Welcome
to
St. Priscilla!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Rev. Daniel Kusa, Associate Pastor
Rev. Stan Tabor, Associate Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
RITE OF RECONCILIATION:
(Confession) 3:00 PM to 3:45 PM, Saturday or by appointment.
Weekday Confession held at 7:00 to 7:15 AM.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Regular Office hours 9:00 AM to 8:00 PM daily.

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 7:30 - 9:00 - 12:15 PM
Polish Mass: 10:30 AM - 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday-Friday: 6:30 & 8:00 AM
Saturday: 8:00 AM
Mass in Polish: Wednesday & Saturday 8:30 AM
HOLY DAY MASSES:
7:00 PM Vigil Mass, 6:30—8:00—11:00 AM (English)
9:00 AM—7:00 PM (Polish)

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.
BAPTISMS:
English Baptisms will be held on the second and fourth Sundays of the month at 1:30 PM. Polish Baptisms will be held on the first and
third Sundays. Attendance at Baptismal Preparation class is mandatory. Register by calling Rectory.

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634 773-545-8840
Fax: 773-545-8919
Religious Education Office 773-685-3785

The Most Holy Body and Blood of Christ
June 26, 2011
Not by bread alone does one live,
but by every word that comes forth
from the mouth of the LORD.
— Deuteronomy 8:3b
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Spiritual Reflection
CZYŃCIE TO NA MOJĄ PAMIĄTKĘ...

THE CRUCIAL DIFFERENCE
A man dreamed that he was having a
conversation with God. He felt comfortable
enough to ask God a question, “Lord, I’m
curious. I wonder if it would be possible for you to
show me what heaven and hell are like.”
The Lord led the man to two doors. He opened one
of the doors and the man looked inside. In the
middle of the room was a large round table. In the
middle of the table was a big pot of stew, which
smelled so delicious it made the man’s mouth water.
But the people sitting around the table were thin and
sickly-looking. They seemed to be famished.
They were holding spoons with very long handles
that were strapped tightly to their arms and each one
was dipping desperately into the pot of stew to take
a spoonful, but the stew was spilling back into the
pot because they could not bend their elbows.
No matter how they tried they could not get the
spoons back into their mouths.
The man shuddered at the sight of all their misery
and suffering. The Lord turned to him and said,
“You have seen hell.”
They then went to the next room and opened the
door. It was exactly the same as the first one. There
was another large round table with the big savory
pot of stew in the middle, which made the man’s
mouth water all over again.
The people had exactly the same style of longhandled spoons strapped on their arms, but these
people were well nourished and plump, laughing and
talking happily together.
The man was quite puzzled and said, “I don’t understand what’s going on. This is heaven?” “Yes indeed,” said God with a smile. “In this place the people have learned to feed one another.”
Copyright © 2010, World Library Publications. All rights reserved.

W dzisiejszą niedzielę Kościół przypomina nam
Wieczerzę Pańską, kiedy to Chrystus po raz pierwszy
wypowiedział nad chlebem wszechmocne słowa, które
zwykły chleb przemieniają w „Chleb Życia”, w Jezusowe
Ciało.
W dniu dzisiejszym miliony katolików na całym świecie
gromadzą się, aby uwielbić Chrystusa w Eucharystii, aby
złożyć Mu „dzięki” za Jego begraniczną miłość, za to, że
raczył z nami pozostać na tej ziemi. Słowa Chrystusa
„Czyńcie to na moją pamiątkę” ponawiane są nieustannie na
ołtarzach całego świata.
Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam, że tysiące ludzi poszło
za Jezusem na pustynię. Spragnieni Jego Słowa i miłości
zapomnieli, że potrzeba im także chleba. Widząc te
zgłodniałe rzesze ludzi, Chrystus nakarmił ich w cudowny
sposób. Znalazło się pięć chlebów i dwie ryby, a Jezus
spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo,
połamał i dawał uczniom, by podawali ludziom. Jedli
i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze dwanaście koszów
ułomków, które im zostały.
Ta sama sytuacja powtarza się i dzisiaj - każdego dnia,
kiedy gromadzimy się wokół Chrystusa i Jego Ołtarza. Nie
jesteśmy tutaj spragnieni chleba, ale potrzebujemy prawdy,
miłości i życia. Chrystus daje nam tutaj cudowny chleb
życia wiecznego - czyli samego siebie pod postacią chleba,
byśmy nie ustali na drodze naszego pielgrzymowania do
Boga.
Chrystus mówi do nas i dziś te same słowa co kiedyś:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie” (J. 6, 53). Zbawiciel chciał pozostawić w naszych
rękach swoją zbawczą ofiarę krzyżową, największy dowód
Jego miłości; ofiarę życia i świętości. Żeby uwiecznić tę
ofiarę, postanowił, że ma się ona codziennie ponawiać
w cudowny sposób na wszystkich ołtarzach.
Bez chleba, który daje nam nasza ziemia, nie może żyć
nasze ciało; bez chleba, który daje nam Niebo - czyli
Chrystus, nie może żyć nasza dusza. Zatem starajmy się jak
najczęściej przyjmować ten Chleb, który daje Nam Życie
Wieczne - czyli Komunię Świętą.
Jakże powinniśmy być wdzięczni Jezusowi za Eucharystię,
za to, że żyjąc na ziemi pomyślał o tym, by nas uszczęśliwić
sobą na całą naszą wieczność.

-- ks. Idzi --

The Most Holy Body and Blood of Christ

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST (26)
7:30 — +Gregorio & Magdalena Cada (Family)
+Eleanor Mroz (Husband Gene)
+Jessie Meyers (Uncle Gene)
9:00 — +Rev. Paul McArdle Death Anniversary (Evelyn)
+James B. Farrelly Birth Rem. (Wife Winnie & Fam.)
+Anna Batys 4th Death Anniversary (Family)
In Thanksgiving (Evelyn Cademartrie)
10:30— O Boże bł. i potrzebne łaski dla Marii Piszczek
z racji urodzin (Polska Grupa)
W int. Paulinki Kocoń o Boże bł. i potrzebne łaski
w 15-tą rocz. urodzin (Rodzina)
O Boża opiekę i podz. za otrzymane łaski dla Pawła
Dziura (Żona i Córka)
W int. Bożeny i Stanisława Zalewski w 20-tą rocz.
ślubu o Boże bł. na dalsze lata życia i podz.
za dotychczasową opiekę (Mama)
O Boże bł. i łaski potrzebne dla Moniki Paszkowskiej
z racji 25-tej rocz. urodzin (Babcia)
O radość w wieczności dla:
+Krystyna Marcinkiewicz (Rodzina)
+Victor Burzyński (Rodzice)
+Jan i Maria Szwajkosz (Irena)
+Helena i Józef Białońscy rocz. śm. (Córka z rodziną)
+Janina Lićwińko z racji imienin i za +Marianna
Lićwińko
+Andrzej Drewniak 20 rocznica śmierci
12:15— +Phyllis Scully (Melone Family)
6:00 — O potrzebne łaski i Boże bł. dla Jakuba
O radość w wieczności dla:
+Mieczysław Adaśczyk II-ga rocz. śmierci
+Jan Zieliński
+Eugeniusz Wiśniewski (Żona i Syn)
MONDAY (27) Weekday
6:30 — St. Priscilla Parishioners: #30
8:00 — +Jorge Tovar Birthday Rem. (Wife Elaine & Family)
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FIRST SATURDAY (2) The Immaculate Heart of the
Blessed Virgin Mary
8:00 — Deceased Members of St. Priscilla
8:30 — +Jan i Zofia Pietraszek (Córka)
4:00 — +Joachim Merendino 1st Death Anniv. (Family)
FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (3)
7:30 — +Milton & Helen Tyc (Tyc Family)
+Eleanor Mroz (Husband Gene)
9:00 — +Nicholas Alleva, Jr. (Family & Friends)
+Maria & Salvatore DeSimone (Michael)
+Stanisław Strzała 15th Death Anniversary
(Wife, Son & Family)
10:30— O opiekę Matki Bożej i podziękowanie za otrzymane
łaski dla Pawłą Dziura (Żona i Córka)
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Alexandra
Smołka w pierwszą rocz. urodzin oraz bł.
Boże i potrzebne łaski dla rodziców Joanny
i Szymona
O radość w wieczności dla:
+Marian Burek (Żona i Dzieci)
+Stanisława Skwarek rocz. śmierci
+Victor Burzyński (Rodzice)
12:15—
6:00 —

Nada Luporini

TUESDAY (28) Saint Irenaeus, bishop
6:30 — +Roman Kik
8:00 — All Souls in Purgatory: #29
WEDNESDAY (29) Saint Peter and Saint Paul, apostles
6:30 — Blessing for Helen Henri Hartman - Birthday (Friend)
8:00 — +For the repose of the soul of Joseph D. Motto
(Daniel G. Manczak Family)
8:30 — O zdr. i bł. Boże na dalsze życie dla Władysławy
Kulaga z racji urodzin
THURSDAY (30) Weekday
6:30 — O zdrowie i Boże bł. dla Przemysława Koziar
8:00 — +Marie Riley (Winnie)
FIRST FRIDAY (1) The Most Sacred Heart of Jesus
6:30 — +For the repose of the soul of Loretta M. Brania
8:00 — All Poor Souls in Purgatory (Barcebal Family)
7:00 P.M. — +Ewa i Stanisław Cnota rocz. śmierci (Córka)

June 5, 2011
Currency
$ 3,731.00
Checks
$ 3,756.00
Loose Coin
$
12.76
Total
$ 7,499.76
Weekly Goal
$ 10,000.00
Budget Year to Date
$470,000.00
Collections Year to Date
$326,346.88
Under Budget
$ <143,653.12>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
July 2nd & July 3rd
MINISTER(S)

LECTOR

SATURDAY
4:00 P.M.

SUNDAY
7:30 A.M.

SUNDAY
9:00 A.M.

SUNDAY
10:30 A.M.

SUNDAY
12:15 P.M.

SUNDAY
6:00 P.M.

Dominika
Ziobro

Donna Chesna

Rich Mizera

As scheduled

Jim Miketta

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

The Most Holy Body and Blood of Christ
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ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Rev. Andrew P. Wypych

Statement of Cardinal Francis George, OMI,
on the appointment of two Auxiliary Bishops
for the Archdiocese of Chicago

Rev. Alberto Rojas

Monday, June 13, 2011
I am grateful to His Holiness, Pope Benedict XVI, for his appointing two priests of the Archdiocese of Chicago
as auxiliary bishops here. The Rev. Andrew P. Wypych, pastor of St. Borgia Parish, will serve as my vicar for Vicariate V
of the Archdiocese and as liaison to Polish Catholics; the Rev. Alberto Rojas, pastor of Good Shepherd Parish, will serve
as my vicar for Vicariate III of the Archdiocese and as liaison to Hispanic Catholics.
The Holy Father’s pastoral concern for priests, deacons, religious men and women and lay ministers and all the
faithful of the Archdiocese of Chicago is clearly evident in these appointments. Bishop-elect Wypych was ordained as a
priest of the Archdiocese of Kraków in Poland in 1979. He came to Chicago in 1983 and was incardinated in this
Archdiocese several years later. Bishop-elect Rojas studied for the priesthood in his native city, Aguascalientes, Mexico,
and in the Archdiocese of Chicago, where he was ordained a priest in 1997. Both priests have served as pastors and
associate pastors. Bishop-elect Wypych has also served as a Dean, and Bishop-elect Rojas was a member of the seminary
formation faculty at Mundelein. Both will bring their dedication to the Church and her people to the office of Bishop.
They will make visible in their ministry the love of God for His Church.

Congratulations to our Dean Rev. Andrew Wypych! We are grateful to God
for these blessings and wish Him the best in his ministry!
Bardzo jestem wdzięczny Jego Świątobliwości, Papieżowi Benedyktowi XVI za nominację dwóch księży
z Archidiecezji Chicago na pomocniczych biskupów. Czcigodny Ksiądz Andrzej P. Wypych, proboszcz parafii
św. Franciszka Borgia, będzie odpowiedzialny za Wikariat V Archidiecezji, jak również za polskich katolików;
Czcigodny Ksiądz Alberto Rojas, proboszcz parafii Dobrego Pasterza, będzie odpowiedzialny za Wikariat III
Archidiecezji, jak również za latynoamerykańskich katolików.
Przez te dwie nominacje bardzo uwidacznia się duszpasterska troska Ojca Świętego o kapłanów,
diakonów, zakonników i siostry zakonne, ludzi oddanym rożnym posługom oraz o wszystkich wiernych
Archidiecezji Chicago. Biskup- elekt Wypych otrzymał święcenia kapłańskie w Archidiecezji Krakowskiej w
Polsce w 1979 roku. Przyjechał do Chicago w 1983 i został inkardynowany do tej Archidiecezji kilka lat później.
Biskup-elekt Rojas studiował w seminarium w jego rodzimym mieście Aguascalientes w Meksyku
i w Archidiecezji Chicago, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1997 roku. Obaj kapłani pełnili swoją
posługę duszpasterską jako proboszczowie i jako wikarzy. Biskup-elekt Wypych był również Dziekanem
a Biskup-elekt-Rojas był członkiem komitetu formacji w seminarium w Mundelein. Obaj wniosą swoje
doświadczenie i poświecenie dla Kościoła i jego ludu w swoim urzędzie biskupim. W swoim posługiwaniu
uwidaczniać będą Bożą miłości do swego Kościoła.

Bogu dziękujemy i serdecznie gratulujemy
Czcigodnemu Księdzu Biskupowi Andrzejowi Wypych!
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On June 14, 2011, our Parish Choir had
its last pre-summer meeting, which was
also a final gathering with coffee, cake
and other delicacies. Our Parish Choir
currently has 31 members - 11 in the
English choir, 12 in the Polish, and 8
children in the Polish children’s choir.
All members were able to make it to this meeting and we
passed the time together in a great atmosphere. Choir
practice will begin again on September 6th. We will all our
choir members a restful summer break!

14 czerwca 2011 odbyła się ostatnia przed
wakacjami próba naszego Chóru Parafialnego
połączona ze spotkaniem przy ciastku, kawie
i innych smakołykach. Nasz Chór Parafialny
liczy obecnie 31 osób, w tym 11 anglojęzycznych członków, 12 polsko-języczynych
oraz 8 dzieci. Wszyscy przybyli na spotkanie,
które uplynęło w bardzo miłej i przyjemnej
atmosferze. Próby chóru zostaną wznowione
6 września. Wszystkim Chórzystom życzymy
udanego odpoczynku.

