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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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Twenty First Sunday in Ordinary Time

FRIDAY (31) Weekday
8:00AM +Ines Remendado (Olivia)
+Arnold Chesna 7th Death Ann. (Aldona Chesna)
7:30PM O uzdrowienie Ani
TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME (26)
8:30AM +Samuel Cavallaro 35th Death Ann. (Family)
+Maria Esposito Death Ann. (Family)
+LeRoy Grochocki (Ewko Family)
++John and Rose Nardi (Family)
++Joseph and Helen Rife (Family)
++Mitchell and Louise Holdinger (Family)
Deceased members of Kotkowski, Thomas and
Kucharski Families
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O uzdrowienie Bernadety, Ani i Doroty
Marysia i Paweł Walkowiak w 5‐tą rocz. ślubu
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (Rodzina)
+Waldemar Stodulski (siostra z rodziną)
+Stefan Lech (brat z rodziną)
+Jan Grudzień w rocz. Śmierci (córka z rodziną)
+Maria Tyburczy (Rodzina Opalinskich)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O uzdrowienie Bernadety, Ani i Doroty
O zdrowie i bł. Boże dla Danielka Majcher na
rozpoczynający się nowy rok szkolny (Rodzina)
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla córki
Doroty Pater (Rodzina)
+Zofia Wąż w 12‐tą rocz. śmierci (Rodzina)
MONDAY (27) St. Monica
8:00AM + Health and Blessings for Joan
++James and Matthew Blickle (Joan)
7:30PM O uzdrowienie Ani
+George Kiraly 30 dni po śmierci (Rodzina Babo)
TUESDAY (28) St. Augustine, Bishop & Doctor of the Church
8:00AM All Souls in Purgatory
7:30PM O uzdrowienie Ani
WEDNESDAY (29) The Passion of Saint John the Baptist
8:00AM +Joseph Anton Voelker Birthday Remembrance
(mom and dad)
7:30PM O uzdrowienie Ani
THURSDAY (30) Weekday
8:00AM All Souls in Purgatory
7:30PM O uzdrowienie Ani
O zdrowie I opiekę Bożą oraz Dary Ducha Św. dla
Tomasza z okazji urodzin

SATURDAY (1) Weekday
8:00AM +Paul Marienfeld 18th Death Ann. (Jim Miketta)
8:30AM O uzdrowienie Ani i Boże bł. dla rodziny
+Maria Chowaniec 31‐sza rocz. śmierci
4:00PM +Albert Schorsch (Heller Family)
7:00PM Nabożeństwo pierwszej soboty

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.

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.

II. Jacek Ćwik &
Katarzyna Kopacz
Jeśli ktoś wie o przeszkodach
uniemożliwiających zawarcie Sakramentu
Małżeństwa przez te osoby, prosimy o
powiadomienie księdza proboszcza.

August 19, 2018
Regular Collection:
Sharing Collection:
Assumption of Our Lady:
Total:
Thank you for your generosity
and support of our Parish.
Next weekend’s collection:
Capitol Improvement

$ 8,155.42
$ 599.00
$ 3,170.00
$ 11,924.42
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A Note from Fr. Martin

THIS SAYING IS HARD;
WHO CAN ACCEPT IT?

When Christ introduced his disciples to the truths
concerning the Eucharist, he heard from them words
that many of us often say: "This saying is hard; who can accept it?” It is worth thinking about this
problem today because God's commandments are available to everyone.
We often tell ourselves that God's teaching is too diﬃcult, impossible to implement. Here are some defense me‐
chanisms: 1. The Church's teaching requires sacrifice and eﬀort from the human being, which is often not easy to
do. 2. Evil manifests itself as something nice, so I don’t want to give it up. That’s when God's commands seem im‐
possible. 3. Many repeat the well‐known stereotype that the Gospel instructions are beautiful, but unrealistic. Then
I easily escape from the commandments. 4. The distaste for priests and the Church means that there are also such
Christians who justify their moral negligence by the "black sheep" among priests. They say to themselves: if they
have problems with the commandments, then what about us ‐ lay people. 5. Lack of religious education means
that there are Christians who run away from a deeper understanding of the content of faith and the morals it tea‐
ches. It is easier to say then: I do not understand this, it is too diﬃcult. 6. Religious indiﬀerence can generate an
attitude of avoiding setting requirements, and then every commandment will be too diﬃcult because it limits hu‐
man freedom.
As you can see, there are many reasons why you can behave like many of Jesus’s disciple from today's Gospel
when they, "returned to their former way of life and no longer accompanied him.” However, it is worth realizing
that the impossible becomes possible with God. Because in simplicity is the greatness of man. So, it is about an atti‐
tude in which man, instead of complaining that God requires too much of him, rather asks how I can fulfill the will
of God. Of course, you can choose other solutions and live your own way, but the best approach is shown in to‐
day's Gospel. Simon Peter says to Jesus: "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.”
God bless you, Fr. Martin

TRUDNA JEST TA MOWA. KTÓŻ JEJ MOŻE SŁUCHAĆ?

Z notatnika ks. Marcina

Kiedy Chrystus wtajemniczał swoich w uczniów w prawdy dotyczące Eucharystii, usłyszał od nich słowa, które wie‐
lu z nas często powtarza: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać”. Warto więc dziś pochylić się nad tym pro‐
blemem, bowiem przykazania Boże są dostępne dla wszystkich. Często wmawiamy sobie, że Boża nauka jest za
trudna, niemożliwa do realizacji? Oto kilka mechanizmów obronnych: 1. Nauka Kościoła wymaga od człowieka ofia‐
ry i poświęcenia, na które często nie ma się ochoty. 2. Zło wielokrotnie jawi się jako coś miłego i sympatycznego,
stąd też nie warto z niego rezygnować. Wtedy Boże polecenia wydają się niemożliwe do realizacji. 3. Wielu powta‐
rza znany stereotyp, że ewangeliczne wskazania są piękne, ale nieżyciowe. Wówczas łatwo ucieka się od przyka‐
zań. 4. Niechęć do kapłanów i Kościoła sprawia, że są i tacy chrześcijanie, którzy usprawiedliwiają swoją moralną
bylejakość „czarnymi owcami” wśród księży. Mówią sobie: skoro oni mają problemy z przykazaniami, to co dopiero
my – świeccy. 5. Brak edukacji religijnej sprawia, że są chrześcijanie, którzy uciekają od głębszego zrozumienia tre‐
ści wiary i wynikającej z niej moralności. Łatwiej wtedy powiedzieć: nie rozumiem tego, to za trudne. 6. Obojętność
religijna może generować postawę unikania stawiania sobie wymagań, a wtedy każde przykazanie będzie za trud‐
ne, bo ogranicza wolność człowieka
Jak więc widać, istnieje mnóstwo powodów, dla których można zachowywać się tak, jak wielu uczniów z dzisiejszej
Ewangelii: „wielu uczniów Jego wycofało się i już z Nim nie chodzili”. Jednak warto sobie uświadomić, że niemożli‐
we wraz z Bogiem staje się możliwym. Bowiem w prostocie jest wielkość człowieka. Chodzi więc o postawę, w któ‐
rej człowiek zamiast skarżyć się, że za dużo Bóg od niego wymaga, raczej pyta, jak wypełnić wolę Bożą. Oczywiście
można wybrać inne rozwiązania i żyć po swojemu, lecz najlepsze podejście ukazane jest właśnie w dzisiejszej
Ewangelii. Szymon Piotr mówi do Jezusa: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.
Szczęść Boże, Ks. Marcin
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PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, August 27
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM BIBLIA, KULTURA, WIARA (KOŚCIÓŁ)
Tuesday, August 28
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
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First Saturday, September 1
7:00AM Holy Hour (Church)
7:15AM Holy Rosary (Church)
7:40AM Litany of the Blessed Virgin Mary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
6:30PM Spowiedź (Kościół)
7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty (Kościół)
8:00PM Msza święta (Kościół)
9:00PM Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie
i uzdrowienie (Kościół)
Sunday, September 2
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
11:00PM STUDNIA (Plebania)
12:15PM Holy Mass (Church)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Odnowa w Duchu Świętym (Sala McGowan)

Wednesday, August 29
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (Kościół)
Thursday, August 30
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Novena to our Sorrowful Mother (Church)
5:45PM Fitness (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Table Tennis Club (McGowan Hall)
Friday, August 31
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Even the disciples failed to accept the language, the disturbing language of the Lord. In reality, they have
understood the words of Jesus, so well that they don’t want to listen to it, because it is a discourse which
undermines their way of thinking. And the words of Jesus always make us uncomfortable. Jesus offers the
key to overcome difficulties, a key made of three elements. These elements are his divine origin, the action
of the Holy Spirit, and faith. Jesus does not take back or soften his words; in fact, he forces us to make a clear choi‐
ce: either to be with him or separated from him‐‐ and He says to the Twelve: „Do you also want to leave?” At this
point, Peter makes his confession of faith in the name of the other Apostles: „Master, to whom shall we go? You
have the words of eternal life.” He does not say, „Where shall we go?” but „To whom shall we go?” Pope Francis
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Bp. Wypych encourages you to generously support the Catholic League for
Religious Assistance to Poland and Polonia Collection and may the interces‐
sion of Our Lady of Czestochowa, patroness of Poland and Leaugue, reward
your generosity on her feast day, August 26, and every day of the year.
Thank you.
Bp. Wypych zachęca wszystkich wiernych do udziału w tegorocznej zbiórce
funduszy na rzecz Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii. Niech
wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, patronki Polski i Ligi wyna‐
gradza hojność naszych ofiarodawców a dniu Jej uroczystości 26 sierpnia i
na resztę życia. Serdeczne dziękujemy tradycyjnym Bóg zapłać.

Twenty-First Sunday in Ordinary Time
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W POZNANIU UL. ŚW. ROCHA 13 NAZYWANY CZĘSTO DOMEM SŁOŃCA
Dzisiaj o niewątpliwym sukcesie szeroko rozumianej rehabilitacji. Hala
została umieszczona w naszym Domu w wieku 3 lat. Dziecko matki z poważ‐
ną chorobą psychiczną, całkowicie leżące, nie potafiące wyrazić swoich pod‐
stawowych potrzeb, z utrudnionym kontaktem słownym.
Swoją bezradnością ujęła wszystkich. Szczególnie jedną siostrę, która
poświęcała jej bardzo dużo czasu. Uczyła chodzić, mówić i usamodzielniła
na tyle, że Hala w wieku 7 lat rozpoczęła naukę w szkole specjalnej.
Od kiedy Hala zaczęła chodzić była jak iskierka, która szybko wszędzie
się przemieszczała. Bardzo lubiła wszelką aktywność fizyczną. Nadarzyła się
okazja, aby to odpowiednio wykorzystać i ukierunkować poprzez włączenie
jej w działalność Olimpiad Specjalnych. W tym roku właśnie tu w Chicago
uroczyście obchodzono 50‐lecie tego Stowarzyszenia.
O swojej sportowej pasji tak mówi sama Hala:
"Kajakarstwo trenuję od wielu lat. Regularnie ćwiczę, zdobywam medale na
zawodach regionalnych, dzięki którym zakwalifikowałam się do regat ogólnopolskich. Uprawiam też inne dyscypli‐
ny sportowe, takie jak pływanie i narciarstwo zjazdowe. Dzięki nim mogę utrzymać dobrą formę i kondycję fizycz‐
ną, a to pozwala mi na rywalizację w zawodach. Sport to moje życie. Dzięki niemu mogę jeździć na zawody, pozna‐
wać ludzi i zdobywać medale. W przypadku imprez międzynarodowych to też szansa na zetknięcie z innymi krajami,
kulturami, a wszystko to zawdzięczam Siostrom Serafinom."
Patrząc na sukcesy Hali często podejmujemy osobistą refleksję, że nie ma w życiu spraw beznadziejnych jeśli obok
nas są osoby, które w nas wierzą, wspierają i modlą się za nas.
W NIEDZIELĘ 9 WRZEŚNIA, PO KAZDEJ MSZY ŚWIĘTEJ SIOSTRY SERAFITKI
PRZEPROWADZĄ W NASZEJ PARAFII KWESTE NA RZECZ SWOICH PODOPIECZNYCH.

THE HOUSE OF SOCIAL WELFARE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS ON 13 ROCH ST IN
POZNAŃ, POLAND IS OFTEN CALLED: THE HOUSE OF THE SUN
Today, we discuss the undoubted success of a widely recognized form of rehabilitation. Hala was placed in our hou‐
se at the age of 3. A child who was seriously, mentally ill, completely bedridden, not able to fulfill basic tasks, with
diﬃcult verbal contact.
She captured everyone with her helplessness, but especially one sister who devoted a lot of time to her, taught her
how to walk, speak and became independent enough so that at the age of seven, Hala began to study in a special
school.
Ever since Hala started to walk, she was like a spark that moved quickly everywhere. She loved all physical activity.
There was an opportunity to take advantage of this and apply it properly into the activities of Special Olympics. This
year, they celebrated their 50th anniversary here in Chicago.
Here is Hala in her own words about her passion for sports:
"I have been kayaking for many years. I practice regularly, I win medals at regional competitions, thanks to which I
qualified for the national regatta. I also practice other sports, such as swimming and downhill skiing, thanks to
which I can maintain good form and physical condition, and this allows me to participate in other competitions, me‐
et people and win medals. In the case of international events, it is also a chance to meet people from other coun‐
tries, cultures, and I owe all of that to the Serafim Sisters."
Looking at Hala's successes, we can reflect personally that there are no hopeless cases in life if there are people
next to us who believe in us, when they support and pray for us.
ON SUNDAY, SEPTEMBER 9th, AFTER EACH MASS THE SERAPHITIC SISTERS,
WILL BE REQUESTING YOUR FINANCIAL SUPPORT.
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LETTER FROM CARDINAL BLASE J. CUPICH
TO THE PEOPLE OF THE ARCHDIOCESE OF
CHICAGO IN RESPONSE TO THE PENNSYLVANIA
GRAND JURY REPORT
Cardinal Blase Cupich issued a three‐page response to a Pennsylvania grand
jury’s damning report on sexual abuse of children by priests and cover‐up
eﬀorts by church leaders, promising the Catholic Church would establish
new ways of reporting complaints against bishops. You can read this letter
on the Archdiocesan website: www.archchicago.org/statements
Kardynał Blase Cupich wydał trzystronną odpowiedź na raport Wielkiej Ławy Przysięgłych
z Pensylwanii na temat wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży i ukrywania tego
faktu przez zwierzchników kościoła, obiecując wiernym Kościoła katolickiego ustanowie‐
nie nowych sposobów zgłaszania skarg przeciwko biskupom. Możesz przeczytać ten list
na stronie Archidiecezji: www.archchicago.org/statements

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału we Mszy świętej
oraz nabożeństwie z modlitwą wstawienniczą
o uwolnienie i uzdrowienie!
♦
♦
♦
♦

6:30 PM ‐ Spowiedź święta
7:00 PM ‐ Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec
8:00 PM ‐ Msza święta
9:00 PM ‐ Posługa modlitwą wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie

We invite you to participate in Marian Devotions (Exposition of the Blessed Sacrament
with Rosary & Litany of Loreto) on First Saturday of month, September 1, at 7:00 AM.

Twenty-First Sunday in Ordinary Time

Page Nine

RELIGIOUS EDUCATION NEWS
THE REGISTRATION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:
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

Our first day of class is Saturday, September 15, 2018.
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

LET THE LITTLE CHILDREN COME 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 - September 1 / 2
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 1 / 2 Wrzesień
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. W. Bęben

E. LoPiccolo
K. Smith

R. Ferina
M. Adamowski

Sunday
8:30 AM

Fr. J. Grob

C. Duﬀy
U. Dziwik

R. Mizera
E. Villegas

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Gladysz

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

A. Mandziuk
E. Ziobroń
J. Miketta
M. Picchietti

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gladysz

Sr. A. Kalinowski
A. Harmata

J. Grocholska
P. Grocholski

Fr. W. Bęben

