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September 4, 2016

St. Priscilla Church

Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej 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
CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory ‐ No appointment required
PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the Rec‐
tory.

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

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
W każdą sobotę od 3:00 do 4:00 PM
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kance‐
larii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.
REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.

PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM

GODZINY OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ
Poniedziałek, środa i piątek 9:00 AM do 7:00 PM
Wtorek i czwartek 9:00 AM do 4:30 PM

WEDDINGS:
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 zarejestro‐
wanym i aktywnym parafianinem św Priscilli. Śluby nie od‐
bywają się w niedzielę.

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Attendance at Baptismal Preparation class is
mandatory. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Uczestnictwo w
przygotowaniu przedchrzcielnym jest obowiązkowe. Re‐
jestracja w kancelarii parafialnej.
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Twenty-Third Sunday in Ordinary Time

TWENTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (4)
8:30
Health and Special Blessings for Marlena and
Mariusz Cieluch on their 5th Wedding Anniversary
10:30 O dzieło Ewangelizacji (Rodzina Harmata)
Z okazji urodzin o zdrowie, Boże Bł., opiekę
Matki Bożej i wszelkie łaski dla Tadeusza
O zdrowie i Boże Bł. dla Dariusza Naruszewicz
O dary Ducha Świętego Błogosławieństwo Boże dla
Emilii i rodziny
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kubusia
w 1‐szą rocznicę urodzin
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Andrzej Domszy (Rodzina)
+Leontyna Szklarzewski w 1‐szą rocz. Śm. (Dzieci)
+Marek Sobieraj (Rodzina)
+Bogusław Grabowski (Siostra z rodziną)
+Feliks Grulke (Syn)
+Michalina Palczewska w 18‐tą rocz. śm. (Rodzina)
+Bronisław Gadocha (Rodzina)
+Stanisław Podczerwinski (Rodzina)
+Helena Rodak
++Józefa i Zbigniew Rzepka
++Julia i Władysław Kotapka
12:15
+Caroline Barrett (M. Symonorske)
6:00
Podziękowanie Bogu za zdrowie Julii Krupa
(Córka Lidia)
+Idalia Luszcz ( Rodzina Wójcik )

SATURDAY (10) Weekday
8:00
St. Priscilla Parishioners/Za parafian św. Pryscylli #42
8:30
O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla
Elżbiety i Zbigniewa Kabat w rocz. ślubu (Mama)
4:00
+Marianna Lipinski (Mr. & Mrs. R. Drzewiecki
+Bernice Hujar (Hujar Family)
+Aidan Biggins ‐ 4th Death Anniv. (Sister‐in‐law)
+Peter DeVita (Olivia)
William Balog—Joe Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn Cademartrie—Maria
Ceglarek—Emmett Clancy—Jan Drożdż—
Theresa Gloms—George Gloms—Jean Hanisko—Jennifer
Hebda—Dorothy Heck—Marian Henaghan—Andrew Jen‐
nings—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—Mike Muka—Vince Munday— Antoni Nierzejew‐
ski—Carol Niewinski—John Nowik—Stefan Nowik—Stevie V.
Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—Marlene Owen—Marge
Reavis—Alice Reckmann—Augusto Sandoval—Carol Santo‐
ro—Norbert Schultz—Helen Sterling—Patrick Sulak—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. Jerome E. Camara
& Camelia A. Rodriguez

MONDAY (5) Weekday
8:00
Blessings for Schweitzer Family (Friend)
In Thanksgiving Reyes Family
TUESDAY (6) Weekday
8:00
+Władysław Zagajewski 35th Death Anniversary
(Daughter)
+Carmella Costabile (Therese)
+Richard Pacyna 3rd Death Anniversary
(Wife & Children)
WEDNESDAY (7) Weekday
8:00
St. Priscilla Parishioners/Za parafian św. Pryscylli #41
8:30
++Janina i Jan Jaworski w rocz. śmierci (Rodzina)
Prośba o uzdrowienie i zgodę w rodzinie

I. Justin Kaechele
& Patricia Gancarczyk
Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających zawarcie
Sakramentu Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.
St. Teresa of Calcutta, otherwise known to many as
Mother Teresa, was canonized by Pope Francis on
Sunday, September 4. We celebrate her feast day
on September 5. St. Teresa of Calcutta, pray for us!

August 28, 2016

THURSDAY (8) Feast - Nativity of the Blessed Virgin Mary
8:00
All pour souls in purgatory/Za zmarłych polecanych
w wypominkach #53

Collection
Sharing Parish
Total

$ 7,040.83
$
836.00
$ 7,876.83

FRIDAY (9) Saint Peter Claver, Priest
8:00
++Otto and Lorraine Ackermann (Daughter)

Weekly Goal

$

7,500.00

Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Fr. Maciej’s Message
Praised be Lord Jesus Christ!
Warm greetings from Poland! Moments spent with my family and friends are always a good
time. In the Liturgy of the Word for this Sunday again we are faced with the concrete reality of choice. As
always in life, in order to win you have to be ready to lose. Jesus addresses to us specific and, at first
glance, quite radical words: "If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and chil‐
dren, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his
own cross and come after me cannot be my disciple." Strong statements, are they not? We might ask,
therefore, can you be so radical, and require so much? I would like to share with you a specific case. A
friend of mine had a very visible vocation to the priesthood. He even entered the seminary to discern this
call further. From the very beginning, his mother was against this decision because she could not imagine her son without a
family and children. In her mind, he was to be a lawyer, well‐paid and set in life. She troubled
her son so much that he eventually resigned and no longer wanting to upset his mother,
gave up the seminary formation and walked away from the vocation to the priesthood. It
turns out that the words of Christ are diﬃcult because they are an invitation to the radical
choice of Himself. You can say all or nothing. You cannot love just a little, and only for a mo‐
ment. Who loves this way does not love at all! This choice is the choice from the Book of Rev‐
elation, we have to be either cold or hot. Either we choose Jesus Christ to the end, for life
overall and all, or do not choose at all. We have to determine whom we want to serve. He
chooses us always and everywhere, even today! He gives himself completely, without end,
without rest. How about us? What is our choice?
On Monday, August 29, Fr. Marcin and I visited the Archdiocesan Curia in Krakow.
Here are some pictures of the visit, as well as the cordial greetings and blessings from Cardi‐
nal Stanislaw Dziwisz, Archbishop Metropolitan of Krakow, and Bishop Gregory Rys, Auxiliary
Bishop of Krakow. Fr. Marcin is already back with us after his vacation; rested, regenerated
and ready to serve. I humbly ask you to pray for your priests every day.
Blessings, Fr. Maciej D. Galle ‐ your Pastor

Refleksje ks. Macieja

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam was moi drodzy bardzo
serdecznie i pozdrawiam z Polski. Czas spędzany z rodziną i bliskimi jest zawsze czasem dobrym. Liturgia słowa na dzisiejszą
niedzielę znowu stawia nas przed konkretną rzeczywistością wyboru. Jak zawsze w życiu bywa, żeby zyskać trzeba umieć
stracić. Pan Jezus kieruje do nas dziś konkretne i na pierwszy rzut oka dość radykalne słowa: "Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a
nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie
dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem." Mocne, prawda? Pytamy zatem czy można być aż tak
radykalnym, wymagać tak wiele? Przywołam tutaj konkretny kazus z życia wzięty. Kolega miał bardzo widoczne powołanie do
kapłaństwa. Wstąpił nawet do seminarium aby ten głos jeszcze bardziej rozeznać. Od samego początku tej decyzji była
przeciwna jego mama, bo nie mogła sobie wyobrazić jej syna bez rodziny i dzieci. W jej myślach to miał być prawnik, dobrze
zarabiający i życiowo ustawiony. Tak bardzo nękała syna, że ten w końcu zrezygnowany i nie chcąc dłużej sprawiać przykrości
mamie wystąpił z seminarium i zrezygnował z drogi powołania do kapłaństwa. Okazuje się że słowa Chrystusa są trudne
dlatego że są zaproszeniem do radykalnego wyboru Jego samego. Można powiedzieć wszystko albo nic. Nie można kochać
tylko trochę i tylko na chwilę. Kto tak kocha nie kocha wcale! Ten wybór to wybór z Apokalipsy, mamy
być albo zimni albo gorący. Albo wybierzemy Jezusa Chrystusa do końca, na
całe życie, ponad wszystko i wszystkich albo nie wybierajmy wcale. Trzeba się
określić komu chcemy służyć. On wybiera nas zawsze i wszędzie, dziś też!
Daje się nam cały, bez końca, bez reszty. A my? Jaki jest nasz wybór?
W poniedziałek 29 sierpnia wraz z ks. Marcinem, byliśmy z wizytą w
Krakowie w kurii metropolitalnej. Przesyłam wam kilka zdjęć z tej wizyty jak
również serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo od kardynała
Stanisława Dziwisza ‐ Metropolity Arcybiskupa Krakowa oraz biskupa
Grzegorza Rysia ‐ biskupa pomocniczego w Krakowie. Do parafii po urlopie
wrócił już ks. Marcin; wypoczęty, zregenerowany i gotowy do służby.
Pokornie proszę módlcie się za swoich kapłanów każdego dnia. Z serca
błogosławię.
Z serca błogosławię, Ks. Maciej D. Galle ‐ wasz proboszcz
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PIERWSZA SOBOTA MIESIʣCA...
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w
nabożeństwach!
♦ 7:00 PM ‐ Wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Różaniec
♦
♦

7:30 PM ‐ Msza wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu Maryi
9:00 PM ‐ Nabożeństwo z modlitwą
o uzdrowienie i uwolnienie

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!
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Religious Education News
Religious Education classes will begin on Saturday, September 10, at 9:00 AM. The children will use the east doors
to enter the building. We ask that they assemble in the cafeteria. Each grade is assigned a table, the children are to
find their grade and sit at that table. We will have a short prayer service to start the year. After that the children
will be escorted to their classrooms by their teachers. Parents are invited to stay until the children go to class.
Classes will conclude at 10:45 AM.

Registration Information
Registration is still open, but be advised you will be charged the late fee of $20.00
in addition to the registration and tuition fee.
The tuition for Religious Education is as follows:
1 child ‐ $160.00 + $30.00 (registration fee) = $190.00
2 children ‐ $240.00 + $60.00 (registration fee) = $300.00
3 children ‐ $290.00 + $90.00 (registration fee) = $380.00
Confirmation Fee ‐ $75.00
Communion Fee ‐ $25.00
Late Registration Fee — $20.00 (After September 3rd)
If for some reason you cannot register on the days assigned, please call my oﬃce (773‐685‐3785) to make
arrangements for signing up your child/children. I will be in my oﬃce on Tuesday and Wednesday from 9:00 AM to
2:00 PM on September 6th & 7th. You can also register at the Rectory.
Please note that starting the week of September 12th, my oﬃce hours are as follows:
Monday, Wednesday and Saturday - 9:00 AM to 2:00 PM
I would like to take this opportunity to thank all the people who called to help with
Religious Education classes. I was able to find some really good people to teach and also
to substitute teach when necessary. Again, thank you to all who responded!

ZAPROSZENIE NA DARMOWĄ KONSULATACJĘ PRZY KAWIE
1.
2.
3.
4.

Czy rozumiesz swoje świadczenie Social Security i Medicare?
Czy jesteś przygotowany na swoją emeryturę?
Czy Twoja rodzina jest odpowiednio zabezpieczona finansowo?
Czy masz ubezpieczenie zdrowotne i czy rozumiesz OBAMA CARE?

Jeśli masz wątpliwości i chciałbyś wiedzieć więcej ‐ zapraszamy na cykl spotkań ze specjalistą w tej dziedzinie!!!
Kiedy: We wrześniu w każdą środę o 7:00 wieczorem oraz w każdą niedzielę po mszy świętej w języku polskim o 10:30 rano i
6:00 wieczorem.
Gdzie: St. Priscilla Church – (sala pod plebanią) Address: 6949 W. Addison St, Chicago, IL 60634
Kontakt: Małgorzata Benbenek (773) 771‐1745 | Anna Grudzinski (773) 710‐9742

