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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
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate

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 kance‐
larii 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 arrange‐
ments. At least one of the engaged persons (or their par‐
ents) 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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THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST (3)
8:30AM Za parafian św. Pryscylli
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
Za zmarłych polecanych w wypominkach
O uzdrowienie Bernadety
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
Modlitwa Dziękczynna w intencji Ks. Macieja
i Ks. Marcina z podziękowaniem za kapłańską
służbę niesienia Eucharystii w parafii św. Pryscylli
O zdrowie i Boże bł. dla Michała Stachura (Rodzina)
O Bożą opiekę i zdrowie dla Kazimiery Bernaczek
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Waldemar Stodulski (siostra z rodziną)
+Józef Sopek (Rodzina)
+Ryszard Leśniak (Wójcik)
++Ludwik i Ludwika Guszkiewicz (Rodzina)
++Jan i Zofia Pietraszek w rocz. śmierci (córka)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
+Pietro Massanisso (Family)
6:00PM Za parafian św. Pryscylli
MONDAY (4) Weekday
8:00AM +Michael and Lori Pacer ‐ Ann. (Aunt)
+Reynaldo Galicio 2nd Death Ann. (sister)
7:30PM ++Jan i Wojciech Cieśla
TUESDAY (5) St. Boniface, Bishop and Martyr
8:00AM Blessings for Joan
++James and Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O bł. Boże dla Anny z okazji urodzin
O opiekę M. Bożej i zdrowie dla Kazimiery Bernaczek
+Edward Lengiewicz w rocz. śmierci (córka)
WEDNESDAY (6) Weekday
8:00AM +Harriet Marienfeld 12th Death Ann. (Jim Miketta)
+Dominador Pamatmat Sr. (Family)
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
O łaski potrzebne i zdrowie dla Kazimiery Bernaczek
THURSDAY (7) Weekday
8:00AM +Marina Cacho (Reyes Family)
+Patrician Egan
7:30PM O łaskę zdrowia i Bożą opiekę dla Kazimiery
Bernaczek
+Jan Kolarz

FRIDAY (8) The Most Sacred Heart of Jesus
8:00AM +Karl Miketta 39th Death Ann. (Jim Miketta)
7:30PM O zdrowie i Boże bł. dla Kazimiery Bernaczek
+Jan Kolarz
+Jan Cieśla (Rodzina)
SATURDAY (9) Immaculate Heart of Blessed Virgin Mary
8:00AM +Albert Klause (H. Kruzel)
8:30AM +Jan Kolarz
++Bronisław I Maria Kułaga (Rodzina)
4:00PM +James T. McGuire (Hujar Family)
+Andrew Doppel (parents)
+Manuel Reyes (Reyes Family)
+Bernice Hujar (Hujar Family)
+Joseph Anton Voelker (Family)
+Albert Schorsch (Heller Family)
Deceased members of the Krist Family (Marge)

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.

I. Kazimierz Pacyna &
Małgorzata Pasiowiec
Jeśli ktoś wie o przeszkodach
uniemożliwiających zawarcie Sakramentu
Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.

Theresa Haughey

May 27, 2018
Regular Collection:
Sharing Collection:
Total:

$7757.17
$525.00
$8282.17

Thank you for your generosity
and support of our Parish.
Our next collection:
Retirement Fund for Priests
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Fr. Maciej’s Message
We celebrate the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ today. We go out into the streets
of our villages and cities in solemn processions. We want to manifest our faith in the Eucharist. All of this
is beautiful and right, very glorious and much needed. The rule in the Catholic Church is that we keep the
Body of Christ in the tabernacles. We all agree that the desecration of the Blessed Sacrament is one of the
greatest sins. Many of us have such an enormous respect for the Eucharist that we cannot imagine receiv‐
ing it diﬀerently than on our knees and on tongue. Everything would be fine, except for how we treat one
other. Every one of us is created in the image and likeness of God. I often wonder why we kneel before
the tabernacle, and at the same time we create hell on earth for our brethren who ultimately and literally
are the temples of the Holy Spirit. What is the diﬀerence between a tabernacle and a man who has re‐
ceived Holy Communion and God lives in him and he in God? It turns out that this is a very serious prob‐
lem. Unfortunately, such a dichotomy creates the distorted religiosity of people who think that if they
worship God in church, it is enough to consider themselves as a model and exemplary Catholics. It’s worth
noting today that the only test of our Christianity and the barometer of my faith is my neighbor. It must
be strongly emphasized that a man who tramples on another does not understand anything from the Eu‐
charist, even if he would carry a monstrance in the procession. It cannot be, that before the Eucharistic Christ, we will throw
flowers, and before Christ in another man we will throw logs! Corpus Christi is also a feast of God who became man. How do
we get out of this peculiar impasse? Perhaps we need to experience persecution, the crisis of the Church or even attacks on
our religion, to truly understand how great of a treasure for God and His Church is every human being. We are also the Body of
Christ!
Truly Yours in Eucharistic Christ,
Fr. Maciej Galle – your Pastor

Refleksje ks. Macieja

Świętujemy dzisiaj Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry‐
stusa. Wychodzimy na ulice naszych wiosek i miast w uroczys‐
tych procesjach. Chcemy zamanifestować naszą wiarę w Eucha‐
rystię. Wszystko to piękne i słuszne, bardzo chwalebne ale chciałem się w tym dniu uroczystym zastanowić nad problemem
rozdziału między traktowaniem ciała Pańskiego pod postacią chleba a traktowaniem Ciała Pańskiego żyjącego w drugim czło‐
wieku. Jest regułą, że przechowujemy Ciało Chrystusa w tabernakulum. Wszyscy się zgadzamy, że profanacja Najświętszego
Sakramentu jest jednym z największych grzechów. Wielu z nas ma nawet tak ogromny szacunek do Eucharystii, że nie wyobra‐
ża sobie przyjąć jej inaczej jak tylko na kolanach. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, jak traktujemy siebie nawzajem.
Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Często zastanawiam się dlaczego klękamy przed tabernakulum,
a w tym samym czasie ludziom, w których też mieszka Bóg i są świątynią Ducha Świętego urządzamy czasami piekło na ziemi.
Jaka jest różnica między tabernakulum a człowiekiem, który przyjął komunię świętą i żyje w nim Bóg? Okazuje się, że jest to
bardzo poważny problem. Taka dychotomia tworzy niestety skrzywioną religijność ludzi, którzy myślą, że jak w kościele będą
bić pokłony przed Bogiem to już wystarczy aby uważać się za wzorowego i przykładnego katolika. Warto dzisiaj zauważyć, że
jedynym sprawdzianem mojego chrześcijaństwa i termometrem mojej wiary jest tak naprawdę mój bliźni. Trzeba to mocno
podkreślić, że człowiek, który depcze drugiego człowieka nie zrozumiał nic z Eucharystii, nawet gdyby nosił monstrancję w
trakcie procesji Bożego Ciała. Nie może być tak, że przed Eucharystycznym Chrystu‐
sem będziemy sypali kwiatki, a przed Chrystusem w drugim człowieku będziemy
rzucać kłody! Boże Ciało to również święto Boga, który stał się człowiekiem, a nie
tylko święto chleba, które staje się Boskim Ciałem. Jak wyjść z tego swoistego impa‐
su? Trudno powiedzieć. To nie jest problem nowy, ciągnie się od wieków. Jak bar‐
dzo by się chciało, żeby ludzie mówili o nas chrześcijanach: “patrzcie jak oni się mi‐
łują”. Może trzeba nam doświadczyć prześladowań, kryzysu Kościoła, ataków na
religię, żeby zrozumieć jak wielkim skarbem Boga i Kościoła jest każdy człowiek. Bo
człowiek to również Boże Ciało!
Szczerze oddany w Eucharystycznym Chrystusie Panu,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, June 4
7:30AM June Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
6:30PM Żywy Różaniec (Kościół)
7:00PM Nabożeństwo Czerwcowe (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:30PM Choir Rehearsal (Church)
Tuesday, June 5
7:30AM June Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Nabożeństwo Czerwcowe (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Plabania)
Wednesday, June 6
7:30AM June Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Nabożeństwo Czerwcowe (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (Kościół)
8:30PM Diakonia Muzyczna Maranatha (Kościół)
First Thursday, June 7
7:00AM Holy Hour (Church)
7:15AM June Devotion (Church)
7:40AM Litany to the Jesus Christ Priest and Victim (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Novena to our Sorrowful Mother (Church)
6:30PM Wystawienie Nabożeństwo Czerwcowe
(Kościół)

7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Table Tennis Club (McGowan Hall)
Friday, June 8
7:30AM June Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
6:30PM Godzina święta (Kościół)
6:40PM Nabożeństwo Czerwcowe (Kościół)
7:05PM Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM GO TO THE DESERT (Church)
WYJDŹ NA PUSTYNIE (Kościół)
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Saturday, June 9
7:30AM June Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Nabożeństwo Czerwcowe (Kościół)
2:00PM Children’s Choir (Church)
Chór Dziecięcy (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
Sunday, June 10
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:15PM Holy Mass (Church)
5:30 PM Nabożeństwo Czerwcowe (Kościół)
6:00PM Msza święta (Kościół)

Jesus gives Himself to
us in the Eucharist,
shares our same jour‐
ney – indeed, He be‐
comes food, real food
that sustains our life even at times when the going
is rough, when obstacles slow down our steps. The
Lord in the Eucharist makes us follow His path,
that of service, of sharing, of giving – and what
little we have, what little we are, if shared, be‐
comes wealth, because the power of God, which is
that of love, descends into our poverty to trans‐
form it.
Pope Francis

JUNE DEVOTION:
THE SACRED HEART
We invite you to participate in
our June Devotions (Rosary &
Litany to Secred Heart of Jesus) everyday, from
Monday to Saturday at 7:30 AM, and on Sunday
before each Mass.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe po pol‐
sku codziennie od poniedziałku do piątku o godz.
7:00 wieczorem, w sobotę o godz. 9:00 rano, a w
niedzielę Nabożeństwo Czerwcowe z Wystawie‐
niem Najświętszego Sakramentu o godz. 5:30 PM.
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ARCHDIOCESE OF CHICAGO
CONVOCATION OF PRIESTS

JUNE 18-21, 2018
NO WEEKDAY MASSES
Priests serving in the Archdiocese of Chi‐
cago will gather for their triennial convo‐
cation from June 18 through June 21. This
gathering is an important and necessary
time of spiritual renewal for the priests,
so that they can better serve the People
of God.
The priests have been asked to clear their
schedules, so that they can fully partici‐
pate in this experience. Consequently,
during those three days, there will be no
weekday Masses celebrated. However,
there will be prayer services as deter‐
mined by each parish. In cases of emer‐
gency, parishioners can contact parish
staﬀ who will make whatever referral is
appropriate.
The people of the Archdiocese can sup‐
port their priests in several ways. Their
patient understanding of scheduling
changes is very important. Even more im‐
portant is the prayerful support they ex‐
tend to priests who have prayed for them
and with them.
As the priests of the Archdiocese gather
for their convocation know that they
bring you and your families in their hearts
to this important time of prayer and re‐
flection.

CZERWIEC 18-21, 2018
NIE BĘDZIE
CODZIENNYCH MSZY ŚW.
W dniach od 18 do 21 czerwca księża z Ar‐
chidiecezji Chicago zgromadzą się na swo‐
im spotkaniu organizowanym co trzy lata.
Jest to ważny i konieczny czas ich odnowy
duchowej potrzebnej, by lepiej służyć
wiernym Księża zostali poproszeni o zare‐
zerwowanie czasu w swoich kalenda‐
rzach, aby w pełni mogli uczestniczyć w
tym doświadczeniu.
W związku z tym, w ciągu tych trzech dni
nie będą odprawiane codzienne Msze św.
Jednakże, w parafiach będą w tym czasie
odprawiane nabożeństwa, jeżeli taką de‐
cyzję podejmie dana parafia. W razie na‐
głych wypadków, parafianie będą mogli
kontaktować się z pracownikami parafii,
którzy będą pomagali im najlepiej jak tylko
będą potrafili.
Wierni archidiecezji mogą wspomagać
swoich księży na wiele sposobów. Bardzo
ważna jest ich wyrozumiałość w kwestii
zmiany harmonogramu Mszy św. Jeszcze
ważniejsze jest ich modlitewne wsparcie,
jakie mogą okazać swoim księżom, którzy
stale modlą się z nimi i za nich. Pamiętaj‐
cie, że kiedy księża naszej archidiecezji
zgromadzą się na swoim spotkaniu, zabio‐
rą tam w swoich sercach Was i Wasze ro‐
dziny, w tym ważnym czasie modlitwy
i refleksji.

The Most Body and Blood of Christ

CATHOLIC WOMEN’S CLUB NEWS
CWC invites all members for a pizza party,
which will be the last meeting before summer
on Tuesday, June 5 at 5:00 PM, in the
Rectory Round Room.

COME JOIN US!

GO TO THE DESERT
We invite you to the Worship Evenings
in the spirit of Taize. The next Worship
will be on June 8, at 8:00 p.m.
in the church.
Zapraszamy na Wieczory Uwielbienia
w duchu wspólnoty z Taize.
Najbliższe spotkanie 8 Czerwiec
o godz. 8:00 wieczorem w kościele.

WYJDŹ NA PUSTYNIE
FIRST THURSDAY
OF THE MONTH
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament
with Litany to the Jesus Christ Priest and Victim
and prayer for priests and new vocations.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramen‐
tu z Lianią do Chrystuda Kapłana i Żertwy, oraz
modlitwą za kapłanów i o nowe powołania do
kapłaństwa.
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TABLE TENNIS CLUB
We invite everyone who wants to play table tennis
every Thursday at 8:15pm in McGowan Hall.

KLUB TENISA STOŁOWEGO
Zapraszamy do gry w tenisa stołowego w każdy
czwartek o godz. 8:15pm w sali McGowan.

SAINT PRISCILLA CHOIR
Practice takes place
on Monday at 8:00 PM
To sign in please talk to our
organist Mrs. Anna Ewko.
CHÓR ŚW. CECYLI PARAFII ŚW. PRYSCYLLI

Grupa Wsparcia - AL-ANON
Dla wszystkich cierpiących osób, które potrzebują wsparcia z powodu alkoholizmu lub narkomani i ich bliskich
osób. Spotkania są w każdy wtorek o
8:00 wieczór w sali McGowan.

Godzina Miłosierdzia
Zapraszamy wszystkich
do naszego kościoła w każdy
piątek o godz. 3:00 PM
na Godzinę Miłosierdzia .

Próby odbywają się
w piątki o godz. 8:00 PM
Zapisy u pani Anny Ewko,
naszej Organistki.

DZIECIĘCY CHÓR ŚW. PRYSCYLLI
Próby chóru odbywają się
w soboty o godz. 2:00 PM
w kościele.
Zapisy u pani organistki
Anny Ewko.
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ŻYWY RÓŻANIEC
W PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA ZMIANA
TAJEMNIC O GODZ. 6:30 WIECZOREM.

DUSZPASTERSTWO
MŁODZIEŻOWE
“STUDNIA”
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
W 1,3 i 4 NIEDZIELĘ MIESIĄCA
O GODZ. 11:30 W SALI POD PLEBANIĄ,
W 2 NIEDZIELĘ MIESIACA
NA MSZE ŚWIĘTĄ O GODZ. 6:00 PM.

We would like to inform you that the St. Jude
Group and St. Priscilla Faith Formation Group
will not have meetings in May and June. The
St. Priscilla Faith Formation Group’s next mee‐
ting will be on July 13, and the St. Jude Group’s
will be on July 20.

MODLITWA

WSPÓLNOTA

BIBLIA

Pragniemy poinformować, że Grupa św. Judy
i Lectio Divina w miesiącach Maju i Czerwcu nie
będą miały spotkań formacyjnych.
Następne spotkanie Grupy św. Judy 7 lipca,
a Lectio Divina 9 lipca.
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St. Priscilla Parish wishes to honor all those in the
armed services who have fallen in the line of duty.
Please join us in remembering these fallen heroes. If
someone from your family or friends is in need of this
prayer, please share their name with us ...

It is so important for the faithful to pray much
and pray often for our military personnel, who
daily put themselves in harm's way for the defense and protection of our nation.
PRAY FOR…
US Army:
Rev. Capt. Marcin Buliński—Chaplain
Staﬀ Sgt. Anthony G. Tripoli
US Navy:
PO2 Daniel Jarosz

If you wish to pray for a soldier close to
you, please contact our Office.

Marge Ackermann—William
Balog—Joe Bargi—Anna Bartolon—
Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—
Emmett Clancy—Jan Drożdż—Anthony
Felau—Evelyn Gale—Theresa Gloms—George
Gloms—LeRoy Grocholski—Cathy Grossmayer—
Jean Hanisko—Teresa Haughey—Jennifer
Hebda—Dorothy Heck—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—Joe Nowik Jr. —
Anna Oracz—Henry Orry—David Pawson—Marge
Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—Augusto
Sandoval—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 Thank you!

A Military Mother’s Prayer
Almighty God and Father ‐ All praise and glory be to you. As a military mother, I pray that you bless and
protect all of our precious sons and daughters serving in our military branches who may be in
harms way. Please provide them with a safe journey home to their loving families. Amen.

LITURGY SCHEDULE - June 9 / 10
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 9/ 10 Czerwiec
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. J. Grob

E. LoPiccolo
K. Smith

R. Ferina
M. Adamowski

Sunday
8:30 AM

Fr. M. Galle

C. Mizera
U. Dziwik

R. Mizera
E. Villegas

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Galle

A. Harmata
S. Słonina
R. Hernandez
M. Clancy

K. Ziobroń
M. Cieluch
J. Miketta
M. Picchietti

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gładysz

Sr. A. Kalinowska
A. Harmata

Sr. A. Kalinowska
A. Grudzińska

Fr. M. Gładysz

