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September 18, 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

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 kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the Rectory.

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 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.

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. Rejestracja w kancelarii parafialnej.
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Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time

TWENTY FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (18)
8:30
+Joseph Mastruzzo Death Ann. (Family)
+Lucile Mastruzzo Death Ann. (Family)
+Michael Moncada- Father 40th Death Anniversary
(Jim & Gwen)
++Mario and Anna Campanella (Alleva Family)
10:30 O zdrowie i Boże Bł. dla Dariusza Naruszewicz
O dary Ducha Św. Bł. Boże dla Emilii i rodziny
Z racji urodzin dla Stansisława o Boże Bł., zdrowie
i wszelkie łaski
W Bogu wiadomej intencji
O Boże Bł. dla Doroty i Franka w 2-gą rocz. ślubu
oraz o opiekę M. Bożej dla Oliverka (Mama/Babcia)
O Boże Bł. dla wnuczki Natalki (Babcia)
W 75-tą rocz. powstania 5-tej Kresowej Dywizji
Piechioty na stępach Tatiszczewo w Rosji o radość
w wieczności dla poległych i zmarłych oraz o
łaskę zdrowia i Bożą opiekę dla żołnierzy i ich
rodzin
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Marek Sobieraj (rodzina Cebulów z Polski)
+Feliks Grulke (syn)
+Andrzej Domszy (rodzina i przyjaciele)
+Stanisław Goralik w 18-tą rocz. śmierci (rodzina)
+Stanisław Kozioł (Rodzina)
+Władysława Kożuch w 11-tą rocz. śm. (Rodzina)
+Bogdan Grabowski w 27-mą rocz. śm. (Dzieci)
+Zygmunt Bonarski - 1-sza rocz. śm. (Rodzina Wisz)
++Zofia i Franciszek Pasierbek w rocz. śm. (Córka)
12:15
Blessings for Family
6:00
+Zygmunt Mackiewicz w 1-szą rocz. śmierci
(Klub Motocyklowy Sokół)

SATURDAY (24) Weekday
8:00
St. Priscilla Parishoners/ Za parafian Św. Priscilii #49
8:30
O zdrowie i Boże bł. dla Anny i Zdzisława Kułaga
w rocz. ślubu
4:00
Health & Blessings for Patrick Sulak
+John S. Naborowski (Nabor Family)
+Margaret M. Sullivan (Hujar Family)
+Caroline Barrett (Ella Camaci)
++Salvatore and Maria DeSimone (son Michael)
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
Jennings—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—
Janet Kaplan—Kazimiera Karwowska—Zuzanna KarwowskaRafało—Maureen Kearney—Chester Kmiec—Helen
Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Mary Lund—Mary
Lynch—Michael Manczko—Barbara McDonald—Betty Mijatov—Karolina Mizera—Mike Muka—Vince Munday— 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—Norbert Schultz—John Sherrod—
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. Justin Kaechele
& Patricia Gancarczyk
Jeśli ktoś wie o przeszkodach
uniemożliwiających zawarcie Sakramentu
Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.

MONDAY (19) Weekday
8:00
++Fred and Joan Pacer Anniversary (sister)
TUESDAY (20) Saints Andrew Kim Tae-gon, Priest, and
Paul Chong Ha-sand and Companions, Martyrs
8:00
++Jovita and Salvador Jimenez (Sol Delapaz)
WEDNESDAY (21) St. Matthew, Apostle and Evangelist
8:00
St. Priscilla Parishoners/ Za parafian Św. Priscilii #46
8:30
+Piotr Marek w rocz. śmierci (rodzina)

Elliott Nash Lipp
Frank Anthony Wolodkowicz

September 4, 2016

THURSDAY (22) Weekday
8:00
St. Priscilla Parishoners/ Za parafian Św. Priscilii #47
FRIDAY (23) St. Pius of Pietrelcina, Priest
8:00
St. Priscilla Parishoners/ Za parafian Św. Priscilii #48

Collection
Total
Weekly Goal

$ 6,779.56
$ 6,779.56
$ 7,500.00

Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Fr. Maciej’s Message
Blessings to you all,
Pope Francis has used very strong words to describe money as the "devil's dung" and the
Christian religion as revolutionary because it is courageous and must face the god of money.
Wealth in itself is not bad, because you can still do a lot of good with the help of material goods,
but it turns out, what we can often see is that money can take over a person; it has the strange
characteristic that it can take possession of a person’s mind and heart, and then we become idolaters. With the
desire to have more and more we are capable of betraying loved ones, breaking the law and even abandoning our
faith. Today's Gospel presents us with a specific question, which defines us – whom do I serve, God or Mammon? A
person devoted to God and His cause is a person of peace, justice and joy in the Holy Spirit. In contrast, a person
dedicated to the cause of money is really a person who lives only in the here and now, without any prospects for
eternal life. Although he plans and develops more and more new strategies, in reality, is nearsighted, living with
blinders over his eyes. Only one thing counts – ME! It would seem this person is clever and enterprising, but
unfortunately, thinking only about himself. He is not interested, that his actions inflict suffering upon other human
beings, breaking the law and social norms; even God is a problem for him; and the holidays, Sundays for example,
are only times to wait out or find an opportunity to profit. God, in such a system, is not God at all, he is only the
patron god of their interests! The man of God does everything for the kingdom of God, because he cares for these
things, placing them first, and everything else will be taken care of, as well. This person is focused on honoring only
God Himself and offering service to others. Why, in today’s Gospel, did Jesus offer "the sons of this world" as an
example for us? Certainly He does not do so due to their dishonesty and self-serving behavior. Rather, He wants to
tell us, and at the same time offer us a challenge, that if we fought for heaven with such determination and
dedication, as we do for money, we would run out of space for the saints on the altars. Let us take care to never
lose sight of God and the prospects for our salvation. Judas’ view of the Savior was obscured by only thirty pieces
of silver. It is not the number of zeros, but the affection of my heart that decides my decision to be or not to be.
And if you want to know what your heart tends to turn toward, then try a simple test and ask yourself about your
approach to Sunday. Is it really the day when you are carrying all your trials and tribulations, your whole life, to God
upon the altar? Or is it the time that you just have to wait out, or simply make use of? Is that time for you or for
God?
Yesterday, during the 4:00 PM Mass, catechists from our Religious Education Program received certificates sending
them forth to serve our parish in the work of sharing the faith and religious knowledge with our children and youth.
I am very grateful to Mrs. Judy Banasiak, the Coordinator of our Religious Education Program for her talent, time
and dedication for the good of our community. I also express my gratitude to all our catechists, who took on the
work of religious education this year. You are all in my heart and in my prayers! Thank you! At the same time, I ask
all our parents to remember the obligations they have undertaken upon the baptism of your children, namely, that
you allowed for their education and growth in the Catholic faith. The parish is our common home, therefore it is a
great place. If you have not yet signed up your children for classes, then you can still do so. It is never too late. The
family is the first domestic Church, where faith is transmitted to children and later the parish wants to support you
in this task.
Tomorrow, September 19, will mark the end of Fr. Daniel Kusa’s stay in our parish. He returns to Poland, to his
duties in the Metropolitan Curia of Czestochowa. Fr. Daniel, on behalf of the entire parish family of St. Priscilla, I
thank you for your pastoral help, and especially for your living and enthusiastic faith in God! We wish you many
blessings in your ministry, that the Blessed Mother surrounds you in her maternal embrace, to protect you from the
enemies of salvation! Our parish is also your home, where the doors are always open to you. We will see you again
soon, if it be the will of God.
Blessings,
Fr. Maciej D. Galle - Your Pastor
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Refleksje ks. Macieja
Szczęść Boże,
Papież Franciszek swego czasu w bardzo mocnych słowach określił pieniądz jako "diabelskie łajno", a religię
chrześcijańską jako rewolucyjną, ponieważ ma odwagę i musi stawiać czoła bożkowi pieniądza. Majętność sama w
sobie nie jest zła, bo można przecież uczynić z pomocą środków materialnych wiele dobra, ale okazuje się również,
co widać często, że pieniądz może opanować człowieka; ma tę przedziwną właściwość, że może zawładnąć jego
umysłem i sercem, a wtedy stajemy się bałwochwalcami. Z pragnienia posiadania coraz więcej i więcej jesteśmy w
stanie zdradzić bliskich, złamać prawo a nawet porzucić wiarę. Dzisiejsza Ewangelia stawia nam konkretne pytanie,
które nas określa - komu służę, Bogu czy Mamonie? Człowiek oddany Bogu i Jego sprawie to człowiek pokoju,
sprawiedliwości i radości w Duchu Świętym. Natomiast człowiek oddany sprawie pieniądza jest tak naprawdę
człowiekiem, który żyje tylko tu i teraz bez perspektyw na życie wieczne. Mimo że planuje i opracowuje coraz to
nowe strategie w rzeczywistości jest krótkowidzem z klapkami na oczach. Liczy się tylko jedo - JA! To człowiek
zdawałoby się sprytny i przedsiębiorczy ale niestety myślący tylko o sobie samym. Nie interesuje go, że przy okazji
swoich działań zadaje cierpienie drugiemu człowiekowi, łamie prawo i normy społeczne, nawet Bóg jest dla niego
problemem, a czas swiąteczny, Niedziela na ten przykład, jedynie czasem do przeczekania albo okazją do zarobku.
Bóg w takim układzie nie jest Bogiem, jest jedynie bożkiem patronem ich interesów! Człowiek Boga wszystko co
czyni, czyni ze względu na sprawy Królestwa Bożego, o te sprawy troszczy się w pierwszym rzędzie a wszystko
inne będzie mu dodane. To człowiek zorientowany na oddanie czci jedynie Bogu samemu i służbie braciom.
Dlaczego Chrystus w dzisiejszej Ewangelii stawia nam za wzór "synów tego świata"? Na pewno nie czyni tego ze
względu na ich nieuczciwość i wyrachowanie. Chce nam raczej powiedzieć i tym samym rzucić wyzwanie, że
gdybyśmy o sprawy nieba starali się z taką determinacją i poświęceniem jak o pieniądze to brakłoby miejsca dla
świętych na ołtarzach. Uważajmy zatem abyśmy nigdy nie stracili z przed oczu Boga i perspektywy naszego
zbawienia. Judaszowi oblicze Zbawiciela zasłoniło jedynie trzydzieści srebrników. To nie ilość zer ale przywiązanie
serca decyduje o moim być albo nie być. A jeśli chcesz wiedzieć, ku czemu skłania się twoje serce, to przeprowadź
dzisiaj sam na sobie prosty test i zapytaj się o swoje podejście do Niedzieli. Czy jest to rzeczywiście dzień, w którym
niesiesz Bogu na ołtarz wszystkie swoje sprawy, całe swoje życie? Czy też jest to jedynie czas, który trzeba po
prostu przeczekać albo zwyczajnie wykorzystać? Czy jest dla ciebie, czy dla Boga?
Wczoraj podczas Mszy św. o godz 16:00 katecheci z naszego programu religijnego otrzymali certyfikaty posyłające
ich do służby w naszej parafii w dziele przekazywania wiary i wiedzy religijnej naszym dzieciom i młodzieży. Jestem
ogromnie wdzięczny Pani Judy Banasiak, koordynatorce naszego parafialnego programu religijnego za jej talent,
czas i poświęcenie dla dobra naszej wspólnoty. Wyrażam też wdzięczność dla wszystkich katechetów, którzy w
tym roku podjęli się dzieła nauki religii. Jesteście wszyscy w moim sercu i w moich modlitwach! Dziękuję!
Jednocześnie proszę was rodziców abyście pamiętali o zobowiązaniach, jakie podjęliście w dniu chrztu waszych
dzieci, a mianowicie, że umożliwicie im wychowanie i wzrost w świętej wierze katolickiej. Parafia jako nasz wspólny
dom rodzinny jest ku temu również wspaniałym miejscem. Jeśli jeszcze nie zapisaliście waszych pociech na religię
to zawsze możecie to zrobić. Nigdy nie jest za późno. Rodzina jest pierwszym domowym Kościołem, w którym
dzieciom przekazywana jest wiara a później jakby naturalnie parafia chce was w tym obowiązku szanowni rodzice
wspierać i pomagać wam.
Jutro 19 września zakończy swój pobyt w naszej parafii ks. Daniel Kusa. Wraca do Polski, do swoich obowiązków w
kurii metropolitalnej w Częstochowie. Księże Danielu w imieniu całej rodziny parafialnej św. Priscilli serdecznie
dziękuję za twoją pomoc duszpasterską, a szczególnie za twoją żywą i pełną entuzjazmu wiarę w Boga! Życzymy ci
wielu błogosławieństw w posłudze, niech Matka Boża otacza cię macierzyńskim płaszczem abyś był niewidoczny
dla wrogów zbawienia! Nasza parafia jest również twoim domem, gdzie drzwi są zawsze otwarte. Wracaj szybko!
Do zobaczenia jeśli taka wola Boża.
Błogosławię,

Ks. Maciej D. Galle - wasz Proboszcz
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DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
„STUDNIA”
Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić». … Na to
rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc
Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała
się napić?». … Rzekł do niej Jezus:«Każdy, kto
pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś
będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam,
stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku
życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta:
«Daj mi tej wody». (J 4)
Jesteś młody…
Jesteś spragniony spotkania z Bogiem…
Czujesz, że Twoja wiara jest dla ciebie ważna…
Chcesz spotkać się z ludźmi myślącymi i czującymi
podobnie jak Ty…
Chcesz czerpać ze zdrojów wody życia…
Przyjdź na Spotkanie
Młodzieżowe!
Czekamy na ciebie!
Każdy piątek - 7:00 PM

YOUTH MINISTRY
„THE WELL”

When

a Samaritan woman came to draw
water, Jesus said to her, “Will you give me a
drink?”… The Samaritan woman said to him,
“You are a Jew and I am a Samaritan woman.
How can you ask me for a drink?”… Jesus
answered, “Everyone who drinks this water will
be thirsty again, but whoever drinks the water I
give them will never thirst. Indeed, the water I
give them will become in them a spring of water
welling up to eternal life.” The woman said to
him, “Sir, give me this water”. (J 4)

You are young…
You're thirsty for an encounter with God ...
Do you feel that your faith is important to you ...
Do you want to meet people with thoughts just like
yours ...
Do you want to draw from the fountain of the water
of life ...
Come to the Youth
Meeting!
We are waiting for you!
Every Friday - 7:00 PM

Come to us & become an Altar Server!
We promise you:
♦ deepening of faith
♦ great fun
♦ group meetings
♦ tours
Remember!!!
It is never too late to
be an Altar Server!!!

Przyjdź do nas i zostań Ministrantem!
Obiecujemy Ci: pogłębienie wiary | wspaniałą zabawę
spotkania w grupach | wycieczki
Pamiętaj!!! Nigdy nie jest za późno żeby zostać
Ministrantem!!!

If you want to sign up, come to our weekly meeting on Jeśli chcesz się zapisać to przyjdź na nasze
cotygodniowe spotkanie we Wtorek o godzinie
Tuesdays at 6:00 PM in the Church.
6:00 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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PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...

Spotkania Formacyjno Modlitwne

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w
nabożeństwach!

Grupy Odnowy w Duchu Świętym

♦

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

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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