Fifteenth Sunday in Ordinary Time

July 11, 2021

1

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

July 11, 2021

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Rectory: 6949 W. Addison,
Chicago, IL 60634

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor

Phone: 773-545-8840

Mrs. Anna Adamowski, O ce Manager

Fax: 773-545-8919

Mrs. Anna Ewko, Music Director

Religious Education O ce:
773-685-3785

Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education Coordinator
Mrs. Renata Zolnik, Business Manager

Website: www.stpriscilla.org
Email: church@stpriscilla.org
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM - 7:00PM
Tuesday & Thursday - 9:00AM - 4:30PM

Mr. Wesley Adamowski, Custodian

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 para alnej.

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 para alnej bez wcześniejszego umówienia.

MARRIAGE:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Con rm
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 para aninem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.

ANOINTING OF THE SICK: Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii para alnej.

PARISH REGISTRATION: Registration can be completed at
the Rectory or online.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do para i w kancelarii para alnej.
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SUNDAY (11)
8:30AM God’s blessings & health for Jones Agustin
(family)
+Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+Monika & Wincenty Rokicki (Mizera family)
+Joseph Day (wife)
+Josephine & Nathan Benanti death anniversary
(family)
+Mary & Frank Calvert death anniversary
(family)
+Rose & Al Kosac death anniversary (family)
+Linda Regan death anniversary death
anniversary (family)
+Kristen Kocol death anniversary (family)
+Sharon Benanti death anniversary (family)
+Tony Czerwinski 3rd death anniversary (family)
10:30AM Za para an św. Pryscylli
O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
dla Doriana, Olivera i rodziny
O Bożą Opatrzność dla Sebastiana z okazji
urodzin (rodzina)
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Michał Dolubizno (rodzice)
+Henryk Dolubizno (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Elżbieta Grabowska 237 dni po śmierci
(rodzina)
+Teresa Janowski (mąż i dzieci)
+Grzegorz Denisiuk (rodzina)
+Anna Sera n w rocznicę śmierci
(wnuczka Marianna)
+Irena i Jan Konopka rocznica śmierci (córka)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
12:30PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM +Tadeusz Zdanowicz 3 miesiące po śmierci
(rodzina Stankiewicz)
+Lech Stęgierski 3 miesiące po śmierci
(Przyjaciele)
+Bronisław Liput (Marta z rodziną)
+Danuta Polińska (H. Rogucka)
+Teresa Miedzwiedzki 2 miesiące po śmierci
(Niewiarowki, Prokopiuk)
+Celina i Stefan Ciupiński
(Niewiarowski, Prokopiuk)
+Marek Kozak 5-miesięcy po śmierci (Wojcik)
MONDAY (12)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM Za para an św. Pryscylli
TUESDAY (13)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (14)
8:00AM +Ventura Roman on her birthday
7:30PM +Zygmunt Henryk Sitkowski 4-miesiące po
śmierci (Meler)
THURSDAY (15)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
FRIDAY (16)
8:00AM +Paul Marienfeld birthday remembrance
(Jim Miketta)
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
SATURDAY (17)
8:00AM All souls in purgatory
9:00AM O łaskę wiary i światło Ducha Świętego dla
Barbary i Pawła oraz Bożą opiekę dla ich dzieci
O łaski potrzebne dla Antoniego
4:00PM +Joseph Anton Voelker (mom & dad)

Our Lady of Mount Carmel - July 16
Hermits lived on Mount Carmel near the
Fountain of Elijah in northern Israel in the 12th
century. They had a chapel dedicated to Our
Lady. By the 13th century they became known
as “Brothers of Our Lady of Mount Carmel.”
They soon celebrated a special Mass and
O ce in honor of Mary. In 1726, it became a celebration
of the universal Church under the title of Our Lady of
Mount Carmel. For centuries the Carmelites have seen
themselves as specially related to Mary. Their great saints
and theologians have promoted devotion to her and often
championed the mystery of her Immaculate Conception.
Saint Teresa of Avila called Carmel “the Order of the
Virgin.” Saint John of the Cross credited Mary with saving
him from drowning as a child, leading him to Carmel, and
helping him escape from prison. Saint Thérèse of the
Child Jesus believed that Mary cured her from illness. On
her First Communion day, Thérèse dedicated her life to
Mary. During the last days of her life she frequently spoke
of Mary.
There is a tradition—which may not be historical—that
Mary appeared to Saint Simon Stock, a leader of the
Carmelites, and gave him a scapular, telling him to
promote devotion to it. The scapular is a modi ed version
of Mary’s own garment. It symbolizes her special
protection and calls the wearers to consecrate
themselves to her in a special way. The scapular reminds
us of the gospel call to prayer and penance—a call that
Mary models in a splendid way.
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Fr. Matthias’ Re ection
The disciples whom the Lord sends to proclaim what they have seen
and learned from the Master are to remember that the power to cast
out evil spirits and heal the sick is not their natural feature. It is rst and
foremost and exclusively a gift received at the moment of their
vocation. I think we often forget this truth as 21st century disciples.
Whatever we have in life, we have all received from God rst. St. Paul
the Apostle understood this truth very well when he says that we
should exist for the praise of His majesty, as gifted with numerous
privileges by God in Christ Jesus. We are all called like the prophet Amos to go to loved ones and
to strangers. We ought to bring hope of life in freedom and dignity. This is what our growth in
holiness for the praise and glory of God is all about. Namely to accept our own calling while
actively a rming those whom God sends to us and those to whom we are sent. So how do I live
my vocation? How do I relate to di culties that discourage me from sharing my faith? Finally, how
do I relate to those who don't want to hear God's word at all?
In Christ the Lord,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Re eksje Ks. Macieja
Uczniowie, których Pan posyła, aby zaczęli głosić to co widzieli i czego nauczyli się od Mistrza
mają pamiętać, że władza wypędzania złych duchów i uzdrawiania chorych nie jest ich naturalną
właściwością. Jest przede wszystkim i wyłącznie darem otrzymanym w chwili powołania. Myślę, że
często zapominamy o tej prawdzie jako uczniowie żyjący w XXI wieku. Nie mamy niczego, czego
byśmy nie otrzymali. Bardzo dobrze zrozumiał tę prawdę św. Paweł Apostoł, kiedy mówi, abyśmy
istnieli ku chwale Jego majestatu jako obdarowani licznymi przywilejami przez Boga w Chrystusie.
Wszyscy jesteśmy wezwani jak prorok Amos, aby iść do bliskich i do obcych. Mamy nieść
nadzieję życia w wolności i godności. Na tym polega właśnie nasze wzrastanie w świętości na
chwałę Boga. Przyjąć własne powołanie, jednocześnie czynnie
a rmując tych, których Bóg posyła do nas, i tych, do których my
jesteśmy posłani. A zatem, w jaki sposób przeżywam swoje
powołanie? Jak odnoszę się do trudności, które zniechęcają do
świadczenia o wierze? Wreszcie, jak odnoszę się do tych, którzy
wcale nie chcą słuchać Bożego słowa?
W Chrystusie Panu,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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ŻYWY RÓŻANIEC LIPIEC 2021 |
MODLIMY SIĘ DZIENNIE
JEDNĄ DZIESIĄTKĄ
RÓŻAŃCA ŚW.
Intencja powszechna: Przyjaźń
społeczna
Módlmy się, abyśmy w kon iktowych
sytuacjach społecznych,
gospodarczych i politycznych byli
odważnymi i pełnymi pasji twórcami
dialogu i przyjaźni.
Intencje para alne: za rodziny,
dzieci, młodzież, chorych, za
naszych kapłanów: Ks. Proboszcza
Macieja, Ks. Daniela, o powołania, o
radość nieba dla zmarłych, o
zakończenie kryzysu
spowodowanego pandemią.

July 11, 2021

LIVING ROSARY GROUP- JULY 2021 |
PRAY ONE DECADE OF ROSARY A DAY
The Pope’s Monthly Intention: Social Friendship
We pray that, in social, economic, and political situations of con ict, we may
be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.
Parish intentions: for families, children, youth, the sick, our priests,
vocations, for the joy of heaven for the dead, the end of the crisis caused by
the pandemic.
Personal intentions.
The Holy Masses for the intention of members of The Immaculate
Conception Group is on the rst Wednesday of the month at 8:00AM. Every
person needs to switch her/his mystery of the Holy Rosary according to the
given schedule on the rst day of the month. We encourage everybody who
would like to join Living Rosary Group to call the rectory or talk to Fr. Daniel.
There is strength in unity!

Nasze osobiste intencje.
Msze Św. w intencji członków
Żywego Różańca i spotkania Róż
Różańcowych z wymianą tajemnic
odbywają się w pierwsze poniedziałki
miesiąca po Mszy Św. o 7:30
wieczorem. Specjalne
błogosławieństwo i włączenie do
Żywego Różańca Róży p. w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
odbędzie się we wrześniu.
Zapraszamy chętnych do nowej
Róży pod wezwaniem
Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny.
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Catechists Needed
Can You Help?
Although we are in the beginning of summer and
the thought of starting a new Religious Education
school year may seem a bit premature, it is never
too soon to begin planning for our wonderful
students who are in need of individuals who are
willing to share their faith.
We are looking for individuals who love their faith
and want to make a di erence in a child’s faith
formation. I believe we have people in our parish
who are willing to bring the Word of God to
children who cannot attend a Catholic School.
Won’t you please help us by volunteering as a
catechist so that we can continue to accept all of
the children who come to us?
For those of you who are a little afraid of teaching,
be aware that the Archdiocese of Chicago o ers
classes for new catechists to help prepare you to
teach. If you feel uncertain about teaching we
could use several people to help as aids in the
classroom.

BYĆ KATECHETĄ TO POWOŁANIE
POTRZEBUJEMY KATECHETÓW NA NADCHODZĄCY
ROK 2021/2022!!!
Czy możesz pomóc?
Chociaż jesteśmy na początku lata i myśl o rozpoczęciu
nowego roku Programu Nauki Religii może wydawać się
nieco odległa, chcemy zaprosić chętne osoby do dzielenia
się swoją wiarą i podjęcia się katechizacji dzieci i
młodzieży w naszej parafii.
Poszukujemy osoby, które chcą podjąć się formacji serc
młodych ludzi i nieść Słowo Boże dzieciom, które nie
mogą uczęszczać do szkół katolickich.
Dla chętnych, którzy nie mają doświadczenia w
nauczaniu, archidiecezja Chicago oferuje spotkania dla
nowych katechetów, by przygotować ich do nauczania.
Jeśli ktoś nie ma pewności co do nauczania, możemy
skorzystać z pomocy jako wolontariusz w szkole.
Zainteresowanych prosimy by
zadzwonić do biura parafialnego lub
biura Nauczania Religijnego pod numer
773-685-3785 proszę zostawić swoje
imię i numer telefonu, a ja oddzwonię.
Bóg zapłać za wszelką pomoc.
Anna Harmata, CRE

We are in need of catechists for the coming year.
PLEASE HELP!!!
If you are interested, please call the rectory or
Religious Education O ce at 773-685-3785 and
leave your name and phone number and I will
return you call.
Enjoy the rest of the summer.

ZAPISY!
NA PROGRAM NAUKI RELIGI NA ROK
2021/2022 W PARAFII
ŚW. PRYSCYLLI JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ
Pierwszy dzień szkoły piątek
10 WRZEŚNIA 2021

Anna Harmata, CRE

Zajęcia są w piątki od 5:00- 6:30 po południu. Program
obejmuje naukę dla dzieci z klas od 0- 8, młodzież szkół
średnich jak również przygotowanie do sakramentów.
Zamiarem naszego programu jest katecheza w dwóch
językach, aby dzieci i młodzież mogły z radością dzielić
się wiarą w środowisku polskim i amerykańskim.
Zapisy są w biurze szkolnym lub biurze parafialnym.
Koszt nauki $160 od dziecka, dwoje $240 (dla parafian).
Opłata dodatkowa rejestracyjna $30 dla tych którzy nie są
członkami naszej parafii.
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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 Hu nus—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—
Andrzej Meler—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 o ce
at 773-545-8840 or email: church@stpriscilla.org.

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

Looking to donate to the
2021 Annual Catholic Appeal online?
You can visiting this link, enter your pledge and our
Parish on the Annual Appeal website:
http://www.annualcatholicappeal.com
Jeśli chcesz przekazać donację na Doroczną
Kwestę Katolicką 2021 online,
możesz wejść na tą stronę:
http://www.annualcatholicappeal.com
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