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September 3, 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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Twenty-Second Sunday in Ordinary Time

TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (3)
8:30AM In Thanksgiving Kokot Family
+Donald Schultz Jr. (Family)
++Marlena and Mariusz 6th Wedding Ann.
++Mario and Anna Campanella (Alleva Family)
+Jane Busse Birthday Rem. (T. Costabile)
10:30AM O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
W intencji przebłagalnej
Z prośbą o potrzebne łaski i bł. Boże dla Tadeusza
z racji urodzin
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Marta Giza (Rodzina Grabowski)
+Leontyna Szklarzewski w 2-gą rocz. śmierci (dzieci)
+Kazimierz Jachym w 6-tą rocz. śmierci (żona)
+Stefania Jachym (córka)
+Leszek Pytel (Rodzina)
+Helena Cygan (Rodzina)
++Kazimierz i Danuta Owca (Rodzina)
12:15PM +Michalina Palczewska 19th Death Ann. (Family)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

SATURDAY (9) St. Peter Claver, Priest
8:00AM Deceased members of the Mayer & Sullivan Families
8:30AM +Helena Wojcieszczyk w rocz. urodzin
(córka z rodziną)
4:00PM Health & Blessings for Giles Nabor
+Patrick Sulak (wife and family)
+Marianna Lipinski (Mr. and Mrs. Drzewiecki)
+Andreas Doppel (parents)

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!

MONDAY (4) Labor Day
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Janina Langiewicz rocz. śmierci (córka)
TUESDAY (5) Weekday
8:00AM Thanksgiving Reyes Family
+Joseph Anton Voelker Birthday Rem. (Family)
+Schweitzer Family (Friend)
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #38
WEDNESDAY (6) Weekday
8:00AM +Jane Busse (Ida and Domenico DiPaolo)
+Wladyslaw Zagajewski 36th Death Ann. (daughter)
+Richard Pacyna 4th Death Ann. (wife and children)
7:30PM Za parafian św. Pryscylli #31
THURSDAY (7) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+Matthew Blickle (Joan)
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #39
FRIDAY (8) The Nativity of the Blessed Virgin Mary
8:00AM +Mary Vargas Death Ann. (Family)
+Dorothy Claussen—40 Days after Death (Olivia)
7:30PM Za parafian św. Pryscylli #32

August 27, 2017
Regular Collection
National Shrine
Total

$ 6,664.80
$ 2,712.00
$ 9,376.80

Thank you for your generosity and
support of our Parish.
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A Note from Fr. Marcin
Dear brothers and sisters,
I oﬀer you another reflection on today’s Gospel:
„Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will find it.”
One week after Peter's confession that Jesus is the Son of God, Jesus tells his
disciples about his Passion. Peter reproaches him and Jesus reminds him, and reminds him quite strongly. Peter looks at the mission of Christ in human terms. Salvation, however, does not depend on human activity and is not done by human eﬀort; it is not a merit of man but a gift from God. Salvation is accepted, not done. The first step on
the path of faith is to reverse the natural order of human endeavors: it is not my life, my self-realization, my ambitions and goals, but God. This does not mean human passivity - on the contrary: it is hard work. Self-denial, resignation from selfish aspirations, desires, ambitions; continuing to take up your own cross, that is, the yoke of duty, selfdiscipline, acceptance of life’s adversity; and finally imitating Christ, or adhering to Him, accepting the Gospel as our
own - this is the diﬃcult path of being a disciple of Jesus.

Fr. Marcin

Z notatnika ks. Marcina
Moi Drodzy,
Zapraszam do pochylenia się nad dzisiejszą Ewangelią.
„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.”
Tydzień po Piotrowym wyznaniu, że Jezus jest Synem Boga Jezus mówi swoim uczniom o swojej męce. Piotr go
strofuje i Jezus go upomina, dość mocno go upomina. Piotr patrzy na misje Chrystusa po ludzku. Zbawienie jednak
nie polega na ludzkiej aktywności i nie dokonuje się przez ludzki wysiłek, nie jest zasługą człowieka, lecz darem
Boga. Zbawienie się przyjmuje, a nie robi. Pierwszym krokiem na drodze wiary jest odwrócić naturalny porządek
ludzkich dążeń: to nie moje życie, moja samorealizacja, moje ambicje i cele, są najważniejsze, lecz Bóg. To wcale nie
oznacza ludzkiej bierności - wręcz przeciwnie: to spory trud. Zaparcie się siebie, czyli rezygnacja z egoistycznych
dążeń, pożądań, ambicji; dalej wzięcie własnego krzyża, czyli jarzma obowiązków, samodyscypliny, zaakceptowanie życiowych przeciwności; wreszcie naśladowanie Chrystusa, czyli przylgnięcie do Niego, przyjęcie zasad Ewangelii jako swoich własnych - oto trudna droga ucznia Jezusa.

Ks. Marcin

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time
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Farewell & Thank you!
My dear friends, I write these words to you, because on August 31, our parish’s long-time employee, Mr. Ryszard Koziar,
ended his work. Exactly fourteen years ago, on August 17,
2003, Mr. Koziar started as a Maintenance worker in our parish. Over the years, he has been exemplary in his attitude
and devotion to the good of our community. He leaves us for
his well-deserved retirement. As the pastor, it is my honor on
behalf of all the parishioners, volunteers and staﬀ of our Parish to congratulate and thank Mr. Richard. The completion of
Mr. Richard’s service to our parish is an important decision,
which is also presents an appropriate moment to stop and
look back in the whirlwind of everyday life. I believe that Mr.
Richard is satisfied with his professional accomplishments
and has a sense of well-fulfilled duty. Thank you for your many years of eﬀort for the good of our parish community, for
supporting my actions and my predecessors' actions, for your
help and kindness. I express my great gratitude for the active
cooperation that has taken place in a creative and friendly
atmosphere. In front of you lay new challenges, and it is the
perfect time to realize these desires and passions that have
so far given way to your duties at St. Priscilla Parish. I wish
you a peaceful spirit, creative strength and vitality needed to
carry out your plans and intentions. Peace in your heart, all
goodness, and an abundance of grace from God for what lies before you. Thank you so much and God bless you!
Ks. Maciej Galle

Gratulacje i podziękowania!
Moi drodzy piszę do was te słowa, ponieważ 31 VIII zakończył pracę w naszej parafii długoletni pracownik Pan Ryszard Koziar. Dokładnie czternaście lat temu 17 VIII 2003 roku Pan Koziar rozpoczął pracę na etacie konserwatora w
naszej parafii. Przez te lata odznaczał się wzorcową postawą i oddaniem dla dobra naszej wspólnoty. Odchodzi od
nas na zasłużoną emeryturę. Jako Proboszcz jest moim zaszczytnym obowiązkiem w imieniu wszystkich parafian,
wolontariuszy i pracowników naszej Parafii pogratulować i podziękować Panu Ryszardowi. Zakończenie przez Pana
Ryszarda pełnienia służby w naszej parafii jest istotną decyzją, której podjęcie stanowi zarazem stosowny moment
do spojrzenia wstecz i zatrzymania się w wirze codzienności. Wierzę, że towarzyszy Panu Ryszardowi satysfakcja z
zawodowych dokonań i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję za wieloletni wysiłek podejmowany dla
dobra naszej wspólnoty parafialnej, za wspieranie moich działań
i działań moich poprzedników, za okazywaną pomoc i życzliwość. Wyrażam ogromną wdzięczność za aktywną współpracę,
która przebiegała w twórczej i sympatycznej atmosferze. Przed
Panem nowe wyzwania, doskonały czas na urzeczywistnienie
tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom pełnionym dla dobra parafii św. Pryscilli. Życzę Panu
pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń. Pokoju w sercu, wszelkiego
dobra oraz obfitości łask Bożych na to co przed Panem.
Serdecznie dziękuję i szczęść Boże!
Ks. Maciej Galle
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RELIGIOUS EDUCATION
As the Summer comes to a close and you are preparing to send your children oﬀ to school, I hope
you have remembered that Religious Education classes are going to start. Our first day of class is
Saturday, September 16, 2017. If you are interested in registering your child/children, please follow
the registration schedule below.
THE REGISTRATION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:
SATURDAY, SEPTEMBER 9TH FROM 9:00AM UNTIL 4:00PM
MONDAY, SEPTEMBER 11TH—FROM 4:00PM UNTIL 7:00PM
ANY FAMILY WHO REGISTERS AFTER THE 11TH OF SEPTEMBER WILL BE CHARGED A LATE FEE OF $20.00.
Registration will take place in the school. Please use the east door (door closest to Shabona Park),
I will be located in the area right inside the door.
THERE WILL NOT BE ANY REGISTRATION ON THE FIRST DAY OF CLASS. IF FOR SOME REASON YOU CANNOT COME ON THE ABOVE DATES, PLEASE CALL THE RELIGIOUS EDUCATION OFFICE (773-685-3785) TO MAKE OTHER ARRANGEMENTS. IN THE PAST, YOU COULD ALSO REGISTER AT THE RECTORY BUT THIS IS NO LONGER AN OPTION.
Please remember the following:
 If your child is new to our program I need for you to bring in a copy of the child’s Baptismal Certificate.
 If your child is receiving a sacrament this year you must pay both the registration fee ($30.00) and the sacramental fee. Communion fee is $25.00 and the Confirmation fee is $80.00. If you need to make other arrangements please contact me.
 Please have the necessary information for an emergency contact in case there is a problem and I cannot get in
contact with you. I also need any health information including allergies, special ed requirements, etc.

1 CHILD
2 CHILDREN
3 CHILDREN

TUITION and FEES
$160.00 + $30.00 REGISTRATION
$240.00 + $60.00 REGISTRATION
$290.00 + $90.00 REGISTRATION

FIRST HOLY COMMUNION FEE - $25.00
CONFIRMATION FEE - $80.00
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w naszym cotygodniowym konkursie. Odpowiedź na pytanie znajdziesz w dzisiejszej Ewangelii. Odpowiedz na pytanie,
wytnij i wrzuć do koszyka na stoliku z darami. Po Mszy
świętej zostanie wylosowany zwycięzca i otrzyma
nagrodę!

Calling all children! We invite you to participate in our
weekly Gospel contest. You will find the answer to the
question in this week’s Gospel. Fill out the box below, cut
it out and drop it into the basket on the offertory table. At
the end of Mass, the winner will be announced and will
receive a prize!

Co muszą zrobić uczniowie
Jezusa aby pójść za nim?

What do Jesus’ disciples
have to do to follow Him?

(Mateusz 16,21-27)

(Matthew 16:21-27)

………………………………………………………
Odpowiedz

……………………………………………………..
Answer

……………………………………………………...
Imie

………………………………………………………..
Name

………………………………………………………
Godzina Mszy

……………………………………………………….
Time of Mass

Twenty‐Second Sunday in Ordinary Time

Mother Teresa
On Tuesday, the Catholic
Church remembers St. Teresa
of Calcutta.
Mother Teresa of Calcutta
was born Agnes Gonxha Bojaxhiu on August 26, 1910 in
Skopje,
Macedonia.
However, she was from Albany.
Her parents were Nikollë and
Drana Bojaxhiu. After her father’s death in 1919, her mother raised her by herself. From an early age, Agnes was
fascinated by the life of missionaries and their ministry. At
the age of twelve, she decided to dedicate her life to God.
Six years later, in 1928, she left her family and joined the
Institute of the Blessed Virgin Mary (known as the Loreto
Sisters) in Ireland and became a missionary. She never saw
her mother again. After the postulancy in Ireland, she was
sent to India where she arrived in early 1929 and started
the novitiate. She adopted the name of Teresa - after Teresa of Lisieux, patron of missionaries. At that time, she began teaching at the Loreto Sisters Convent School in Dardian. From there she was transferred to Entally. At that
time, she was also a teacher at St. Teresa of Infant Jesus in
Calcutta. She made her perpetual vows on May 24, 1937.
She was appointed head of the school.
On a journey from Calcutta to the Dardian monastery to
the annual retreat on September 10, 1946, she heard a
"vocation in vocation" - a call to leave the convent and set
up a new congregation dedicated to helping the poorest
of the poor. She later recalled: "That was the order. Refusal would be a denial of faith." After returning from the
retreat, Mother Teresa gave her spiritual director a note
about her vocation. According to it, the basic principles of
the new congregation were to work in the spirit of poverty and joy for the poorest of the poor, living in misery; special love to the poor; activity without institutions, hospitals
and large clinics (work among the abandoned, lonely and
the poorest). On October 7, 1950, Mother Teresa was
granted permission from the Vatican to establish a diocesan congregation, which later became the Congregation
of the Missionaries of Charity. The Congregation began its
work in Calcutta with 13 members. In 1952, Mother Teresa
of Calcutta opened her first house for the dying in a place
that was made available to her by the city of Calcutta. In
1996 (one year before the death of Mother Teresa), there
were 517 missions of the Missionaries of Love in more than
100 countries with a total of more than 3,000 sisters.
Mother Teresa of Calcutta was a recipient of the Templeton Prize and the Nobel Peace Prize in 1979.
She died in Calcutta on September 5, 1997. Mother Teresa
was beatified in 2003 by St. John Paul II, and was canonized by Pope Francis in 2016.
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Matka Teresa
W najbliższy wtorek w Kościele Katolickim będziemy wspominać św. Teresę z Kalkuty.
Matka Teresa z Kalkuty, właściwie Agnes
Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 w
Skopje w Macedonii. Jednak była z pochodzenia Albanką. Jej rodzicami byli Nikollë i Drana
Bojaxhiu. Po jego śmierci w 1919 roku matka
wychowywała ją sama. Agnes od wczesnych lat
zafascynowana była żywotami misjonarzy i ich
posługą. W wieku dwunastu lat postanowiła poświęcić swe
życie Bogu. Sześć lat później w roku 1928 opuściła dom rodzinny i wstąpiła do Instytutu Błogosławionej Dziewicy Maryi (zwanych siostrami Loreto, bądź Loretankami) w Irlandii
i została misjonarką. Nigdy więcej nie ujrzała swej matki. Po
odbyciu postulatu w Irlandii została wysłana do Indii, gdzie
przybyła na początku 1929 roku i rozpoczęła nowicjat. Przyjęła imię Teresa – po Teresie z Lisieux, patronce misjonarzy.
Zaczęła wówczas nauczać w szkole przy klasztorze Sióstr
Loreto w Dardżylingu. Stamtąd została przeniesiona do
szkoły Entally. W tym samym czasie była też nauczycielką w
szkole powszechnej im. Św. Tereski od Dzieciątka Jezus w
Kalkucie. Śluby wieczyste złożyła 24 maja 1937 roku. Wyznaczono ją na stanowisko dyrektorki szkoły.
Podczas podróży z Kalkuty do klasztoru w Dardżyling na
coroczne rekolekcje 10 września 1946 roku usłyszała
„powołanie w powołaniu” – wezwanie, by opuścić klasztor
i założyć nowe zgromadzenie, oddane pomocy najbiedniejszym z biednych. Wspominała później: „To był rozkaz. Odmowa byłaby zaparciem się wiary”. Po powrocie z rekolekcji matka Teresa przekazała swemu kierownikowi duchowemu notatki dotyczące powołania. Zgodnie z nimi zasadniczymi zasadami nowego zgromadzenia miały być: praca w
duchu ubóstwa i radości na rzecz najbiedniejszych z biednych, mieszkających w dzielnicach nędzy; specjalny ślub
miłości wobec ubogich; działalność bez instytucji, szpitali i
dużych przychodni (praca wśród porzuconych, samotnych i
najuboższych).
7 października 1950 roku Matka Teresa otrzymała pozwolenie z Watykanu na założenie zgromadzenia diecezjalnego,
które później stało się zgromadzeniem Misjonarek Miłości.
Zgromadzenie rozpoczęło swą działalność w Kalkucie, posiadając 13 członków. W 1952 roku Matka Teresa z Kalkuty
otworzyła swój pierwszy dom dla umierających w miejscu
udostępnionym przez miasto Kalkuta. W 1996 roku (rok
przed śmiercią Matki Teresy) działało 517 misji zgromadzenia Misjonarzy Miłości w ponad 100 krajach z łączną liczbą
ponad 3 tyś. sióstr. Matka Teresa z Kalkuty była laureatkaą
Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1979.
Zmarła w Kalkucie 5 września 1997 roku. w roku 2003 Matka
Teresa została beatyfikowana prze św. Jana Pawła II, a w
roku 2016 papież Franciszek kanonizował Matkę Teresę.
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SPOTKANIA
DLA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
I PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO MAŁŻEŃSTWA

W księdze Tobiasza (Tb 8,4-8) zawarta jest piękna
modlitwa małżonków Tobiasza i Sary:
«Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana
naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas».
Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby
dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić:
«Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych,
i niech będzie uwielbione imię Twoje
na wieki przez wszystkie pokolenia!
Niech Cię uwielbiają niebiosa
i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki.
Tyś stworzył Adama,
i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę,
i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś:
Nie jest dobrze być człowiekowi samemu,
uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego.
A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją
za żonę,
ale dla związku prawego.
Okaż mnie i jej miłosierdzie
i pozwól razem dożyć starości!»
I powiedzieli kolejno:
«Amen, amen!»
Moi drodzy pragnąc odpowiedzieć na wasze potrzeby zapraszam na spotkania młode małżeństwa i przygotowujących się do małżeństwa.
Spotkania te będą miały formę dyskusji nad katolickim pojmowaniem małżeństwa i rodziny.
Pierwsze, bardziej organizacyjne spotkanie będzie miało miejsce w niedzielę 10 września po
mszy świętej o godzinie 6.00 wieczorem. Wtedy
podejmiemy decyzję o częstotliwości naszych
spotkań, oraz o dniu kiedy się będziemy
spotkać. Serdecznie wszystkich zapraszam.
Oczywiście można przyjść z dziećmi.

ks. Marcin

The Story of the Nativity of the Blessed Virgin Mary
September 8
The Church has celebrated Mary’s birth since at least the
sixth century. A September birth was chosen because the
Eastern Church begins its Church year in September. The
September 8 date helped determine the date for the feast of
the Immaculate Conception on December 8.
Scripture does not give an account of Mary’s birth. However,
the apocryphal Protoevangelium of James fills in the gap. This
work has no historical value, but it does reflect the development of Christian piety. According to this account, Anna and
Joachim are infertile, but pray for a child. They receive the
promise of a child who will advance God’s plan of salvation
for the world. Such a story, like many biblical counterparts,
stresses the special presence of God in Mary’s life from the
beginning.
Saint Augustine connects Mary’s birth with Jesus’ saving
work. He tells the earth to rejoice and shine forth in the light
of her birth.

Historia Narodzenia Najświętszej Marii Panny
8 września
Kościół świętował narodziny Maryi od co najmniej szóstego
wieku. Data Narodzin Maryji Panny została wybrana na wrzesień, ponieważ Kościół wschodni rozpoczyna swój rok kościelny we wrześniu. Data 8 września pomogła ustalić datę
święta Niepokalanego Poczęcia na 8 grudnia.
Pismo Święte nie uwzględnia narodzin Maryi. Jednak apokryficzna Protoewangelia Jakuba wypełnia tę lukę. To święto
nie ma wartości historycznej, ale odzwierciedla rozwój pobożności chrześcijańskiej. Zgodnie z tym sprawozdaniem
Anna i Joachim są niepłodni, ale modlą się o dziecko. Otrzymują obietnicę dziecka, które będzie postępować zgodnie z
Bożym planem zbawienia dla świata. Taka historia, podobnie
jak wiele biblijnych odpowiedników, podkreśla od początku
szczególną obecność Boga w życiu Maryji.
Święty Augustyn łączy narodziny Maryi z dziełem zbawienia
Jezusa. Mówi światu, aby ten się radował i święcił jej narodziny.

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time

Pielgrzymka do Alabamy

Catholic Women’s Club

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.

Join us for a Meeting on:
Tuesday, September 5, at 1:00 PM
in the Rectory Round Room.

Duchowe przewodnictwo
ks. Maciej Galle,
proboszcz par. Św. Priscilla

26 - 29 październik 2017
Cena $595.00
Po wiecej informacji i zapisy na pielgrzymkę
proszę o kontakt z Malgorzata 773-771-1745
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Anyone wishing to join the club is invited to
come to the Round Room at 1:00 PM.
All are welcome!
Dates to Remember:
Rummage Sale—
November 4 & 5
Items can be dropped oﬀ the week of
October 30.
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September 3, 2017

Marge Ackermann—William Balog—
Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Evelyn Cademartrie—Emmett Clancy—Jan Drożdż—Anthony Felau—
Theresa Gloms—George Gloms—Philomena Greco—
LeRoy Grocholski—Elaine Grocholski—Jean Hanisko—
Teresa Haughey—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—Sharon Kroll—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—
David Pawson—Marge Reavis—Alice Reckmann—
James Reibel—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 - September 9 / 10
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 9 / 10 Wrzesień
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. M. Gładysz

M. Graf
R. Ferina
G. Moncada

A. Sanders

Sunday
8:30 AM

Fr. J. Grob

C. Duﬀy
E. Villegas
K. Leahy
C. Mizera

M. Carrasca

Sunday
10:30 AM

Fr. M. Gładysz

S. Słonina
A. Harmata

A. Bigos
A. Madziuk

Sunday
12:15 PM

Fr. J. Grob

S. Moritz
M. Picchietti
V. Knight

E. Molek

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gładysz

S. A. Kalinowska

K. Cioch
T. Surzynski

