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Rectory: 6949 W. Addison,
Chicago, IL 60634

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor

Phone: 773-545-8840
Mrs. Anna Adamowski, Oﬃce Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education
Coordinator
Mrs. Renata Zolnik, Business Manager
Mr. Wesley Adamowski, Custodian

Fax: 773-545-8919
Religious Education Oﬃce: 773-685-3785
Website: www.stpriscilla.org
Email: church@stpriscilla.org
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM - 7:00PM
Tuesday, Wednesday & Thursday - 9:00AM - 4:30PM

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 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 sobotę od
3:00-4:00PM. Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii 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
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 Sundays.

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 or online.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
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SUNDAY (6)
8:30AM St Priscilla Parishioners
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O opiekę Matki Bożej dla
Doriana, Olivera i rodziny
O Boże bł, zdrowie i łaski potrzebne dla Hanny
Migoń (Jadzia)
O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła
oraz światło Ducha świętego na każdy dzień
dla Piotra (mama)
O Boże bł., światło Ducha św. i opiekę NM
Panny dla córki Luizy z okazji urodzin (rodzice)
O Boże bł., łaskę zdrowia i opiekę M Bożej dla
żony Anety w dniu urodzin
O łaskę zdrowia dla Teresy
O opiekę Matki Bożej dla Edyty i Kuby w Bogu
wiadomej intencji
O opiekę Matki Bożej, Miłosierdzie Boże, miłość
i wiarę w rodzinie
O wieczną radość dla:
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Michał Dolubizno (rodzina)
+Kazimierz Orłowski (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Stefan Lech (żona i córki)
+Maria Stoch (wnuczka)
+Henryk Dolubizno (rodzina)
+Lenora Velardo (rodzina)
+Teresa Janowski (mąż i dzieci)
+Andrzej Jacek Czerwonka (Wójcik)
+Walerian Parys w 1-szą rocz. śmierci (rodzina)
+Roman Matula (Armando Paoletti)
+Ryszard Zapart w 14-tą rocz. śmierci (rodzina)
12:30PM +Pietro Massanisso (family)
+Mary Griﬀen (O’Leary family)
Deceased members of Schmit family (Marge)
6:00PM Intencja wynagradzająca za grzechy z prośbą o
uwolnienie od zła osoby Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo św.O Pio
O uzdrowienie i uwolnienie z więzów grzechów
w rodzinie Wilczek, Kosowskich, Nowak,
Cecuga i Majewskich
Za nawrócenie i światło Ducha Świętego dla
Adriana i Nicole
Za zmarłych polecanych w wypominkach
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Marianna i Jan Mąka oraz syn Jan
+Edward i Halina Nowak
+Antoni i Wanda Cecuga
+Stanisław Wilczek
+Kazimierz i Maria Kosowscy
+Tadeusz Komorowski
MONDAY (7)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla
Hanny Migoń (Jadzia)

September 6, 2020

7:30PM Intencja wynagradzająca za grzechy z prośbą o
uwolnienie od zła osoby Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo św.O Pio
+Maria Stoch (wnuczka)
+Marianna i Jan Mąka oraz syn Jan
TUESDAY (8)
8:00AM +Margaret Leone birthday remembrance (family)
+Anna Bartolon (Mary Trendle)
+Mary Vargas death anniversary (sister)
7:30 PM Intencja wynagradzająca za grzechy z prośbą o
uwolnienie od zła osoby Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo św.O Pio
O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla
Hanny Migoń (Jadzia)
+Maria Stoch (wnuczka)
+Marianna i Jan Mąka oraz syn Jan
WEDNESDAY (9)
8:00AM +Joseph Dryer (Kruzel family)
7:30PM O łaskę zdrowia dla Gieni
O uzdrowienie dla Teresy
O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla
Hanny Migoń (Jadzia)
Intencja wynagradzająca za grzechy z prośbą o
uwolnienie od zła osoby Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo św. O Pio
+Maria Stoch (wnuczka)
+Marianna i Jan Mąka oraz syn Jan
THURSDAY (10)
8:00AM +Joseph Dryer (Kruzel family)
7:30PM O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla
Hanny Migoń (Jadzia)
O łaskę zdrowia dla Teresy
O Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla Weroniki
Gliwa w dniu urodzin (rodzina)
O Boże błogosł., światło Ducha Świętego i opiekę
NMPanny dla ks. Macieja i ks. Daniela
+Maria Stoch (wnuczka)
FRIDAY (11)
8:00AM For all lives lost on September 11, 2001
+Joseph Dryer (Kruzel family)
7:30PM O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla Hanny
Migoń (Jadzia)
+Maria Stoch (wnuczka)
+Kazimierz Jabłoński w 3-cią rocznicę śmierci
SATURDAY (12)
8:00AM +Joseph Dryer (Kruzel family)
9:00AM Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Bożą dla Zdzisława, Anny i Moniki Kułaga
O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła z
rodziną (mama)
O łaskę uzdrowienia dla Teresy
O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla Hanny
Migoń (Jadzia)
+Maria Stoch (wnuczka)
4:00PM In thanksgiving Eileen LoPiccolo & God’s blessings
for friends who prayed & supported in diﬃcult time
+Bernice Hujar (family)
+Anna Bartolon birthday remembrance (family)
+Anna S. Grossmayer death anniversary (family)
+Wally Kane birthday remembrance (family)
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Fr. Matthias’ Reflection

Criticism is usually useful in a
community that is always in need
of change and should seek to remove imperfections. It helps the
community move forward. However, if criticism comes from the Holy Spirit,
it must always be animated by a constant desire to progress in truth and
love. It should never be filled with bitterness. It cannot oﬀend another
person, be it through actions or judgments which detract from the honor of
individuals or whole groups. It must be imbued with respect, with brotherly
and filial love that avoids improper publicity and is guided by Christ's
instructions regarding fraternal correction. Today, we hear very clearly that
the law of love must always be at the center of our life. The love that Christ
ignited in the world is love without limits. It is universal. It is precisely this
love that the Church bears witness to by overcoming all divisions between
individuals, social layers, peoples and whole nations. She is opposed to
national particularism, which would like to confine love to only one group of people. With her love open to
everyone, the Church shows that, by Christ's will, humanity should not only avoid all conflicts within their
own nation, but also respect and love members of other nations and the entire nations. The Church desires
the unity of all in Christ. She herself tries to live, encourages and teaches others to live an evangelical love,
also shown to those who are considered enemies in certain environments. This love of the Church signifies,
in fact, an attitude of forgiveness, modeled on the gentleness of Christ who, while condemning sin, acted as
"a friend of sinners" and refused to condemn them. In this way, the Church seeks to recreate in herself and
in the hearts of her children the generosity of Jesus who forgave and asked the Father to forgive those who
condemned Him to a horrible torment.
In Christ,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Refleksje Ks. Macieja

Krytyka jest zazwyczaj pożyteczna we wspólnocie, która zawsze potrzebuje przemiany i powinna starać się
usuwać niedoskonałości. Bardzo często pomaga jej postąpić naprzód. Jeżeli jednak krytyka pochodzi od
Ducha Świętego, to zawsze musi ją ożywiać nieustanne pragnienie postępu w prawdzie i miłości. Nigdy nie
powinna i nie może być przepełniona goryczą. Nie może obrażać drugiego człowieka, czy to przez czyny
czy też sądy uwłaczające czci poszczególnych osób albo całych grup. Musi ją przenikać szacunek oraz
braterska i synowska miłość, która każe unikać niewłaściwego rozgłosu i kierować się wskazaniami
Chrystusa dotyczącymi upomnienia braterskiego. Słyszmy dziś bardzo klarownie, że zawsze centralny
charakter musi zajmować prawo miłości. Miłość, którą Chrystus rozpalił w świecie, jest miłością bez granic.
To miłość uniwersalna. Kościół właśnie daje świadectwo tej miłości, przezwyciężając wszelkie podziały
między jednostkami, warstwami społecznymi, ludami i narodami. Sprzeciwia się narodowym
partykularyzmom, które chciałyby zamknąć miłość w granicach jednego tylko ludu. Swoją otwartą na
wszystkich miłością Kościół ukazuje, że z woli Chrystusa człowiek powinien nie tylko unikać wszelkich
konfliktów w obrębie własnego narodu, lecz również darzyć szacunkiem i miłością członków innych
narodów i całe narody. Kościół pragnie jedności wszystkich w Chrystusie. Sam stara się żyć oraz zachęca i
uczy innych żyć miłością ewangeliczną, okazywaną również tym, których w pewnych środowiskach uważa
się za wrogów. Ta miłość Kościoła oznacza w istocie rzeczy postawę przebaczenia, wzorowaną na
łagodności Chrystusa, który chociaż potępiał grzech, to postępował jak „przyjaciel grzeszników” i nie chciał
ich potępić. W ten właśnie sposób Kościół stara
się odtwarzać w sobie oraz w sercach swoich dzieci
wielkoduszność Jezusa, który przebaczył i prosił Ojca, aby
Ten przebaczył tym, którzy skazali Go na straszną mękę.
W Chrystusie,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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SPOTKANIA BIBLIJNE: LECTIO DIVINA, NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA
Spotykamy się od 2017 roku. Prowadzimy systematyczne rozważania mające na
celu pogłębienie w nas znajomości Pana Jezusa poprzez Pismo Św. i adorację.
Korzystamy z formacji Lectio Divina: Nowa Jakość Życia, opracowaną przez
Ks. Krzysztofa Wonsa. Rozważania Ewangelii według Św. Marka, Św. Mateusza,
Św. Jana w tekstach Św. Br. Alberta, to kolejne kroki na tej drodze. Każde
spotkanie jest wspólnym czytaniem Czytań Mszalnych na najbliższą niedzielę
(Lectio Divina). Obecnie rozpoczynamy nową grupę, która zacznie swoją
formację od początku, czyli od Ewangelii wg. Św. Marka. Zapraszamy.
Dlaczego przychodzić na spotkania?
Gdyż dobrze jest przyjść i z osobami, które mają podobne pragnienie spotkać się z Słowem Bożym. Nie jest to
okazjonalne, przypadkowe, wyrywkowe – lecz systematyczne, celowe i oczekiwane spotkanie z Jezusem, z Jego
Słowem a później na Adoracji.
Biblia bardziej zrozumiała.
Księgi Pisma Świętego to zbiór określonych informacji i bardzo konkretnych wymagań. Czytając
Biblię musimy być gotowi do realizacji tych wymagań. Poznanie Boga uzdalnia nas do kochania Go.
A jeśli się Go kocha to pełni się Jego wolę. W ten sposób następuje nawrócenie, odwrócenie się od
złego i pójście drogą za Jezusem.
Spotykamy się w poniedziałek po wieczornej Mszy Św. oprócz pierwszych poniedziałków
(sala pod kościołem).
“The Living Rosary” is a community of people who pray the rosary every day. It consists of meditating on 20
mysteries from the lives of Jesus and Mary, while reciting for each mystery one "Our Father,” ten “Hail Mary,” and one
"Glory be”.
Each "Living Rose" consists of 20 people, and each of them recites at least one rosary mystery daily. So, even when
the individual members of the "Living Rose" say only one mystery a day, the whole rosary is considered in the whole
Rose, that is, all parts and mysteries.
It is also very important that all members of the Rose pray for the same intention, which is also changed monthly.
Members of the Living Rosary may receive a plenary indulgence, under normal conditions, eight times a year, namely:
• on the day of admission to the Living Rosary,
• Nativity of Jesus (December 25),
• Presentation of the Lord (February 2),
• the Annunciation to the Blessed Virgin Mary (March 25),
• Resurrection of the Lord (according to the liturgical calendar),
• Assumption of the Mother of God (August 15),
• on the feast of the Queen of the Holy Rosary (October 7),
• and the Immaculate Conception of Mary (December 8).
If you would like to be part of the Living Rosary please contact Anna Harmata.
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Żywy Różaniec
"Żywy Różaniec" jest wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Polega na
rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej
tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu”.
Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca.
Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej
Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również
zmieniana co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku,
mianowicie:
• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Intencje Różańca Św. na Wrzesień
Intencja papieska powszechna: Szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.
Intencje parafialne: za rodziny, dzieci, młodzież, za naszych kapłanów, o powołania, za chorych, o radość nieba dla
zmarłych, o zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią, i w naszych osobistych intencjach.
W naszej parafii modli się już siedem Żywych Róż.
Zapraszamy by dołączyć do nowo-powstającej Róży pod wezwaniem Św. Sr. Faustyny
Aby się zapisać prosimy o kontakt z zelatorami lub Anną Harmata.
The summer Mission Cooperation Plan is an opportunity for our parish to learn about, take inspiration
from, and support missionaries from around the globe. This summer, due to the pandemic, it is
impossible to have an in-person visitor, so we are hearing from our mission cause in a diﬀerent way. We
will hold the Mission Co-op collection on September 12 & 13 and so on that weekend we will hear a
missionary reflection. If you are able, place a donation to support this cause and others like it in the collection basket,
or you can make a donation online at WeAreMissionary.org/give.
Letni Plan Współpracy z Misjami jest dla naszej parafii okazją do poznawania misjonarzy z całego świata, czerpania
inspiracji z ich pracy i wspierania ich. Tego lata pandemia uniemożliwiła nam zaproszenie misjonarza w fizyczny
sposób. Dlatego na inne sposoby wsłuchujemy się w głos naszej zaprzyjaźnionej misji. W dniach 12-13 września,
podczas weekendu kolekty na rzecz misji, wysłuchamy misyjnej refleksji. Jeśli jesteś w stanie pomóc, prosimy o
złożenie ofiary na wsparcie tego dzieła i innych podobnych mu inicjatyw. Ofiarę można złożyć do koszyka z kolektą lub
za pośrednictwem Internetu, na stronie: WeAreMissionary.org/give.
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Marge Ackermann—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Jan Drożdż—Anthony Felau—Theresa Gloms—George Gloms—
Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Marilyn Huﬀnus—Andrew
Jennings—Theresa Johnsen—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet
Kaplan—Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen Kearney—
Sharon Kroll—Helen Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Luke—Mary Lund—Michael Manczko—
Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—Colleen Muka—Mike Muka—Antoni Nierzejewski—
Carol Niewinski—Adam Niminski—Joe Nowik Jr.—John Nowik—Sophie Nowik—Anna Oracz—Henry Orry
—David Pawson—Marge Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—Augusto Sandoval—Mari Temby—
Rosemarie Wegner—Gina Swensen—Roger Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—Carla and
Adam—Rich Youns—Barbara Youns
If you would like a name added or removed from our Parish Prayer List, please call the parish oﬃce
at 773-545-8840 or email: church@stpriscilla.org.
LITURGY SCHEDULE - SEPTEMBER 12 / 13
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 12 / 13 SEPTEMBER

MASS / MSZA

PRIEST / KSZIĄDZ

LECTOR / LEKTOR

SATURDAY
4:00PM

Fr. D. Kusa

K. Leahy
M. Adamowski

SUNDAY
8:30AM

Fr. J. Grob

M. Clancy
C. Duffy

SUNDAY
10:30AM

Ks. D. Kusa

K. Pilecki
A. Harmata

SUNDAY
12:30PM

Fr. D. Kusa

C. Harmata
M. Carrasca

SUNDAY
6:00PM

Fr. D. Kusa

K. Cioch
J. Sikorski

August 30, 2020
Regular Sunday Collection:
Catholic League
Total Collections:

$8,788.00
$1,422.00
$10,210.00

WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:30 PM
NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM:
10:30 AM & 6:00 PM

Our Parish Office will be closed
on Monday, September 7 in
observance of the Labor Day
holiday. We will reopen on
Tuesday, September 8.
Have a safe and restful Labor Day!

WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU
TYGODNIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM
Sobota: 9:00 AM
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