Page Two

October 2, 2016

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
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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WEDDING BANNS
TWENTY SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (2)
8:30
Health & God’s Blessing for Sara Zonca (Rose)
+Caroline Barrett (Campana Family)
+Edward Janiec (Wójcik Family)
10:30 O Boże Bł. i opiekę dla Elżbiety i potrzebne łaski
Za zmarłych z rodziny Rachwał i Magadzio
O Boże bł. dla rodziny Rachwał, Magadzio, i Klopp
O zdrowie i Boże Bł. dla Dariusza Naruszewicz
O dary Ducha Św. i Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Feliks Grulke (syn)
+Andrzej Domszy (Rodzina i Przyjaciele)
+Idalia Luszcz (Rodzina Wójcik)
+Stanisław Kozioł (Rodzina)
++Ryszard i Józef Gawłowski (Rodzina)
12:15
+Anton Marienfeld Death Ann. (Jim Miketta)
+Jose Cirenio Castillo Lara (M. Adamowski)
6:00
O zdrowie i Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski
z okazji urodzin dla Stefana Lisak (córka)
MONDAY (3) Weekday
8:00
+Karl Miketta Birthday Rem. (Jim Miketta)
7:30
Mass in Polish
TUESDAY (4) St. Francis of Assisi
8:00
+Pasquale Costabile (Theresa)
7:30
Mass in Polish
WEDNESDAY (5) Weekday
8:00
+Lori Pacer - Birthday Blessings (Aunt)
7:30
++Janina i Julian Bochenek
THURSDAY (6) Weekday
8:00
+Stacey Garofalo (Jeri Mancini)
7:30
Mass in Polish
FIRST FRIDAY (7) Our Lady of the Rosary
8:00
All poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
++Edward and Jodi Pacer Anniversary (Aunt)
7:00
Mass in Polish
SATURDAY (8) Weekday
8:00
+Arturo Belluomini Birthday Rem. (Joy)
4:00
+Stanley Lipinski (Mr. & Mrs. R.Drzewiecki)
+William Quigley (Friend)
+Sara-Frances Quigley (Family)
7:30
Mass in Polish

If anyone knows of cause or just impediment why these
persons should not be joined together in Holy
Matrimony, they must contact the Pastor.

I. Joseph Lagattuta
& Christine Kovascs
Jeśli ktoś wie o przeszkodach
uniemożliwiających zawarcie Sakramentu
Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.

ST. PRISCILLA MASS SCHEDULE FOR THE
MONTH OF OCTOBER 2016
MASSES FROM MONDAY TO SATURDAY:
8:00 AM - Mass in English
6:30 PM - Exposition of the Blessed Sacrament,
Holy Hour, Adoration, Confession
7:00 PM - Rosary, Benediction
7:30 PM - Mass in Polish
MASSES ON SUNDAY:
8:30 AM - Mass in English
10:30 AM - Mass in Polish
12:15 PM - Mass in English
5:00 PM - Exposition of the Blessed Sacrament,
Holy Hour, Adoration, Confession
5:30 PM - Rosary, Benediction
6:00 PM - Mass in Polish

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU
PAŹDZIERNIKU
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:
8:00 AM - Msza św. w j. angielskim
18:30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu,
godzina święta, adoracja, możliwość spowiedzi świętej
19:00 - nabożeństwo różańcowe, błogosławieństwo
19:30 - Msza św. w j. polskim
NIEDZIELA:
8:30 AM - Msza św. w j. angielskim
10:30 AM - Msza św. w j. polskim
12:15 PM - Msza św. w j. angielskim
17:00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, godzina
święta, adoracja, możliwość spowiedzi świętej
17:30 - nabożeństwo różańcowe, błogosławieństwo
18:00 - Msza św. w j. polskim
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Fr. Maciej’s Message
"We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do." Amazing words
from Luke’s Gospel that once again demonstrate our activities in the light of grace. Everything
we have in life, what we have achieved, is a grace. Of course, God gives man the talents and
abilities, but it would be proud and foolish to think that everything we do, and everything we
encounter in life is by our merit only. Recently, in the Church, we celebrated the canonization
ceremony of St. Mother Teresa of Calcutta. This incredible woman was capable of doing such great things and so
much good precisely because she knew that everything she does is an act of God's grace in her life and in the lives
of those for whom she sacrificed herself. She often said herself that she is only a pencil in the hand of God, and he
writes this story. This pencil ends, you pick up a different one and life continues. "Lord, increase our faith," we cry
out like the apostles because sometimes it’s hard to look at life from this perspective. It requires a lot of distance
from ourselves, from others and from what we do with the awareness that we are not all alone with everything.
The Kingdom of God is not so much of a great and spectacular enterprise or project. It is more of fidelity in the
small, and often difficult issues of everyday life. It is a daily carrying of the cross and struggling with oneself. Fidelity
allows a small seed to blossom and grow into a tree, constantly looked after by Him, who at our Baptism, began
the good work in us. Therefore, let Him bring it to fulfillment. Let us not disturb Him in this.
My dear parishioners, next Sunday, October 9, I will be officially installed as the Pastor of St. Priscilla Parish. Bishop
John Manz, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Chicago and Vicar of Vicariate IV, will preside at the Holy Mass. It
will be him, who in Archbishop Blase Cupich’s name, will officially fulfill the canonical formalities. The installation of
a new Pastor is a major event in the life of the parish. This is because the parish receives a new shepherd, who on
behalf of the bishop and in total communion with him, will care for the welfare of the flock entrusted to him in a
particular local Church. Given the characteristics of our parish, which is bilingual, I decided that on this particular
Sunday and for this special occasion, my Installation will be during a bilingual Mass at 11.00 AM. Therefore, there
will be no Masses in Polish at 10:30 AM, and English at 12:15 PM that day. They will be combined at 11:00 AM. After
the Installation Mass, I invite everyone for a reception in McGowan Hall below the Church. I hope that this change
will not complicate your plans, as it is my great wish for us to be together on this special day as a Parish family.
Thank you for your understanding and I ask for your continued prayer. You are cordially invited! See you!
Blessings, Fr. Maciej D. Galle - Your Pastor

Annual Fall Dance
The Polish community from St. Priscilla is hosting
its Annual Fall Dance, which will be held on

Saturday, October 22, 2016, at
7:00 PM in McGowan Hall.
Music will be provided by the “Silver Orchestra”
Band.
The ticket price is $15.
Food and drinks are not
included in the price.

We hope to see you all there!

Zabawa Jesienna
Wspólnota polsko-języczna w parafii
św. Pryscylii organizuje kolejną
Zabawę Jesienną, która odbędzie się w dniu

22-go października br. o godz. 7:00
wieczorem w hali
McGowan pod kościołem.
Do tańca będzie przygrywać The Silver Orkiestra.
Cena biletów $15.
Bufet obfitcie zaopatrzony.

Do miłego zobaczenia!

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time

Refleksje ks. Macieja

"Nieużyteczni słudzy jesteśmy, zrobiliśmy to
co do nas należało". Niesamowite słowa z
Ewangelii św. Łukasza po raz kolejny ukazują nasze działania w porządku łaski. Wszystko co w życiu mamy, co
osiągnęliśmy jest łaską. Owszem Bóg daje człowiekowi talenty i zdolności ale pychą i głupotą byłoby myśleć że
wszystko co robimy i do czego w życiu dochodzimy jest naszą i tylko naszą zasługą. Niedawno obchodziliśmy w
Kościele uroczystość kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty. Ta niesamowita kobieta była zdolna czynić tak wielkie i
tyle dobra właśnie dlatego, że wiedziała iż wszystko co robi jest działaniem łaski Boga w jej życiu i w życiu tych,
którym się poświęciła. Sama bardzo często powtarzała, że jest jedynie ołówkiem w ręku Bogu i to on pisze tę
historię. Ołówek się skończy, do ręki bierze się inny a życie toczy się dalej. "Panie przymnóż nam wiary", wołamy
tak jak Apostołowie, bo czasami ciężko patrzeć na życie z tej perspektywy. To wymaga wiele dystansu do siebie,
innych i do tego co robimy ze świadomością że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Królestwo Boże to wcale nie
wielkie i spektakularne przedsięwzięcia czy projekty. To bardziej wierność w małych, często trudnych sprawach
dnia codziennego. To codzienne dźwiganie krzyża i zmaganie się ze sobą samym. Wierność powoduje że małe
ziarenko rośnie i wyrasta na drzewo, nieustannie doglądane przez Tego, który na chrzcie świętym rozpoczął w nas
dobre dzieło. Niech zatem On sam doprowadzi je do końca. Nie przeszkadzajmy Mu w tym.
Moi drodzy w przyszłą Niedzielę, 9 października zostanę oficjalnie zainstalowany na urzędzie Proboszcza Parafii
Św. Priscilli. Uroczystej mszy świętej w tym dniu będzie przewodniczył bp John Manz, biskup pomocniczy naszej
Archidiecezji i Wikariusz Wikariatu IV. To on właśnie w imieniu Arcybiskupa Błażeja Cupich oficjalnie dopełni
kanonicznych formalności. Instalacja nowego Proboszcza to wielkie wydarzenie w życiu parafii. Otrzymuje ona
bowiem nowego pasterza, który w imieniu biskupa i w całkowitej łączności z nim będzie się troszczył o dobro
powierzonej mu owczarni w konkretnym Kościele lokalnym. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej parafii, która jest
parafią dwujęzyczną postanowiłem, że w tą konkretnie niedzielę i na tę specjalną okoliczność instalacja mojej
osoby jako waszego Proboszcza dokona się podczas dwujęzycznej mszy św. o godz. 11:00. Nie będzię zatem w tym
dniu mszy świętych o godz. 10:30 po polsku i 12:15 po angielsku. Po uroczystej sumie instalacyjnej zapraszam
wszystkich na poczęstunek do sali pod kościołem. Mam nadzieję, że zmiana ta nie skomplikuje wam waszych
planów, jest bowiem wielkim pragnieniem mojego serca abyśmy szczególnie w tym uroczystym dniu byli razem
jako jedna rodzina parafialna. Dziękuję wam za wyrozumiałość i proszę o modlitwę. Serdecznie zapraszam! Do
zobaczenia!
Z serca błogosławię, Ks. Maciej D. Galle - wasz Proboszcz

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...
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

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!

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 Karwowska-Rafało—
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
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You are cordially invited to

Fr. Maciej D. Galle’s Installation Mass
Sunday, October 9, 2016 at 11:00 AM

Most Rev. John R. Manz, Auxiliary Bishop of
Chicago and Episcopal Vicar of Vicariate IV, will
be the principal celebrant and will install
Fr. Galle as the Pastor of St. Priscilla Parish.
The Mass will be bilingual (English and Polish), and
a reception in McGowan Hall below the Church
will follow.
We welcome everyone and invite you to celebrate
this happy occasion with us. Together we will pray
for Fr. Galle and his ministry at
St. Priscilla Parish!
~~~
Serdecznie zapraszamy na

Instalację ks. Macieja D. Galle

Niedziela, 9-go października 2016r. o godz. 11:00 AM
Biskup John R. Manz będzie głównym Celebransem.
Msza św. będzie dwujęzyczna (po angielsku i po polsku). Zapraszamy po
Mszy św. na poczęstunek w sali McGowan pod kościołem.
Zapraszamy wszystkich i prosimy o przybycie na uroczystą instalację
nowego proboszcza naszej parafii. Razem będziemy się modlić za ks. Galle i
jego duszpasterstwo w parafii św. Pryscylli!

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time

Kalendarz liturgiczny

Liturgical Calendar

Pon. 10.03 Dzień powszedni
Gal 1, 6-12/ Łk 10, 25-37

Monady 10.03 Weekday
Gal 1:6-12/Lk 10:25-37

Wtorek 10.04 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Ga 1, 13-24/ Łk 10, 38-42
Franciszek z Asyżu, właśc. włos. Giovanni
Bernardone, nazywany Biedaczyną z Asyżu (ur. 1181
lub 1182 w Asyżu, zm. 3 października 1226 w
Porcjunkuli koło Asyżu) – włoski duchowny
katolicki,
diakon,
założyciel
zakonu
franciszkanów, a pośrednio także klarysek i
tercjarzy, misjonarz, mistyk średniowieczny,
stygmatyk, święty Kościoła katolickiego, uważany za
prekursora ekologii

Tuesday 10.04 Memorial of Saint Francis of Assisi
Gal 1:13-24/Lk 10:38-42
Saint Francis of Assisi, born Giovanni di Pietro di
Bernardone, informally named as Francesco
(1181/1182 – 3 October 1226), was an Italian Roman
Catholic friar and preacher. He founded the men's
Order of Friars Minor, the women’s Order of Saint
Clare, the Third Order of Saint Francis and the Custody of the Holy Land. Francis is one of the most
venerated religious figures in history

Środa 10.05 Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
Seelos Ga 2, 1-2. 7-14 / Łk 11, 1-4
Franciszek Ksawery Seelos urodził się 11
stycznia 1819. W 1842 roku wstąpił do
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
(Redemptoryści). w 1844 podjął prace
misjonarza w USA. Przez wiernych nazywany
był misjonarzem nieustannego uśmiechu i
hojnego serca, głównie dla potrzebujących.

Wednesday 10.05 Memorial of of St. Francis Xavier
Seelos
Gal 2:1-2, 7-14/Lk 11:1-4
Seelos was born on January 11, 1819. He was
accepted by the Redemptorists on 1842. In 1844 he
started missionary work in USA. Seelos' availability
and innate kindness in understanding and
responding to the needs of the faithful quickly
made him well known as an expert confessor and
spiritual director

Czwartek 10.06 Wspomnienie św. Brunona
Ga 3, 1-5 / Łk 11, 5-13;
Bruno Kartuz (ur. ok. 1030 zm. 6 października
1101) - założyciel zakonu kartuzów. W 1075
Bruno został kanclerzem kościoła w Reims i
administratorem diecezji. Jego
wychowankiem był papież Urban II.

Thursday 10.06 Memorial of St. Bruno
Gal 3:1-5/Lk 11:5-13
Bruno of Cologne (c. 1030 – 6 October 1101) was the
founder of the Carthusian Order, personally founded
the order's first two communities. He was a celebrated
teacher at Reims, and a close advisor of Pope Urban II.

Piątek 10.07. Wspomnienie NMP Różańcowej
Ga 3, 7-14/Łk 11, 15-26
Święto Matki Bożej Różańcowej czczone jest 7
października. Dzień ten jest rocznicą bitwy
pod Lepanto (1571), w której państwa Świętej
Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego
pokonały flotę Imperium Osmańskiego.
Papież Pius V ogłosił w 1572 roku ten dzień
świętem Matki Bożej Zwycięskiej.

Friday 10.07 Memorial of Our Lady of the Rosary
Gal 3:7-14/Lk 11:15-26
Our Lady of the Rosary is a title of the Blessed Virgin
Mary in relation to the Rosary. The Feast is on the
anniversary of the decisive victory of the combined
Christian fleet in 1571 at the Battle of Lepanto,
defeating an Ottoman fleet off western Greece. It
was formerly sometimes known as the Feast of Our
Lady of Victory.

Sobota 10.08 Dzień powszedni
Ga 3, 22-29/ Łk 11, 27-28;

Saturday 10.08 Weekday
Gal 3:22-29/Lk 11:27-28

Niedziela 10.09 XXVIII Niedziela Zwykła
2 Krl 5, 14-17/ 1 Tes 5, 18/ Łk 17, 11-19;

Sunday 10.09 28th Sunday in Ordinary Time
2 Kgs 5:14-17/2 Tm 2:8-13/Lk 17:11-19
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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

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time

VOCATIONS RAFFLE - KNIGHTS OF COLUMBUS
THE KNIGHTS OF COLUMBUS, MATER CHRISTI COUNCIL 14284 WILL BE SELLING
VOCATIONS RAFFLE CHANCES AT ST. PRISCILLA CHURCH ON SATURDAY - OCT. 15 AND
SUNDAY - OCT. 16, 2016 AFTER THE MASSES.
THE MONEY COLLECTED FROM THIS RAFFLE GOES TO HELP SUPPORT THE
SEMINARIANS STUDYING TO BE OUR FUTURE PRIESTS. THERE ARE 20 CHANCES TO
WIN WITH THE TOP PRIZE BEING TEN THOUSAND DOLLARS ( $10,000.00).

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: W pażdzierniku 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
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PARISH CHOIR - CHÓR PARAFIALNY
_________________________________________________
Last Name, First Name / Nazwisko, Imię
_________________________________________________
Home Phone Number / Numer Telefonu

Please return this stub to the organist, the Parish
Rectory or drop it in the Sunday Collection. Thank you.

I would like to join the

English Choir

Chciał(a)bym dołączyć do

Polskiego Chóru

Prosimy zwrócić ten odcinek do P. organistki, do Kancelarii Parafialnej, lub wraz z Niedzielną Kolektą.
Dziękujemy.

October is
the Month
of the
Rosary

