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Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Marcin Gładysz, Administrator
Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor
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-Ninth Sunday in Ordinary Time

WEDNESDAY (24)
8:00AM +John and Dolores Meyer
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne w rodzinie
TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (21)
8:30AM +Cristina Belluonini Birthday Rem. (Joy)
+Salvatore J. Serio Birthday Rem. (wife and Family)
Health and Blessings for Gogolewski Family
In thanksgiving and for health and blessing for
Daniel Majcher on his 15th birthday
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O Boże bł., opiekę M.Bożej i potrzebne łaski dla
Agaty i Adama Deyna z rodziną
Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i
wszelkie dobro dla Zofii i Tadeusza w 41‐szą rocz.
ślubu
O zdrowie, bł. Boże i nawrócenie dla Iwony i
Bogusława Narkiewicz
O zdrowie i Boże bł. dla Romana Matula (Rodzina)
O Boże bł. dla Ks. Marcina z okazji urodzin od kół
Różańcowych
O Boże bł. dla członków żywego Różańca a
szczególnie dla członków nowej Róży
Sw. Jana Pawła II
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Waldemar Stodulski (siostra z rodziną)
+Stefan Lech (Marszałkowie 10:30)
+Roman Jędryczka (żona)
+Mieczysław Grochowski miesiąc po śmierci
+Grażyna Łos (Edyta z rodziną)
+Małgorzata Kiesz w 8 rocz. Śmierci
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
+Mieczysław Grochowski miesiąc po śmierci
(Córka z rodziną)
++Helena i Mieczysław Rodak w kolejną rocz. śm.
(dzieci)
++Józef Golba, Stanisław i Anton Adamczyk,
Kazimierzi Dorota Golba, Tadeusz Dufaj,
Agnieszka Pisula
MONDAY (22)
8:00AM St. Priscilla Parshioners
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne w rodzinie
O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski i uwolnienie
dla Jakuba
TUESDAY (23)
8:00AM +Joan Pacer – Birthday Rem.
+Harriet Obrzut
+Dominador Pamatmat Jr.
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne w rodzinie

THURSDAY (25)
8:00AM Health and Blessings for Joan
+James and Matthew Blickle
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne w rodzinie
FRIDAY (26)
8:00AM +Donald Schultz Jr. 2nd Death Ann.
+Pat Ackermann
7:30PM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne w rodzinie
SATURDAY (27)
8:00AM +Ernest Krist
+Charles DeGiuseppe
8:30AM O uzdrowienie Ani i łaski potrzebne w rodzinie
4:00PM +Albert Schorsch 1st Death Ann.
++Salvatore and Maria DeSimone
+Larry Kapryn Jr.
+Joseph Anton Voelker

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.

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

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.

October 14, 2018
Regular Collection:
Sharing Collection:
Total:
Thank you for your generosity
and support of our Parish.

$ 8,697.21
$ 6,78.00
$ 9,375.21
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A Note from Fr. Martin

YOU DO NOT KNOW
WHAT YOU ARE ASKING

Today's Gospel clearly shows what pride leads to. James and John wanted to
be exalted, so they asked Jesus: "let us sit in your glory, one on the right and
one on your left on the left." The dialogue of disciples with the Master is su‐
persaturated on the one hand by the humility of Jesus, and on the other by
the pride of the sons of Zebedee. Pride destroys man, and also has
"daughters," which deform his face even more. They are: Pride ‐ a proud man
wants to be diﬀerent from others and above them. Contempt ‐ it is an atti‐
tude in which one ignores others, thinks others are worse than themselves or are considered to
be better and more pious. Selfishness ‐ a selfish man likes to admire himself, be it for beauty, piety
or for other reasons. Conceit ‐ it is an attitude in which you overestimate your strength and disre‐
spect others. Most often, disobedience and persistence merge with this attitude. Gossip – a gos‐
sip man likes to slander, judge, criticize and see others' mistakes. Pharisaic hypocrisy ‐ such a man
shows himself better than he really is. Christ today shows us a completely diﬀerent attitude:
"whoever would become great among you, let him be your servant." So it is about being humble
for one another. Each of us manages someone. Remember that the fact of being "over some‐
one" does not entitle us to exalt ourselves. After all, the Son of God "did not come to be served,
but to serve." May we be able to imitate this attitude in our lives.
God bless you, Fr. Martin

NIE WIECIE, O CO PROSICIE

Z notatnika ks. Marcina

Dzisiejsza Ewangelii w sposób dobitny ukazuje, do czego prowadzi pycha. Jakub i Jan pragnęli
wywyższenia, dlatego prosili Jezusa: „użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po
prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Dialog uczniów z Mistrzem jest przesycony z jednej strony
pokorą Jezusa, a z drugiej pychą synów Zebedeusza. Pycha niszczy człowieka, a posiada także
„córki”, które jeszcze bardziej deformują jego oblicze. Są nimi: Duma. Człowiek dumny chce się
odróżniać od innych i wynosi się ponad nich. Pogarda. To postawa, w której lekceważy się bliź‐
nich, uważa się innych za gorszych od siebie lub siebie uznaje się za kogoś lepszego i pobożniej‐
szego. Samolubstwo. Człowiek samolubny lubi podziwiać siebie, czy to za urodę, pobożność, czy
z powodu innych zalet. Zarozumiałość. Jest to postawa, w której następuje przecenianie swoich
sił, a lekceważenie innych. Najczęściej łączą się z tą postawą nieposłuszeństwo i upór. Plotkar‐
stwo. Pyszałek najbardziej lubi obmawiać, osądzać, krytykować i dopatrywać się błędów u in‐
nych. Faryzejska obłuda. Taki człowiek pokazuje siebie lepszym niż jest w rzeczywistości. Chrystus
ukazuje nam dzisiaj zupełnie inną postawę: „kto by między wami
chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym”. Chodzi więc o
pełną pokory postawę bycia dla drugiego. Każdy z nas kimś za‐
rządza. Pamiętajmy, że fakt bycia „nad kimś” nie uprawnia nas
do wywyższania się. Przecież Syn Boży „nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz żeby służyć”. Obyśmy umieli w swoim życiu tę po‐
stawę naśladować.
Szczęść Boże, Ks. Marcin
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PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, October 22
7:30AM Marian Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
6:30PM Wystawienie i Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Lectio Divina (PL) (Plebania)
8:15 PM St. Priscilla Choir (Church)
Tuesday, October 23
7:30AM Marian Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:30PM Spotkanie Ministrantów (Plebania)
5:45PM Fitness (McGowan Hall)
6:30PM Wystawienie i Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, October 24
7:30AM Marian Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
1:00PM Church cleaning / Sprzątanie kościoła
6:00 PM Meeting for Liturgical Ministers (Rectory)
6:30PM Wystawienie i Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (Kościół)
8:30PM Diakonia Muzyczna (Kościół)
Thursday, October 25
7:30AM Marian Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Novena to our Sorrowful Mother (Church)
6:30PM Wystawienie i Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Table Tennis Club (McGowan Hall)
Friday, October 26
7:30AM Marian Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
6:00PM Faith Formation Group (Rectory)
6:30PM Wystawienie i Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Chór św. Cecyli (Kościół)
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Saturday, October 27
7:30AM Marian Devotion (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec (Kościół)
3:00PM Confession (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
5:00PM RCIA (Rectory)
Sunday, October 28
8:00AM Marian Devotion (Church)
8:30AM Holy Mass (Church)
10:30AM Msza święta (Kościół)
11:30AM STUDNIA (Plebania)
12:15PM Holy Mass (Church)
5:00 PM Wystawienie i Różaniec (Kościół)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Katechumenat (Plebania)

OCTOBER IS THE MONTH OF THE ROSARY
Marian Devotion during October
We invite everyone to join us for the daily
prayer of the Rosary before the morning
Mass at 7:30 AM. Join us for the Marian Devo‐
tion (Rosary & Litany of Loreto). On Sunday,
the Devotion will be held at 8:00 AM.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM
Zapraszamy wszystkich na wspólną
modlitwę różańca przed Mszą świętą. O
godz. 6:30 PM wystawienie Najświęt‐
szego Sakramentu, 7:00 PM modlitwa
różańcowa. W niedziele różaniec z wy‐
stawieniem o godz. 5:00 PM.

PEREGRINATION OF STATUE OF
OUR LADY OF FATIMA
50 families from our parish already took
the statue to their homes. You also can
invite the Blessed Virgin to your home, just
call the parish oﬃce.

PEREGRYNACJA FIGURY
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Już 50 rodzin przyjęło matkę Bożą do swo‐
ich domów. Aby zaprosić Matkę Bożą wy‐
starczy zadzwonić do biura parafialnego.
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Oﬃce of the Archbishop
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611‐2030
312.534.8230
archchicago.org

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Dear Sisters and Brothers,
In the Gospel reading for World Mission
Sunday, Jesus reminds us of His mission “to se‐
rve and to give his life as a ransom for many”
(Mark 10:45). Through Renew My Church, we em‐
brace this mission in which He calls us to serve
others and give new life in Christ. In celebrating
World Mission Sunday, we as members of the
Church in the Archdiocese of Chicago proclaim
the life‐giving presence of Jesus Christ througho‐
ut our world.
The World Mission Sunday collection, ce‐
lebrated worldwide on October 21, provides vital
assistance to over 1,000 economically poor dio‐
ceses responding to spiritual and material needs
across Africa, Asia, and remote areas of Latin
America and the Pacific Islands. It also resources
churches and religious congregations that ac‐
company people facing poverty, violent conflict,
and displacement in the Middle East, Northeast
Africa, India and Eastern Europe.
It is my hope that every parish in the Arch‐
diocese of Chicago embraces World Mission Sun‐
day as an opportunity to join with the global
Church in making disciples throughout our world,
as we are called to do during the Renew My
Church process. May our witness inspire others in
our Chicago community, especially young people,
to embrace the call to love and follow Christ. With
every good wish, I remain,

W Ewangelii przypadającej na Światową Niedzielę
Misyjną Jezus przypomina mam o swojej misji, by
„służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk
10,45). Za pośrednictwem inicjatywy Odnów mój
Kościół przyjmujemy misję, w której On wzywa
nas, abyśmy służyli innym i dawali im nowe życie
w Chrystusie. Obchodząc Światową Niedzielę Mi‐
syjną, jako członkowie Kościoła Archidiecezji Chi‐
cago, głosimy życiodajną obecność Jezusa Chry‐
stusa na całym świecie.
Kolekta Światowej Niedzieli Misyjnej przeprowa‐
dzana na całym świecie 21 października jest źró‐
dłem znacznej pomocy udzielanej ponad 1000
gospodarczo zaniedbanym diecezjom.
Odpowiada ona na duchowe i materialne potrze‐
by Afryki, Azji i odległych obszarów Ameryki Ła‐
cińskiej i wysp Pacyfiku. Zabezpiecza również za‐
soby materialne kościołom i zgromadzeniom za‐
konnych, które towarzyszą ubogim borykającym
się z ubóstwem, przemocą i przesiedleniami na
Bliskim Wschodzie, w Północnej Afryce, w Indiach
i wschodniej Europie.
Mam nadzieję, że wszystkie parafie Archidiecezji
Chicago wykorzystają Światową Niedzielę Misyj‐
ną jako sposobność do włączenia się w dzieło po‐
większania grona uczniów Jezusa całego Kościo‐
ła, jak zostaliśmy do tego wezwani w inicjatywie
Odnów mój Kościół. Niech świadectwo złożone
przez nas będzie inspiracją dla innych we wspól‐
nocie Chicago, a szczególnie dla młodych osób,
do przyjęcia wezwania, by kochać Chrystusa i po‐
dążać za Nim.

Sincerely yours in Christ,

Archbishop of Chicago
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FAITH FORMATION GROUP
AN ENGAGING JOURNEY THROUGH THE BIBLE
Next meeting on Friday October 26, 2018,
at 6:00pm in Rectory

CATHOLIC WOMEN’S CLUB NEWS
SAVE THE DATE
Rummage Sale
November 10 and 11

This hybrid program, partially digital and partially
discussion/Lectio Divina Reflection will help us un‐
derstand the Bible and get closer to God.

We will not be accepting any items until the week
of November 4th.
Items should clean and in good condition.
More information later. Thanks!

PRAYER FOR FAITHFULL DEPARTED

„Przystąpcie bliżej do Boga
to i On przybliży się do was” Jk, 4:8

All Souls Day reminds us to pray for our beloved
dead. As in previous years, you can write the
names of your loved ones in the Book of Faithful
Departed. You can also write their names on the
parish envelopes you received. From November 2
to November 8, we will oﬀer the Eucharist for
them and pray the Rosary before Mass.

WYPOMINKI
Zbilżające się święto Wszystkich Wiernych Zmar‐
łych przypomina nam, że nasi zmarli potrzebują
naszego modlitewnego wsparcia. Podobnie jak w
poprzednich latach w naszej wspólnocie parafial‐
nej będziemy się modlić za naszych zmarłych.
W Oktawie uroczystości Wszystkich Świętych bę‐
dziemy ofiarować za nich modlitwę różańcową.
Różaniec z Wypominkami codziennie o 6:30 PM.

BÓG NIE JEST DALEKO.
PRZYJDŹ I GO POZNAJ!
Zapraszamy na cykl spotkań Nowego Stylu
Życia ‐ Lectio Divina czyli jak żyć słowem
Bożym by doświadczać na co dzień Jego
mocy i miłości oraz by nauczyć się modlić.
W tym półroczu zatrzymamy się
nad Ewangelią Świętego Marka.
Spotkania odbywają się w każdy
poniedziałek o godz. 8:00pm
po Mszy Św. w sali pod plebanią.
Weź za sobą Biblię, Do zobaczenia.

Page Nine

Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą
i trzecią niedziele miesiąca
po Mszy św. o 6:00 PM w Sali McGowan.
Rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Wszyscy mile widziani!
Przyjdź, Zobacz i Zostań z Nami!

2018/2019
Schedule for Meetings for
the Lectors, Commentators,
Eucharistic Ministers, Ushers
and anyone who wants to serve God

ST. PRISCILLA CHOIR

You are invited to meetings on the following
Wednesdays at 6:00pm in the Rectory Round
Room. During the meetings, we will discuss
current issues related to St. Priscilla and partici‐
pate in short sessions about the Holy Mass.
Dates: Oct.24,2018, Dec.12,2018,
Jan.19,2019 (International Christmas Party),
Feb.20,2019, Mar.20,2019,
Apr.24,2019 (Easter Celebration)

CHÓR ŚW. CECYLI

In A Biblical Walk Through the Mass, you will
come to know and understand the Mass like never
before. You will discover the rich meanings behind
why we say what we say and do during the Litur‐
gy. The words and gestures of the Mass will be
seen in a new light, leading you to a more mean‐
ingful, more fruitful worship experience.

Pierwsza niedziela
Krąg Biblijny

Trzecia niedziela
Studium Katechizmu

We invite you to sing together in our Parish Choir.
Practice takes place
on Mondays at 8:15 PM.

New liturgical ministers are very welcome!
Next meeting: Wednesday, October 24, at 6:00PM

We also cordially invite children to participate in
the Children's Choir every Saturday at 2:00 PM.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
śpiewem w naszym Chórze Parafialnym.
Próby w języku polskim odbywają się
w piątki o godz. 8:15 PM.
Serdecznie zapraszamy również Dzieci do udziału
w Chórze Dziecięcym w soboty o godz. 2:00 PM.

We invite anyone who is able to help with
keeping the church clean to please join us
weekly on Wednesdays at 1:00PM.
Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby się
włączyć w sprzątanie kościoła. Prosimy do‐
łączcie do nas w każdą środę o godz. 1:00PM.
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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—
Edward & Mary Czerwinski—Jan
Drożdż—Anthony Felau—Evelyn Gale—Theresa
Gloms—George Gloms—Philomena Greco—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—Michael
Manczko—Barbara McDonald—Betty Mijatov—
Gwen Moncada—Mike Muka—Antoni Nierzejew‐
ski—Carol Niewinski—Joe Nowik Jr. —Anna
Oracz—Henry Orry—David Pawson—Marge
Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—Augusto
Sandoval—John Sherrod—Marion Ward—
Rosemarie Wegner—Gina Swensen—Roger
Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—
Jola Wolfe—Carla and Adam—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 - October 27 / 28
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 27 / 28 Październik
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. D. Kusa

E. Sloan
M. Brown

S. Moritz
K. Rodriguez

Sunday
8:30 AM

Fr. D. Kusa

C. Mizera
J. Ward

R. Mizera
K. Leahy

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Gładysz

S. Słonina
A. Harmata
V. Knight
U. Dziwik

P. Grocholski
J. Grocholski
M. Picchietti
J. Miketta

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Gładysz

Sr. A. Kalinowska
A. Harmata

M. Cieluch
J. Sikorski

Fr. J. Grob

