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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

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-Sixth Sunday in Ordinary Time
WEDNESDAY (4) St. Francis of Assisi
7:30PM Za parafian św. Pryscylli #38

TWENTY- SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (1)
8:30AM Health and Blessings for Proszek Family
Health and Blessings for Monica and Family
(mom and dad)
Good Health and Birthday Blessings for Teresito
Villegas (Erlinda)
Health and Blessings for Elaine Anderson
(Emily Sloan)
+Rosario Tan Ong (Family)
++Joseph and Lucio Mastruzzo Death Ann.
(Daughter)
++Candelaria and Virginia Zamora Death Ann.
(Family)
+Jane Busse (Family)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
W intencji przebłagalnej
O bł. Boże dla członków "Żywego Różańca"
O zdrowie i Boże bł. dla Jana i Marii Piekarskich
O zdrowie i Boże bł. z okazji 9tych urodzin
Mateusza Tołwwinskiego (Rodzina)
O Boże bł. dla pracowników firmy Top Line oraz
wszystkich którzy przyczynili się do remontów
w naszej parafii
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Janina Młodawski z domu Chmielik w rocz. śmierci
(Rodzina)
+Janina Szmigielska 1 miesiąc po śmierci
(Beata z rodziną)
+Jerzy Łoś (Rodzina)
+Stefan Nowik (Marszałkowie 10:30)
++Jan, Helena i Andrzej Pacławski (Stefania)
12:15PM All Souls in Purgatory #44
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

THURSDAY (5) Weekday
8:00AM +Lori Pacer - Birthday Rem. (Aunt)
7:30PM +Christina Orłowski
FRIDAY (6) Weekday
8:00AM +Christina Oddo (DeGiuseppe Family)
+Mariam Kannala—Death Anniversary (Family)
7:30PM ++Aleksandra, Ola Tomala
SATURDAY (7) Our Lady of the Rosary
8:00AM All Souls in Purgatory #46
8:30AM Za parafian św. Pryscylli #39
4:00PM +Stanley Lipinski (Mr./Mrs. Drzewiecki)
+Antonino Vivona (Rose and Louis)
+Joseph Anton Voelker (mom and dad)
+Mary Kannala—Death Anniversary (Family)
+Giles Nabor
7:00PM Msza święta i Nabożeństwo Pierwszej Soboty

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!

Giles Nabor
Stanley Pilch

MONDAY (2) The Holy Guardian Angels
8:00AM +Anton Marienfeld Death Ann. (Jim Miketta)
7:30PM Za zmarłych polecanych wypominkach #45
TUESDAY (3) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
+James and Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O zdrowie dla Izabeli
WEDNESDAY (4) St. Francis of Assisi
8:00AM +Frank DeBiase Death Ann. (Family)
+Pasquale Costabile (Theresa)

September 24, 2017
Regular Collection
Seminary Collection
Total

$ 6,995.66
$ 3,135.00
$ 10,130.66

Thank you for your generosity and
support of our Parish.
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Fr. Maciej’s Message
In his Message for Lent 2007, Pope Benedict XVI wrote: " The Almighty awaits the
"yes" of his creatures as a young bridegroom that of his bride." God is waiting for
us to choose Him and trust Him with all our heart and with all our might. It is worth
asking ourselves today what limits us from the radical acceptance of God and the
decision to work in His vineyard? Certainly, the first thing is sin. Sin always enslaves
and darkens our reason and our free will. Let us ask the Lord today that He gives us
the grace to follow the advice of the prophet Ezekiel from today's first reading, to
reflect on and abandon all our sins, choosing in full freedom God and service in the
vineyard of His kingdom.
We have begun the month of October, which is a time dedicated to the prayer of
the Rosary. This month and this year, we are celebrating the centenary of the Marian apparitions in Fatima. May our prayer be full of love and gratitude. I invite you to
join us in praying the Rosary in our church every day, both before the morning and
evening Mass. On the liturgical memorial of Our Lady of the Rosary, which falls on October 7, the first Saturday of
the month, we come together in prayer that She, Our Mother, expects and which the Church strongly recommends. We are experiencing a day of gratitude for the graces we have received through the intercession of Mary
and a day of prayer for peace in the world and for God’s blessing for
families. I invite you, as always for the first Thursday and the first
Friday of the month, October 5 and 6. Let’s pray together and stay
together! See you around!

Fr. Maciej Galle – Your Pastor

Refleksje ks. Macieja
Papież Benedykt XVI w Liście na Wileki Post 2007 roku napisał m.in.:
“Wszechmocny czeka na -tak- swoich stworzeń niczym młody oblubieniec na -tak- swej oblubienicy”. Bóg czeka abyśmy Go wybrali i
Jemu zaufali całym sercem i ze wszystkich sił. Warto zadać sobie
dzisiaj pytanie, co mnie ogranicza w radykalnym opowiedzeniu się
za Bogiem i podjęciem decyzji o pracy w Jego winnicy? Na pewno w
pierwszym rzędzie jest to grzech, który uzależnia od kogoś lub od
czegoś. Grzech, który czyni mnie niewolnikiem. Panie prosimy, daj nam tę łaskę, abyśmy idąc za radą proroka Ezechiela z dzisiejszego pierwszego czytania zastanowili się i odstąpili od wszystkich swoich grzechów, wybierając w
pełnej wolności Ciebie i służbę w Twojej królewskiej winnicy.
Rozpoczęliśmy miesiąc październik, a więc czas szczególnie oddany modlitwie różańcowej. W tym miesiącu i roku
w sposób szczególny przeżywamy stulecie objawień maryjnych w Fatimie. Niech nasza modlitwa będzie pełna
miłości i wdzięczności. Zapraszam was serdecznie każdego dnia do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym
kościele zarówno przed poranną jak i wieczorną mszą św. W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,
które przypada 7 października, w pierwszą sobotę miesiąca, łączymy się w modlitwie, której Ona, nasza Matka,
oczekuje i którą Kościół gorąco poleca. Przeżywamy dzień wdzięczności za łaski, jakie przez wstawiennictwo Maryi
otrzymaliśmy i dzień modlitwy o pokój na świecie oraz błogosławieństwo Boże dla rodzin. Zapraszam też jak
zawsze na pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca, 5 i 6 października. Do zobaczenia :)

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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CATHOLIC WOMEN’S CLUB NEWS
Meeting
October 4, 2017 — 1:00 PM
Rectory Round Room
Come join us!
Save the Date:
Rummage Sale:
Saturday, November 4th - 10:00 AM to 6:00 PM
Sunday, November 5th - 8:30 AM to 2:00 PM
Mark your calendars!
Join us for bakery items, raﬄes, coﬀee and sweet rolls, and much more!
We will be accepting items the week of October 30th from 9:00 AM to 3:00 PM. Please make sure
everything is clean and in good condition. Thank you!
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Franciszek z Asyżu (Giovanni
Bernardone) urodził się w roku
1182 w Asyżu, w rodzinie kupieckiej. Z powodu zamiłowania do
języka francuskiego nazwano go
„francesco”. Jako młodzieniec
prowadził początkowo beztroskie
życie, ale pod wpływem łaski Bożej porzucił je i obrał drogę radykalnego naśladowania Chrystusa
poprzez ubóstwo. Założył zakon
Braci Mniejszych, którzy oddawali
się wędrownemu kaznodziejstwu,
później wraz ze św. Klarą założył zakon żeński nazwany
drugim zakonem, a wreszcie dla ludzi świeckich – trzeci
zakon. Święty Franciszek odznaczał się szczególnym
szacunkiem do świata przyrody. Bratał się ze stworzeniami i żywiołami, nazywając ich „braćmi” i „siostrami”.
Wywarł olbrzymi wpływ na duchowość średniowiecza.
Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni stygmaty
Męki Pańskiej. Umarł w Asyżu 4 października 1226 roku,
a dwa lata później został kanonizowany. Jest patronem
ruchów ekologicznych, opiekunem przyrody, zwierząt i
ptaków.
Zapraszamy naszych parafian za swoimi czworonogami
i nie tylko - na błogosławieństwo zwierząt na godzinę 2
po południu w niedzielę 7 października, na parking parafialny w pobliżu groty.

St. Francis of Assisi
St. Francis of Assisi (Giovanni Bernardone) was born in Assisi in
1182, to a merchant family. Due to
his fondness for French, he was
called "francesco". As a young
man, he led a carefree life initially,
but through the grace of God, he
chose the path of radical imitation
of Christ through poverty. He founded the Order of Friars Minor,
who devoted themselves to being
traveling preachers, and later
with St. Clare, he founded a women's order called the Poor Clares, and finally a secular
one - the Secular Franciscan Order. St. Francis was particularly respectful of the natural world. He loved creatures and elements, calling them "brothers" and "sisters".
He exerted a tremendous influence on the spirituality of
the Middle Ages. At the end of his life, he received the
Stigmata of the Passion on Mount Alvernia. He died in
Assisi on October 4, 1226, and two years later, he was
canonized. He is the patron of ecological movements,
nature, animals and birds.
We invite our parishioners to bring their pets by the
Grotto of Our Lady of Grace near the parking lot for a
solemn blessing of animals on Sunday, October 7, at
2:00 PM.
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MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Święto Matki Bożej Różańcowej czczone
jest 7 października. Dzień ten jest rocznicą
bitwy pod Lepanto (1571), w której pań-

stwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę Imperium Osmańskiego. Papież Pius V ogłosił
w 1572 roku ten dzień świętem Matki
Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, decyzją
papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na całym świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie
tego dnia na pierwszą niedzielę października. W 1913 roku Pius X przywrócił
święto na 7 października. Od 1969 roku,
decyzją Pawła VI, 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.
Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę różańca
przed Mszą świętą. O godz. 6:30 PM wystawienie Najświętszego Sakramentu, 7:00 PM modlitwa różańcowa.
W niedziele różaniec o godz. 5:00 PM.
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Maryjo Dziewico,
pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej
nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą.
Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą
więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej
pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie Tajemnic
Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie,
gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.
W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi
Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi
los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.
Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie
pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie
owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii
doświadczenia otwiera przede mną blask
zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie
będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski,
które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich
w Chrystusie. Królowo Różańca świętego,
módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!!
Amen.
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OUR LADY OF THE ROSARY
The feast of Our Lady of the Rosary is celebrated on October
7th. This day is the anniversary of
the Battle of Lepanto (1571), in
which the Holy League, centered
around the State of the Church,
defeated the Ottoman Empire's
fleet. Pope Pius V proclaimed in
1572 this feast of Our Lady of Victory. One year later, with Pope
Gregory XIII decision, the name
was changed to the Feast of the
Rosary. Pope Clement XII in 1716
commanded the celebration of
that day in the Church throughout the world, at the same time he
moved the celebration to the
first Sunday of October. In 1913, Pius X restored the feast
to October 7. Since 1969, from the decision of Paul VI,
October 7 is the day that we celebrate the feast of Our
Lady of the Rosary.
We invite everyone to join us for the daily prayer of the
Rosary before the morning Mass. 7:00 AM Exposition of
the Blessed Sacrament, 7:30 AM Rosary. On Sunday, the
Rosary will be prayed at 8:00 AM.
PRAYER TO OUR LADY OF THE ROSARY
O Virgin Mary,
grant that the recitation of thy Rosary may be for me each
day, in the midst of my manifold duties, a bond of unity in
my actions, a tribute of filial piety, a sweet refreshment, an
encouragement to walk joyfully along the path of duty.
Grant, above all,
O Virgin Mary, that the study of thy twenty mysteries
may form in my soul, little by little, a luminous
atmosphere, pure, strengthening, and fragrant, which may
penetrate my understanding, my will, my heart, my
memory, my imagination, my whole being.
So shall I acquire the habit of praying while I work, without
the aid of formal prayers, by interior acts of admiration
and of supplication, or by aspirations of love.
I ask this of thee, O Queen of the Holy Rosary, through
Saint Dominic, thy son of predilection, the renowned
preacher of thy mysteries, and the faithful imitator of thy
virtues.
Amen.
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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!

Który syn wypełnił prośbę
ojca? Pierwszy czy drugi?

Calling all children! We invite you to participate in our
weekly Gospel Challenge. 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!

Which son did his father’s
will? The first or the second?

(Mateusz 21, 28-32)

(Matthew 21: 28-32)

………………………………………………………
Odpowiedz

……………………………………………………..
Answer

……………………………………………………...
Imie

………………………………………………………..
Name

………………………………………………………
Godzina Mszy

……………………………………………………….
Time of Mass

Go there, where you hear singing, for there are good hearts
there. Bad people, believe me, will never sing.
- 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.
For those who are interested, we encourage you to reach out to our organist, Anna Ewko.

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

Gdzie słyszysz śpiew - tam idż. Tam dobre serca mają. Żli
ludzie - wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.
- J. W. Goethe Serdecznie zapraszamy Wszystkich, którzy kochają
śpiew i pragną swoim talentem podzielić się z naszą
Wspólnotą Parafialną do uczestnictwa w naszym Chórze Parafialnym.
Chętnych prosimy o kontakt z naszą panią organistką—
Anną Ewko.

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 październik 2017
Cena $595.00
Po wiecej informacji i zapisy na pielgrzymkę
proszę o kontakt z Malgorzata 773-771-1745
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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—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 - October 7 / 8
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 7 / 8 Październik
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. M. Galle

M. Brown
M. Graf
E. LoPiccolo

C. Camara

Sunday
8:30 AM

Fr. J. Grob

R. Ferina
C. Mizera
E. Villegas
K. Leahy

R. Mizera

Sunday
10:30 AM

Bp. D. Kałuża

K. Cioch
S. Słonina

K. Ziobro
E. Ziobroń

Sunday
12:15 PM

Fr. M. Galle

J. Miketta
V. Knight
S. Moritz

A. Sanders

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gładysz

S. A. Kalinowska

D. Ziobro
S. A. Kalinowska

