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Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Marcin Gładysz, Administrator
Mrs. Anna Adamowski, Oﬃce Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mr. Wesley Adamowski, Custodian

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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FRIDAY (17) Weekday
8:00AM +Joann Formeller ‐ Birthday Rem. (friend)
+Ronald Ryzner (Henry Kruzel)
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne dla rodziny
NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (12)
8:30AM Health and Blessings for Anton Voelker on his
85th Birthday (Family)
++Salvatore and Maria DeSimone (son Michael)
+Józef Gajda ‐ 9th Death Ann. (Family)
+Caroline Barrett (Barrett and Ublasi Family)
+Anthony Czerwinski (Ewko Family)
+LeRoy Grochocki (Adamowski Family)
++Robert & Barbara Welch
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O uzdrowienie Ani, Bernadety i Doroty oraz Zuzanny
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Waldemar Stodulski (siostra z rodziną)
+Stefan Lech (brat z rodziną)
+Teresa Janowski (mąż i dzieci)
++Victor i Adolf Burzynski (Hanna)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O uzdrowienie Ani, Bernadety i Doroty oraz Zuzanny
MONDAY (13) Weekday
8:00AM +Caroline Barrett (Kathy and Patti)
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne dla rodziny
TUESDAY (14) St. Maximillian Kolbe, Priest and Martyr
8:00AM +Peter Joseph Arnet ‐ Death Ann. (Mother)
7:30PM +Joanna Serwińska 58 rocz. śmierci
O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne dla rodziny
WEDNESDAY (15) The Assumption of the Blessed
Virgin Mary (Holy Day of Obligation)
8:00AM +Pietro Massanisso (Family)
+Ruth Schweitzer (Friend)
+Pierina Garda (Theresa)
+Larry Kapryn Jr. (Family)
10:00AM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne dla rodziny
O Boże bł. dla rodziny, opiekę i Dary Ducha Św.
dla dzieci
6:00PM St. Priscilla Parishioners
7:30PM O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii z okazji
Imienin
THURSDAY (16) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
++James and Matthew Blickle (Joan)
+William Jenkins (wife)
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne dla rodziny

SATURDAY (18) Weekday
8:00AM +Mabel Turnquist Girard ‐ Birthday Rem.
8:30AM O Boże bł. i wszelkie łaski dla Moniki Kulaga
z okazji urodzin
4:00PM +Albert Schorsch (Heller Family)
+Anthony Czerwinski (Ewko Family)
+Loretta Schroeder (Family)
+Kenneth Moritz 4th Death Ann. (wife)
+Milton Tyc (Theresa)
+Mary Jinx Doyle ‐ Birthday Rem. (mother)
+Jack Ferrier ‐ 9th Death Ann. (wife)

Barbara & Robert Welch
Krzysztof Rakoczy
Mater Christi Council Annual Rummage Sale
The Knights of Columbus, Mater Christi Council,
are planning their 2018 Annual Rummage Sale on
Saturday, September 15.
We are beginning to collect your used items between now
and Labor Day. If you have items from organizing your
drawers, closets, basement, garage or storage locker, and
would like to donate them to help our charitable, youth and
community programs ‐ WE WOULD LOVE TO HAVE THEM.
We need time to gather your items, so please call Edward
Weyna at (773) 480-0343 for more information.
Thank you for your support!
Mater Christi Council Knights of Columbus serves the
parishes of St. Ferdinand, St. Pascal and St Priscilla.

August 6, 2018
Regular Collection:
First Friday:
First Saturday:
Capital Improvement
Total:

$ 6,792.13
$ 334.00
$ 1,035.00
$ 4,680.00
$ 12,841.13

Thank you for your generosity
and support of our Parish.
Next weekend’s collection:
Sharing Collection
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A Note from Fr. Martin

Whoever believes in
me has eternal life

In today's Gospel, Jesus raises the problem of eternal life.
We can only achieve it by stepping out of our human vision ‐ so limited and closed! ‐ which does
not allow us to become diﬀerent; and yet we are to transform into a new child of God! God
planted the seed of eternal life in me at my baptism. Do I nurture it, let it grow in me and
strengthen me every Sunday when I receive communion? Do I learn to trust not only in my own
abilities, but see that God is working through me? Christ teaches: "No one can come to me un‐
less the Father who sent me draw him." And St. Paul calls: "Do not grieve the Holy Spirit of God, with which you
were sealed for the day of redemption." This is the truth about our baptism and confirmation. And the actual pres‐
ence of the Father, the Son and the Holy Spirit in my life is precisely eternal life, not according to myself, but ac‐
cording to God, not according to the boundaries set by me, but according to the infinitude of God, who is waiting
only for me to open up. On the one hand, Jesus says: "No one can come to me unless the Father who sent me
draw him." And on the other, he adds: "Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me."
Therefore, if I have accepted the truth from the Father, I am continually willing to put it into practice. In the re‐
sponsorial psalm, we sang, "Taste and see the goodness of the Lord." Let us notice the great goodness of God,
who explains everything with great patience and simplicity, expands the narrow horizon of our gaze and strength‐
ens us in good conduct. How great God is, who carries and respects every man, and assigns him tasks.
In a moment, after enlightening me with his word, he will say to me as he said to Elijah: ""Get up and eat, else the
journey will be too long for you!"
God bless you,
Fr. Martin

Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

Z notatnika ks. Marcina

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus porusza problem życia wiecznego. Możemy je osiągnąć jedynie
przez wychodzenie z naszego ludzkiego widzenia – jakże ograniczonego i zamkniętego! – które nie pozwala nam
stawać się innymi; a przecież mamy przemienić się w nowego, Bożego człowieka! Bóg na chrzcie świętym dał mi
nasienie życia wiecznego. Czy pielęgnuję je, pozwalam mu w sobie wzrastać i umacniam każdorazową niedzielną
Komunią Świętą? Czy uczę się ufać nie tylko w swoje możliwości, ale dostrzegam, że to Bóg we mnie działa?
Chrystus uczy: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał”. A św. Paweł
wzywa: „nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani”. To jest właśnie prawda
o naszym chrzcie i bierzmowaniu. A rzeczywista obecność Ojca, Syna i Ducha Świętego w moim życiu jest właśnie
życiem wiecznym, postępowaniem nie wedle siebie, ale wedle Boga, nie według ustalonych przez siebie granic, ale
według nieskończoności Boga, który czeka tylko na moje otwarcie.
Pan Jezus z jednej strony stwierdza: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go
nie pociągnie Ojciec”. A z drugiej dodaje: „Każdy, kto od Ojca usłyszał
i nauczył się, przyjdzie do Mnie”. Jeżeli zatem przyjąłem od Ojca prawdę, to
nieustannie pragnę wcielać ją w życie. W psalmie responsoryjnym śpiewali‐
śmy: „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry”. Dostrzeżmy tę wielką
dobroć Boga, który z ogromną cierpliwością i prostotą wszystko nam tłuma‐
czy, rozszerza ciasny horyzont naszego spojrzenia i umacnia nas w dobrym
postępowaniu. Jak dobry jest Bóg, który każdego człowieka dźwiga, szanuje
i wyznacza mu zadania. Za chwilę, po oświeceniu mnie swoim słowem,
powie mi jak Eliaszowi: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga”.
Szczęść Boże,
Ks. Marcin
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PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, August 13
7:30AM Rosary & Novena (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
6:00PM Żywy Różaniec (Kościół)
7:00PM Różaniec i Nowenna do NMP Nieustającej
Pomocy (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM BIBLIA, KULTURA, WIARA (KOŚCIÓŁ)
Tuesday, August 14
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Breakfast (McGowan Hall)
5:45PM Fitness (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, August 15—Holy Day of Obligation
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
10:00AM Msza Święta (Kościół)
6:00PM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Thursday, August 16
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Novena to our Sorrowful Mother (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Table Tennis Club (McGowan Hall)
Friday, August 17
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
7:00PM Faith Formation Group (Rectory)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM GO TO THE DESERT (Church)
WYJDŹ NA PUSTYNIE (Kościół)

Saturday, August 18
7:00AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec Święty (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
5:00PM Wspólnota Małżeństw (Plaebania)
Sunday, August 19
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:15PM Holy Mass (Church)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Odnowa w Duchu Świętym (Sala McGowan)

Does a tree or plant
that is diseased bloom
well? No! Does a tree or
a plant that isn’t wa‐
tered … bloom well?
No. And does a tree or plant with no roots
bloom? Christians can learn from what
makes spring flowers flourish, the pope
said, because for Christians, their root is Je‐
sus and the water that replenishes those
roots are the sacraments and prayer, which
makes lives bloom with Christian virtues
and good works. I wish that this spring
would be for you a spring in bloom.
Pope Francis

THANK YOU!
A sincere thank you to all who give their time to keep
our church clean. We invite anyone who is able to help
with keeping the church clean to please join us weekly
on Wednesdays at 1:00PM.

DZIĘKUJEMY!
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poświęca‐
ją swój czas, aby utrzymać nasz kościół w czystości.
Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby się włączyć w
sprzątanie kościoła. Prosimy dołączcie do nas w każdą
środę o godz. 1:00PM.
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ST. ALBERT’S FUND
FOR THE NEEDY IN OUR PARISH

NOVENA BEFORE SOLEMNITY OF
ASSUMPTION OF OUR LADY

All monetary oﬀerings that we want to support
those in need should be put into the Poor Box in the
Vestibule in the back of the church.

FUNDUSZ ŚW. BR. ALBERTA
DLA POTRZEBUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII
Wszelkie ofiary pieniężne którymi chcemy wspomóc potrzebują‐
cych należy wrzucić do oznaczonego miejsca z tyłu kościoła.

St. Jude is the patron of desperate situations, we
invite everybody who wants to learn to pray when
you encounter diﬃcult moments in life and how to
overcome sadness or depression.
The group will meet on Friday, July 20, at 4:00PM

TABLE TENNIS CLUB
We invite everyone who wants to play table tennis
every Thursday at 8:00pm in McGowan Hall.

KLUB TENISA STOŁOWEGO
Zapraszamy do gry w tenisa stołowego w każdy czwartek
godz. 8:00 pm w sali McGowan.

FITNESS CLASSES
We invite everyone to Fitness Classes every Tuesday and
Thursday from 5:45pm to 6:45pm in McGowan Hall.

ZAJĘCIA FITNESS
Zapraszamy wszystkich na zajęcia Fitness w każdy wtorek
i czwartek od 5:45pm do 6:45pm w Sali McGowan.

Join us for the Novena, nine‐day
prayer, to pray for our families to
Our Lady through the intercession of
St. Maximillian Kolbe. We will pray
every day until August 14, before
Mass at 8:00AM.
On August 14, on St. Maximiliian
feast, after the Holy Mass at
8:00am, we will have breakfast
erved in McGowan Hall, all are
invited to celebrate St. Maximillian’s feast day and
the Solemnity of Assumption of Our Lady.

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ
WNIEBOWZIĘCIA NMP
Zapraszamy na 9‐dniową nowennę w
której będziemy prosić Maryję, przez
przyczynę św. Maksymiliana Kolba w
intencji naszych rodzin. Nowennę
będziemy odmawiać codziennie aż do
14 sierpnia o godz. 7:00 PM przed
Mszą świętą.
14 sierpnia we wspomnienie św.
Maksymiliana po Mszy św. o godz.
8:00 rano zapraszamy wszystkich na śniadanie do Sali
McGowan, pod kościołem, by razem świętować i czcić
zarówno św. Maksymiliana jak i Matkę Najświętszą.

W sobotę 29 września o godz. 5:00 PM rozpoczynamy roczne przygotowanie osób dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania
i pierwszej komunii. Zapraszamy wszystkich
nieochrzczonych, którzy myślą o przyjęciu,
sakramentu oraz ochrzczonych, którzy nie
przyjęli ani komunii ani bierzmowania.
Informacje i zapisy w biurze parafialnym.

Rite of
Catholic
Initiation for
Adults

Are you someone who has never been baptized and wishes to explore the possibility of
joining the Catholic Church? Were you baptized, but never received sacraments of Holy
Communion and Confirmation? Do you know
someone from your family or friends who is
looking for R.C.I.A? On Saturday, September
29, at 5:00 PM, we will begin this program in
our parish. For more information and registration, please come to our Parish Oﬃce.
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BIBLIA, KULTURA,
WIARA.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben,
który pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej a aktualnie przebywa w naszej parafii wygłosi serie
konferencji: Biblia, Kultura, Wiara.
Biblia to najbardziej znana księga na świecie. Zo‐
stała przetłumaczona na około 1200 języków.
Funkcjonuje w wielu społeczeństwach od ponad
3000 lat. To, że zajmuje ona miejsce w pierwszym
rzędzie sprawia przede wszystkim jej świętość.
Bez wątpienia jest zbiorem ponadczasowych war‐
tości dla współczesnego człowieka. Stawia na pie‐
destał takie uniwersalne prawdy jak: uczciwość,
współczucie, miłość, przebaczenie. Ukazuje cel
życia człowieka, pokazuje sens naszych cierpień.
Wreszcie pomaga nam dokonywać właściwych
wyborów, nadaje odpowiedni kierunek naszej ży‐
ciowej, nieustannej drodze, na której ciągle odnaj‐
dujemy nowe sensy, znaczenia naszego życia.
W Piśmie Świętym zawarte są słowa, które Bóg
mówił do swego ludu. Dlatego tak ważne jest czy‐
tanie Go. Zapoznając się z lekturą wzbogacamy
własną osobowość. Stajemy się lepsi i bardziej do‐
wartościowani. Myślę, że to słowa Boga tak na nas
wpływają. Choć były wypowiedziane wieki temu,
to ich moc sięga aż po dzień dzisiejszy. Owe słowa
są nadal aktualne, można je uznać za uniwersalne
prawdy.
Dla nas Polaków niezwykle istotny jest fakt, że
Biblia jest źródłem naszej kultury.
ZAPRASZAWY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK SIERPNIA
O GODZ. 8:00PM, PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIETEJ

Page Seven

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
“STUDNIA”
Po przerwie wakacyjnej wznawiamy spotkania
Grupy Młodzieżowej STUDNIA.
Zapaszamy młodzież, która pragnie w dobrym
towarzystwie, żyjącym tymi samymi wartościami
spędzić razem czas. Przyjdź zobacz, posłuchaj…
mamy nadzieję, że z nami zostaniesz.
Spotykamy się w niedzielę 19 sierpnia
po Mszy Świetej o godz. 10:30 AM.

WSPÓLNOTA MAŁŻEŃSTW
ZAPRASZAMY MŁODE MAŁŻEŃSTWA NA SPOTKANIA
WSPÓLNOTOWE W KAŻDĄ 3 SOBOTĘ MIESIĄCA,
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE W SOBOTĘ 18 SIERPNIA O
GODZ. 5:00 PM DO SALI POD PLEBANIĄ. W CZASIE
SPOTKAŃ ROZMAWIAMY NA TEMAT NASZEJ
WIARY, KATOLICKIEGO ROZUMIENIA RODZINY I
MAŁŻEŃSTWA. SPĘDZAMY WSPÓLNIE CZAS.
PRZYJDŹCIE Z DZIEĆMI, KTÓRE W CZASIE SPOT‐
KANIA MAJĄ SWOJĄ KATECHEZĘ.
ŚWIĘTA RODZINO
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Spotkania Formacyjno Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu Świętym
W każdą pierwszą i trzecią niedziele miesiąca po
Mszy św. o 6:00 PM
w Sali McGowan.
Spotkania rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Następne spotkanie, niedziele 19 sierpnia.
Wszyscy mile widziani!
Przyjdź, Zobacz i Zostań z Nami!
Trzecia niedziela ‐ Studium Katechizmu Kościoła Katolickiego
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OUR FAITH FORMATION GROUP BEGINS:
AN ENGAGING JOURNEY THROUGH THE BIBLE
This eight-part study provides the easiest way to understand the Bible. Unlocking the Mystery of the Bi‐
ble makes the complex simple. It helps you uncover the story woven throughout Scripture so that you
can get the “big picture” of the Bible and understand what it is all about. The Bible is a story about the
Father’s unfailing love for you - a love that you are now called to share with others.
You will:
• Make sense of the Bible and see how it
relates to your everyday life
• Discover the remarkable connections
between the Old and New Testaments
• See how the sacraments, the Church and our
entire Catholic Faith is rooted in Scripture
• And much more!
The program will start on September 28, and will
continue second and fourth Friday of the month
from 6:00 to 8:00pm in the rectory Round Room
Registration deadline is September 7th to guarantee the materials for the first session. Cost - $25.
For registration, please contact Anna Harmata
773-685-3785 or 773-545-8840 ex. 105.

Nineteenth Sunday in Ordinary Time
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RELIGIOUS EDUCATION NEWS
As the summer comes to a close and you are preparing to send your children off to school, I hope
you have remembered that Religious Education
classes are also going to start soon. Our first day
of class is Saturday, September 15, 2018. If you
are interested in registering your child/children
please follow the registration schedule below.
THE REGISTRATION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:
SATURDAY, AUGUST 25TH AND SEPTEMBER 1st
from 2:00PM UNTIL 4:00PM and after all HOLY MASSES
WE WILL ALSO HAVE REGISTRATION ON THE FOLLOWING EVENING,
WEDNESDAY, SEPTEMBER 5TH FROM 4:00PM UNTIL 7:00PM
ANY FAMILY WHO REGISTERS AFTER THE 12TH OF SEPTEMBER
WILL BE CHARGED A LATE FEE OF $20.00.
Registration will take place in MCGOWAN HALL.
THERE WILL NOT BE ANY REGISTRATION ON THE FIRST DAY OF CLASS, Sept.15
IF FOR SOME REASON YOU CANNOT COME ON THE ABOVE DATES, PLEASE CALL THE
RELIGIOUS EDUCATION OFFICE: TUES. WED 9:00-2:00PM (773-685-3785) TO MAKE
OTHER ARRANGEMENTS. IN THE PAST, YOU COULD ALSO REGISTER AT THE RECTORY
BUT THIS IS NO LONGER AN OPTION.
Please remember the following:
♦ If your child is new to our program, please bring in a copy of their Baptismal Certificate.
♦ If your child is receiving a sacrament this year you must pay both the registration fee
($30.00) and the sacramental fee. Communion fee is $25.00 and the Confirmation fee is
$80.00. If you need to make other arrangements, please contact the Office.
♦ Please have the necessary information for an emergency contact in case there is a problem
and we cannot get in contact with you. We also need any health information including allergies, special education requirements, etc.
TUITION and FEES
1 CHILD
2 CHILDREN
3 CHILDREN
FIRST HOLY COMMUNION
CONFIRMATION

$160.00 + $30.00 REGISTRATION = $190.00
$240.00 + $60.00 REGISTRATION = $300.00
290.00 + $90.00 REGISTRATION = $380.00
$25.00
$80.00

LET THE LITTLE CHLDRECOME TO ME

Mt 19:14
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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
E2 Kamil Bigos

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

Marge Ackermann—Joe Bargi—Anna
Bartolon—Lorraine Belokon—Dorothy
Cascio—Emmett Clancy—Jan Drożdż—
Anthony Felau—Evelyn Gale—Theresa
Gloms—George Gloms—Philomena Greco—LeRoy
Grocholski—Cathy Grossmayer—Jean Hanisko—
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—
Rosemarie Wegner—Gina Swensen—Roger
Vlasos—Ann Vincent—Beatrice
Waltz—Jola Wolfe—Carla and Ad‐
am—Rich Youns—Barbara Youns—
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 - August 18 / 19
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 18 / 19 Sierpień
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. J. Grob

M. Graf
K. Smith

S. Moritz
C. Camara

Sunday
8:30 AM

Fr. M. Gładysz

C. Duﬀy
J. Ward

K. Leahy
R. Ferina

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. W. Bęben

A. Harmata
Sr. A. Kalinowska
M. Picchietti
R. Hernandez

K. Ziobro
A. Harmata
E. Molek
M. Clancy

Sunday
6:00 PM

Fr. W. Bęben

Sr. A. Kalinowska
S. Słonina

A. Grudzińska
A. Bigos

Fr. M. Gładysz

