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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 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.

Page Three

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time

WEDNESDAY (20) Sts. Andrew Kim Tae-gon, Priest, and
Paul Chong Ha-sang, and Companions, Martyrs
8:00AM All Souls in Purgatory #41
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach #42
TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (17)
8:30AM In Thanksgiving Kokot Family
+Adam Kokot (wife)
+Jane Busse
++Jan and Stanislawa Soprych (Family)
++Franciszek i Eleonora Mroczek (Family)
++Józef i Teofila Szydlak (Family)
+Rosario Tan Ong (Jovi and Ampy)
++Candelaria and Virginia Zamora Death Ann.
(Family)
++Joseph and Lucio Mastruzzo Death Ann.
(Daughter)
+Joseph Anton Voelker (mom & dad)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
W intencji przebłagalnej
O zdrowie i Boże bł. dla całej Rodziny Harmata
za doznaną pomoc
Dziękczynna z okazji 18 urodzin Kamila i o bł.
i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu
O zdrowie i Bożą opiekę dla Jana
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Józef Serwinski—56 rocz. śmierci
+Bogdan Grabowski—28 rocz. śmierci (rodzina)
++Krystyna, Leszek, Janina i Edward Grabowski
(rodzina)
+Aniela Olszewska (rodzina)
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
+Ewelina Winiarski (znajomi)
+Maciej (znajomi)
+Władysława Kożuch 12 rocz. śmierci
+Roman Jędryczka (żona)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
+Pietro Massanisso (Family)
+Jane Busse (Family)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
+Mieczysław Dróżdż 7 miesięcy po śmierci

THURSDAY (21) St. Matthew, Apostle and Evangelist
8:00AM St. Priscilla Parishioners #35
7:30PM Za parafian św. Pryscylli #36
FRIDAY (22) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
++James and Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O Bożą opiekę dla rodziny
SATURDAY (23) St. Pius of Pietrelcina, Priest
8:00AM St. Priscilla Parishioners #37
8:30AM O zdrowie i Boże bł. dla Anny i Zdzisława Kułaga
w rocz. Ślubu
O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
dla dzieci
2:00PM Wedding
4:00PM +Mark S. Hujar (Hujar Family)
++Elizabeth and Ernest Schmit (Marge)
+Marlene Klauba 16th Death Ann. (Husband)
+Peni Kraft (Lorrie Kraft)
+Carmen de Guzman 40 days after Death (Olivia)
+Joseph Anton Voelker (Christian)

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. Thomas Chester
& Alison Ivack
Jeśli ktoś wie o przeszkodach uniemożliwiających
zawarcie Sakramentu Małżeństwa przez te osoby,
prosimy o powiadomienie księdza proboszcza.

Rosario Tan Ong
Edward A. Zale
Stefan Nowik

September 10, 2017

MONDAY (18) Weekday
8:00AM +Rita Slechta Birthday Remem. (Christine Healy)
7:30PM Za parafian św. Pryscylli #34
TUESDAY (19) Weekday
8:00AM ++Harold & Leona Capoccia (Rose Anna and Randy)
+Fred and Joan Pacer - Ann. (sister)
+Gilda DiDaola (Theresa)
7:30PM +Christina Orlowski

Regular Collection
Total

$ 7,076.95
$ 7,076.95

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 another reflection for today’s Gospel below:
„’You wicked servant!
I forgave you your entire debt because you begged me to.
Should you not have had pity on your fellow servant,
as I had pity on you?’
So will my heavenly Father do to you,
unless each of you forgives your brother from your heart. ”
The expression "to settle accounts" that appears in today's Gospel reminds us
that justice is bilateral and applies to each one of us. It is easy for us to scrutinize and judge others, but we do not
like to be scrutinized or judged by anyone. The example that the Gospel shows us is not so out-of-date. The temptation to use two measures, one for myself and the other for others, is still relevant and perhaps even stronger than
it used to be.
When we read the Word of God today, we should first think what is our response to our neighbor's call: "be patient
with me." It means that each of us, regardless of our state of possession or power, should be so sensitive to others
as the king who deals with his servants, and we can use the measure of mercy not only for ourselves, but also for
our neighbor.

Fr. Marcin

Z notatnika ks. Marcina
Moi Drodzy,
Zapraszam do pochylenia się nad dzisiejszą Ewangelią.
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą,
jak ja ulitowałem się nad tobą?”
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski,
jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”
Słowo „rozliczenie", które pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, przypomina nam, że sprawiedliwość ma charakter
dwustronny i dotyczy każdego z nas. W miarę łatwo przychodzi nam bowiem rozliczać i oceniać innych, sami jednak
nie lubimy być przez nikogo oceniani czy rozliczani. Przykład, który ukazuje nam Ewangelia, nie jest więc bynajmniej
z dalekiej przeszłości. Pokusa używania dwóch miar, jednej dla siebie, drugiej dla innych, jest wciąż aktualna, a
może nawet silniejsza niż dawniej.
Czytając dziś słowo Boże, powinniśmy przede wszystkim pomyśleć, jaka jest nasza odpowiedź na wołanie bliźniego: „miej cierpliwość nade mną". Chodzi przecież o to, by każdy z nas, bez względu na stan posiadania czy władzę,
miał taką właśnie wrażliwość na drugiego człowieka, jaką widzimy u króla rozliczającego się ze swymi sługami, oraz
byśmy potrafili używać miary miłosierdzia nie tylko w stosunku do siebie, lecz również w stosunku do naszych
bliźnich.

Ks. Marcin
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SPOTKANIA DLA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
I PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO MAŁŻEŃSTWA
Moi drodzy w ubiegłą niedzielę spotkaliśmy się po raz pierwszy
na naszym spotkaniu dla młodych małżeństw i przygotowujących się do
małżeństwa. Wraz z pięcioma małżeństwami postanowiliśmy, że będziemy się spotykać regularnie w drugą sobotę każdego miesiąca. Tak więc
najbliższe spotkanie odbędzie się 14 października o godzinie 5:00 PM (po
Mszy świętej o 4:00 PM) w sali pod plebanią (drugie drzwi za kancelarią
w budynku plebani). Spotkania te będą miały formę rozmów na temat
katolickiego pojmowania małżeństwa i rodziny. W najbliższym czasie podam temat pierwszego spotkania. Serdecznie wszystkich zapraszamy. W
czasie spotkania dzieci będą miały zapewnioną opiekę.
ks. Marcin

PILGRIMAGE TO THE SHRINE OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA
IN MARYVILLE, INDIANA
There are many holy places around Chicago, many of which are wonderful churches
and shrines. As a parish, we would like to
visit these places as pilgrims. We invite you
to our very first trip to the Shrine Our Lady
of Czestochowa in Maryville, Indiana. The
Shrine is run by the Salvatorian Fathers. It
is also an important religious center for
Poles in the area.
The pilgrimage will take place on September 30, 2017.
We will celebrate Mass and pray in the Rosary Garden.
You can register for the pilgrimage and find out more information in the Parish Oﬃce until September 24.

Go there, where you hear singing, for there are good
hearts there. Bad people, believe me, will never sing.
- J. W.Goethe -

Gdzie słyszysz śpiew - tam idż. Tam dobre serca
mają. Żli ludzie - wierzaj mi, ci nigdy
nie śpiewają. - J. W. Goethe -

If you love to sing and would like to share your voice
and talent with our parish community, we invite you
to join our Parish Choir.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich, którzy kochają śpiew i pragną swoim talentem podzielić
się z naszą Wspólnotą Parafialną do
uczestnictwa w naszym Chórze Parafialnym.

For those who are interested, we encourage you to reach out to our organist, Anna Ewko.

Chętnych prosimy o kontakt z naszą
panią organistką—Anną Ewko.
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Padre Pio
On Saturday, the Catholic Church celebrates
St. Padre Pio.
Padre Pio is one of the most famous and worshiped saints of the 20th century. His tomb is
visited every year by about 10 million pilgrims
from all over the world. Padre Pio, being a
young Capuchin religious brother, was endowed with the Stigmata of the Passion, as
was St. Francis of Assisi. This diﬃcult vocation resulted in many physical and spiritual
suﬀerings in his life, as well as humiliations
for years which he endured with great patience and humility. He entrusted himself wholeheartedly to Jesus and His
Mother, and therefore he brought, and still brings, the
abundant fruits of his holiness to the whole Church.
Padre Pio was born in a poor family on May 25, 1887 in the
small Italian town of Pietralcina near Naples. Early in his life
he discovered the vocation to the religious life. when he was
16 years old he entered the Capuchin Novitiate. He was ordained a priest in 1910.
He spent almost all of his religious life in one monastery, San
Giovanni Rotundo. His religious and priestly life passed between the altar, the confessional, and the cell. His sanctity,
prayerful spirit and the severe spiritual penances resulted in
hundreds of thousands of people visiting the monk. Not
everyone was able to confess, but just participating in the
Mass that the Capuchin celebrated for almost three hours
was a time of great grace and transformation. Those who
confessed to Fr. Pio under the influence of divine action
have transformed their lives. There were occasions when
they began the sacrament of penance even after 30 and 40
years. Padre Pio had the grace to penetrate the interior of
man when confession was incomplete, and he encouraged
them to prepare better and come back again. Father Pio
also had the grace of healing. Those who experienced it felt
themselves surrounded by a very beautiful and strong smell,
similar to the one that violets emit.
The Capuchin of San Giovanni Rotondo also had a gift of
bilocation, where he could be present in two places at the
same time. He was hearing confessions and at the same
time, for example, he saved pilots from a crash and they
said they saw him outside the windows of the plane.
Padre Pio was also very sensitive to the fate of the severely
ill. It is for them, with the help of many generous benefactors, that he built a large, modern hospital called the "House
of Relief in Suﬀering", which today serves hundreds of patients.
Padre Pio was canonized by John Paul II in 2002. John Paul II
- Karol Wojtyla, as a young student of the Angelicum University in Rome, personally met the Capuchin.
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Ojciec Pio
W najbliższy sobotę w Kościele Katolickim będziemy wspominać św. Ojca Pio.
Ojciec Pio to jeden z najbardziej znanych i czczonych dzisiaj świętych z XX wieku. Jego grób nawiedza każdego roku ok. 10 milionów pielgrzymów z całego świata. Ojciec Pio, będąc młodym
kapucyńskim zakonnikiem, został obdarzony
stygmatami Męki Pańskiej, podobnie jak św.
Franciszek z Asyżu. To trudne powołanie spowodowało w jego życiu wiele cierpień fizycznych i
duchowych, a także upokorzeń znoszonych przez całe lata
z wielką cierpliwością i pokorą. Całkowicie powierzał się
Jezusowi i Jego Matce, dlatego przyniósł, i wciąż przynosi,
obfite owoce swej świętości dla całego Kościoła.
Ojciec Pio urodził się w ubogiej rodzinie 25 maja 1887 roku
w małej włoskiej miejscowości Pietralcina niedaleko Neapolu. Wcześnie odkrył powołanie do życia zakonnego, mając
16 lat wstąpił do nowicjatu kapucynów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 roku.
Prawie całe swoje życie zakonne spędził w jednym klasztorze San Giovanni Rotundo. Jego zakonne i kapłańskie życie
upływało pomiędzy ołtarzem, konfesjonałem i celą. Jego
świętość, duch modlitwy i surowe pokuty duchowe owocowały w setkach tysięcy osób, które nawiedzały zakonnika.
Nie wszyscy jednak mogli się wyspowiadać, ale samo już
uczestniczenie we Mszy świętej, którą kapucyn odprawiał
prawie trzy godziny, było czasem wielkiej łaski i przemiany.
Ci, którzy spowiadali się u O. Pio, pod wpływem Bożego
działania przemieniali swoje życie. Bywało, że przystępowali do sakramentu pokuty nawet po 30 i 40 latach. Ojciec Pio
miał łaskę przenikania wnętrza człowieka, gdy spowiedź
była niepełna zachęcał, by się lepiej przygotować i przyjść
ponownie. Ojciec Pio miał też łaskę uzdrawiania. Ci którzy
jej doświadczali czuli wokół siebie niezwykle piękny i mocny
zapach podobny do tego, który wydzielają fiołki.
Kapucyn z San Giovanni Rotondo posiadał także dar bilokacji, tzn. mógł być obecny w dwóch miejscach w tym samym
czasie. Spowiadał i jednocześnie np. ratował zagrożonych
katastrofą lotników, którzy go widzieli za szybami samolotu.
Ojciec Pio był także bardzo wrażliwy na los ludzi ciężko chorych. To dla nich z pomocą wielu hojnych dobrodziejów wybudował duży, nowoczesny szpital "Dom ulgi w cierpieniu",
który do dzisiaj służy setkom cierpiących na różne schorzenia.
Ojciec Pio został kanonizowany przez Jana Pawła II w 2002
roku. Ksiądz Karol Wojtyła, jeszcze jako młody student
rzymskiego Angelicum, zetknął się osobiście z kapucynem.

Page Eight

September 17, 2017

Pielgrzymka do Alabamy

Spotkania Formacyjno Modlitwne

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.

Grupy Odnowy w Duchu Świętym

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

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!

26 - 29 październik 2017
Cena $595.00
Po wiecej informacji i zapisy na pielgrzymkę
proszę o kontakt z Malgorzata 773-771-1745

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.

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

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time
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RELIGIOUS EDUCATION
Catechetical Sunday
This year, the Church celebrates Catechetical Sunday on September 16th and 17th. Those whom
the community has designated to serve as catechists are called forth to be commissioned for
their ministry. Catechetical Sunday is a wonderful opportunity to honor the people of our Parish
Community who bring the Church’s teachings to our children. All catechists from St. Priscilla Religious Education
Program received a special blessing at the 4:00 PM Mass on Saturday, September 16th. The following people have
volunteered to teach in our program:

ANTOINETTE SANDERS
SISTER AGNES FRANCIS JUNG
EDITH SZORC
YOLANDA GOMEZ
MICHELLE ADAMOWSKI
MAGGIE RIVERA
PERLA R. MANRIQUEZ
MARIA CARMENCITA DUFFY
ANNA HARMATA
ANNA BABBO
MAGDALENA KLESZCZ
Catechetical Sunday gives us all a wonderful opportunity to reflect upon the role that each person play in handing
on the faith and being a witness to the Gospel. It provides an opportunity for all to redadicate themselves to this
mission as the community of faith.
Religious Education classes started on Saturday, September 16th. We are still accepting students and will do so
until the end of September. If you have not yet registered, there is still time to do so. Call the Religious Ed Oﬃce
(773-685-3785) for further information.

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!

Ile razy Piotr ma przebaczyć
swojemu bratu?

How many times should Peter
forgive his brother?

(Mateusz 18:21-35)

(Matthew 18:21-35)

………………………………………………………
Odpowiedz

……………………………………………………..
Answer

……………………………………………………...
Imie

………………………………………………………..
Name

………………………………………………………
Godzina Mszy

……………………………………………………….
Time of Mass
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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—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 23 / 24
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 23 / 24 Wrzesień
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. M. Galle

M. Brown
E. Sloan
M. Graf

K. Rodriguez

Sunday
8:30 AM

Fr. J. Grob

U. Dziwik
J. Ward
C. Duﬀy
G. Moncada

R. Ferina

Sunday
10:30 AM

Fr. G. Lorens

S. A. Kalinowska
S. Słonina

D. Ziobro
E. Ziobroń

Sunday
12:15 PM

TBD

M. Picchietti
R. Hernandez
M. Clancy

J. Miketta

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Galle

K. Cioch

A. Bigos
K. Cioch

