
doświadczał też dręczeń demonicznych. 
 Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4 VIII 
1859 r. po 41 latach pobytu w Ars. Został beatyfikowany 
w roku 1905 przez papieża Piusa X, natomiast Pius XI 
kanonizował go w roku 1925 i w cztery lata później 
ogłosił św. Jana Marię Vianneya patronem wszystkich 
proboszczów Kościoła katolickiego. 
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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. 

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! 

Friday, August 4th, 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. 

PLEASE  REMEMBER... 

PIERWSZY CZWARTEK  
MIESIĄCA 

 
18:30 Wystawienie  

Najświętszego  
Sakramentu z modlitwą 

za kapłanów i o nowe 
powołania. 

FIRST THURSDAY OF  
THE MONTH 

 
7:00 AM Exposition  

of the Blessed Sacrament 
with prayer for priests  

and new vocations. 

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 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA... 
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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 
 

 

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!  

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— Giles 
Nabor—Antoni  Nierzejewski—Carol Niewinski—John 

Nowik—Stefan Nowik—Stevie V. Nowik—Anna 
Oracz—Henry Orry—Marlene Owen—David Pawson—
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 

MASS / MSZA PRIEST / KSIĄDZ EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE 
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI 

SZAFARZE EUCHARYSTII 

LECTOR / LEKTOR 

Saturday  
4:00 PM 

Fr. M. Gładysz K. Smith 
E. LoPiccolo 
M. Graf 

A. Czerwinski 

Sunday  
8:30 AM 

Fr. M. Gładysz M. Carrasca 
U. Dziwik 
C. Mizera 
R. Ferina 

A. Sanders 

Sunday 
10:30 AM 

Fr. D. Kusa K. Cioch 
S. Słonina 

T. Surzynski 
K. Cioch 

Sunday 
12:15 PM 

Fr. M. Gładysz V. Knight 
R. Hernandez 
G. Moncada 

E. Molek 

Sunday 
6:00 PM 

Fr. D. Kusa S. A. Kalinowska S. A. Kalinowska 
A. Bigos 

LITURGY SCHEDULE ‐ August 5 / 6 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH ‐ 5 / 6 Sierpień 


