Welcome to
St. Priscilla Parish!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Ms. Joanna Koziar, Bulletin Editor

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 A.M. - 12:15 PM
Polish Mass: 10:30 AM - 6:00 PM

RITE OF RECONCILIATION:
(Confession) 3:00 PM to 3:45 PM, Saturday or by appointment.
Weekday Confession daily starting at 7:45 A.M. until morning Mass.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Regular Office hours 9:00 AM to 7:00 PM daily.

WEEKDAY MASSES:
Monday-Friday: 8:00 AM
Saturday: 8:00 AM
Mass in Polish: Wednesday & Saturday 8:30 AM
HOLY DAY MASSES:
7:00 PM Vigil Mass, 8:00—11:00 AM (English)
9:00 AM—7:00 PM (Polish)

WEDDINGS:
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 Sunday.
BAPTISMS:
English Baptisms will be held on the second and fourth Sundays of the month at 1:30 PM. Polish Baptisms will be held on the first and third
Sundays. Attendance at Baptismal Preparation class is mandatory. Register by calling Rectory.

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634 773-545-8840
Fax: 773-545-8919

Eleventh Sunday in Ordinary Time
June 17, 2012
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.
—Psalm 92:14
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Spiritual Reflection

SOW THE SEED
Mustard. What does the word bring to your
mind? Probably a thick, yellow, spicy sauce in
a jar.
In today’s Gospel Jesus talks about another kind of
mustard. This black mustard plant was not cultivated
in Jesus’ time and was considered a weed.
Like all varieties of mustard, the black mustard plant
grows from a very tiny seed, no bigger than two
millimeters in diameter. Yet, given the right
conditions, it can grow up to nine feet tall—certainly
tall enough for birds to perch and nest in.
Jesus says that the reign of God is like the mustard
plant. It starts with the tiniest of seeds in the ground.
Sun and rain do their work and a large plant shoots
up, almost as big as a tree!
So it is with our discipleship and our stewardship. If
we start in even the smallest way to trust in God,
that leads to more commitment in our discipleship.
We nurture our spiritual growth through prayer, the
sacraments, Bible study, and adult classes, which
leads to a stronger faith.
That in turn helps us to live less fearfully and
selfishly. The use of our spare time, personal skills
and abilities, and financial resources takes on a
different meaning.
These are the fruits of our discipleship to share with
others. Time and time again, those among us who
have made their commitment to a more faithful
discipleship tell us they become more generous
stewards of what God has given them. The more
they give the more they want to give.
They have found that when you cease to holding on
tightly to yourself and your possessions, more
blessings come your way—not solutions to all
problems or sudden riches, but a much deeper sense
of God’s presence and true peace of heart.
Copyright © 2011, World Library Publications. All rights reserved.

KRÓLESTWO BOŻE I MY.
Zdajemy sobie zapewne sprawę z tego,
jak trudno jest nam mówić o Królestwie Bożym.
Gdyby nie Chrystus, to nigdy zapewne nie
dowiedzielibyśmy się czym ono jest i skąd
pochodzi. Już w Starym Testamencie mamy o nim
niewyraźne i ogólne wzmianki. Prorocy przedstawiają
Boga jako króla, a wiernych jako dzieci tego królestwa.
Jednak zawsze to królestwo boże było utożsamiane
z ziemskim, doczesnym królestwem.
Chrystus zawiązujać w swoim nauczaniu do
tamtych wypowiedzi mówi, że Królestwo Boże nie jest
z tego świata. Nie utożsamia go ani z mniejszym ani
z większym skrawkiem ziemi, nie jest ono zamknięte
fizycznymi granicami, ale ono jest w nas. I tyle jest tego
królestwa w nas, ile jest w nas Chrystusa. Czyli inaczej
mówiąc, Królestwo Boże jest niematerialne,
nadprzyrodzone, duchowe. Zapoczątkował je Chrystus
swoim przyjściem na ziemię, a od nas uzależnił, czy
będziemy w nim wzrastać czy nie. Co robimy, abyśmy
mogli w pełni do tego Królestwa należeć?
Królestwo Boże, które Pan Jezus przyrównuje
do ziarna jest wielkością prawdy, dobra, miłości,
sprawiedliwości. Są to wartości przeznaczone dla całego
świata, cały świat ma dla nich żyć i nimi żyć. Lecz
najpierw muszą one zakiełkować w sercach
poszczególnych ludzi i w moim sercu także. To musibyć
najpierw moja osobista prawda, moja osobista miłość
i sprawiedliwość. Formując w sobie te wartości, ja sam
staję się żywym ziarnem, które może rozwinąć się
w wielkie drzewo - tak, że w jego cieniu mogą się
gnieździć serca strudzone, jak te ptaki, o których dziś
mowa, i z jego owoców mogą się pożywić, to znaczy
z owocu mojej mądrości, miłości i sprawiedliwości aby z nich wzrastać i dalej je przekazywać.
Nie wolno więc lekceważyć nawet
najdrobniejszych rzeczy - w nich bowiem jak w ziarnie,
ukryta jest moc witalna, błogosławiona - albo przeklęta.
Tak więc muszę poddawać ciągłej kontroli każde moje
słowo i każdy czyn, bo wszystko to może przynieść
nieobliczalne skutki, o których my sami często nigdy się
nie dowiemy.
Zastanowię się, czy dzisiejsza ewangelia ma
zastosowanie w moim życiu? Zapewne tak! Ewangelia
dzisiejsza wzywa nas do cierpliwości w pełnieniu dzieł
dobroczynnych i do zdania się we wszystkim na wolę
Bożą. Bóg jedyny najlepiej wie, co jest dla nas dobre,
i ma czas na dokonanie tego.
-ks. Idzi-

Eleventh Sunday in Ordinary Time/Father’s Day

ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (17)
FATHER’S DAY
8:30 — For All Fathers
+Salvatore J. Serio (Wife Connie & Family)
+Frank J. Csar, Sr., Birthday Remembrance
+William Taschler (Family)
+Nada Luporini 1st Death Anniversary (Family)
+Stella Radycki Birthday Remembrance
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jolanty Grocholski
z racji urodzin (Polska Grupa)
Podz. za łaski Boże w 35 rocz. ślubu dla Grażyny
i Henryka Strzemeckich oraz prośba o dalsze bł.
O wszelkie łaski i opiekę Bożą dla Marka Hapon
z racji urodzin (Rodzina)
Sophie Dubicki
O zdrowie i Boże bł. dla Aliny i Zofii
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Pawła Dziura
O radość w wieczności dla:
+Czesław Misiaszek 3-cia rocz. śm. (Żona i Córka)
+Zbigniew Nosek
+Michael Lazarski (Czesak Family)
+Victor Burzyński (Rodzice)
+Bolesław Pawełko (Córki)
+Wiesław Uniżycki (Synów)
+Józef Sopek (Żona z Synami)
+Antoni Świderski 11-ty miesiąć po śmierci (Dzieci)
+Felixa Świerzbińska (Rodzina)
+Tadeusz Grzegorczyk
+Alfons Szymt
+Czesław Kuźma
+Józefa Boduch I-sza rocz. śm.; +Stanisław Boduch
12:15— +Edward DuPlantis (Denise)
+Maria & Tadeusz Bednarski (Kapusta Family)
+Leon Kapusta (Wife)
+Marlene Klauba (Husband Bennett Klauba)
6:00 — Za Wszystkich Ojców
MONDAY (18) Weekday
8:00 — Birthday Blessings for Fran Parks (Friend)
+John Pytka (Daughters)
TUESDAY (19) Weekday
8:00 — +Ferdinand Weiterschan
(Voelker & Weiterschan Families)
+Dorothy A. Motto 5th Death Anniversary
WEDNESDAY (20) Weekday
8:00 — +William McGlynn (Olivia)
8:30 — +Józefa Boduch I-sza rocz. śmierci (Synowie)
+Stanisław Boduch (Synowie)
THURSDAY (21) Saint Aloysius Gonzaga, Religious
8:00 — +Dolores Nielsen (Olivia)
FRIDAY (22) Weekday
8:00 — +Barbara Gurdak (Family)
+Janina i Józef Godawic
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SATURDAY (23) Weekday
8:00 — +William McGlynn (Mary Garvin)
8:30 — O zdrowie i Boże bł. i wszelkie łaski dla Janiny
Mroczkowskiej z racji urodzin i imienin
O Boże bł. i łaski potrzebne dla Zdzisława Kułaga
z rodziną (Mama)
4:00 — +All Souls in Purgatory: #19
THE NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST (24)
8:30 — +Martin Weldin (Daughter)
+Ralp Livingston (Henry Kruzel)
+Edward Gjertsen (Henry Kruzel)
+Charles Hum (Family)
+Josephine & Nathan Benanti (Family)
+Mary & Frank Calvert (Family)
+Kristen Kocol (Family)
+Linda Regan (Family)
+Albert Kosac (Family)
+Dr. Jorge Tovar Birthday Remem. (Elaine & Family)
+Regina Wesołowska 1st Death Anniversary
(Daniela & Family)
+Hanna-Lore Witonski 43rd Death Anniversary
(Daniela & Sons)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Boże bł. dla Katarzyny i Pawła z racji 9 rocz. ślubu
O łaskę zdrowia dla Pawła Dziura
(Żona i Córka)
O radość w wieczności dla:
+Walentyna Harla (Córka z rodziną)
+Czesław Misiaszek 3-cia rocz. śm. (Żona i Córka)
+Jan Łata
+Victor Burzyński (Rodzice)
++Aleksander, Maria i Andrzej Burzawa
++Józef i Stefania Kuryło
+Andrzej Drewniak w 21 rocz. śmierci
+Józef Sopek (Żona z Synami)
12:15— +Adeline Wcislo (Scudella Family)
6:00 — Za Wszystkich Zmarłych i Polecanych
w Wypominkach: #20

June 3, 2012
Currency
$ 3,505.00
Checks
$ 3,509.00
Loose Coin
$
7.22
Total
$ 7,021.22
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 7,500.00
Collections Year to Date
$ 7,021.22
Under Budget
$<
478.78>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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The Golden Wedding Anniversary
Mass will be held on
Sunday, September 23, 2012,
at 2:30 P.M. at Holy Name Cathedral,
735 North State Street, Chicago, IL.

Couples married in 1962
interested in attending
this celebration should
contact their parish to
register.

W niedzielę 23 września
o godzinie 2:30 po południu
w Katedrze Najświętszego Imienia (Holy
Name Cathedral) przy ulicy
735 N. State Street w Chicago, IL
odbędzie się uroczysta
Msza Święta
z okazji 50-tej rocznicy
zawarcia związku małżeńskiego.
Pary, ktόre zawarły
związek małżeński
w 1962 roku są proszone
o skontaktowanie się ze
swoją parafią w celu
zarejestrowania się.

For further information
call the Family Ministries Office
at 312.534.8351
or visit the website:
www.familyministries.org.

Aby zasięgnąć dodatkowych informacji
prosimy skontaktować się z naszym biurem,
312.534.8351, lub odwiedzić naszą stronę
internetową: www.familyministries.org.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
June 23rd & June 24th
MINISTER(S)

LECTOR

SATURDAY
4:00 P.M.

SUNDAY
8:30 A.M.

SUNDAY
10:30 A.M.

SUNDAY
12:15 P.M.

SUNDAY
6:00 P.M.

Elżbieta Molek

Kathleen Leahy

Ryszard Koziar

Maura Clancy

Kazimiera Ziobro

Krystyna Niemczyk

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

Kim
LoPiccolo
Nabor

Graf
Chesna
Duffy
Ribaudo

Teresa Koziar
Roman Harmata

Stanisław Słonina
Hernandez
Miketta
Masacupan

Stanisław Słonina
Ryszard Janusiak

Eleventh Sunday in Ordinary Time/Father’s Day

Prayer for Fathers
God, our Father,
in your wisdom
and love
You made all
things.
Bless our Fathers, that they
may be strengthened
as Christian fathers.
May they always be able to
provide for the physical and
spiritual needs of their
families. Make them loving,
forgiving, and giving.
Grant that we, their sons and
daughters,
may honor them always
with a spirit of
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Modlitwa dla Ojców
Boże, nasz Ojcze, w Swej
mądrości i miłości
stworzyłeś wszystko.
Udziel błogosławieństwa
naszym ojcom,
aby zostali umocnieni
Twą łaską jako chrześcijańscy ojcowie.
Niech przykład ich wiary
i miłości
będzie dla nas wzorem.
Spraw, aby byli zawsze
zdolni zaspakajać zarówno
materialne, jak i duchowo
potrzeby względem swoich
rodzin. Spraw abyśmy my,
ich synowie i córki,
okazywali im zawsze
szacunek w duchu
głębokiego
posłuszeństwa.

profound respect.

Prosimy o to przez
Chrystusa Pana
Naszego.

Amen.

Amen.

George Adamick - Ann Aitken - Sandra Anderson - Joe Bargi - Lorraine
Belokon - Dorothy Castronovo - Rosemary Cursio - Jan Drożdż - John
Greco - Nick Grossmayer - Dorothy Heck - Jennifer Hebda - Andrew
Jennings - Carrie Kacen - Marie Kane - Janet Kaplan - LaVerne Kmiec Giuseppe Lamanna - Dolores LaValle - Maria Lech - Peter Leyden - Mary Lund - Mary Lynch Michael Manczko - Barbara McDonald - Gwen Moncada - Mike Muka - Antoni Nierzejewski - Carol
Niewinski - Henry Orry - Augusto Sandoval - Norbert Schultz - Genowefa Solak - Mary Spiewak Gina Swensen - Patricia Tytro - Roger Vlasos - Stanley Wcislo - Jola Wolfe - Katie Young

If you have not yet done so and would like to have your name added to our Parish “Pray For…” list,
please call the rectory at 773-545-8840 ext. 221. Thank you!
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Post Office Box 1979
Chicago, Illinois 60690-1979

Office of the Archbishop

June 17, 2012
Dear Brothers and Sisters in Christ,
During the sacrifice of the Mass, we are invited to offer one another the sign of peace. This
interaction reminds us that peace in the world begins with each one of us.
Appropriately, this year’s Peter’s Pence Collection [June 24] calls the faithful worldwide to Cast
the Peace of Christ upon the World. In many locations around the world the Church is challenged daily to
be a visible sign of Christ’s peace. In some dioceses, many are dependent on the Church for social and
pastoral support. Likewise, our brothers and sisters in the Faith who have been marginalized or victims of
natural disasters, war and economic oppression are the most in need of Christ’s peace.
Our support of this annual collection will not only unite us in solidarity with the Holy Father and
the faithful worldwide, but it provides Pope Benedict XVI the resources to respond in love and charity to
those most in need of Christ’s peace.
May our Lord continue to bless you and your lvoed ones as you share the peace of Christ in your
parish, the Archdiocese of Chicago and throughout the Universal Church. You and those you love are in my
prayers, please keep me in yours.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Podczas ofiary Mszy św. zapraszani jesteśmy do przekazywania sobie znaku pokoju. Ten moment
nawiązywania wewnętrznej łączności ze sobą przypomina nam, że pokój na świecie zaczyna się od każdego
z nas.
Zgodnie z tym tegoroczne Świętopietrze – kolekta na rzecz Ojca Świętego - [24 czerwca] wzywa
wszystkich wiernych do promieniowania pokojem Chrystusa w świecie. W wielu miejscach na świecie
Kościół codziennie staje przed wyzwaniem, żeby być widzialnym znakiem pokoju Chrystusa. W niektórych
diecezjach wielu mieszkańców zdanych jest na opiekę społeczną i duszpasterską ze strony Kościoła. Wielu
naszych braci i sióstr w wierze, którzy zostali odsunięci na margines lub są ofiarami klęsk żywiołowych,
wojny i opresji gospodarczej, również najbardziej potrzebuje Chrystusowego pokoju.
Wasze wsparcie dla tej dorocznej kolekty nie tylko zjednoczy nas w solidarności z Ojcem Świętym
i wiernymi na całym świecie, ale również zapewni Benedyktowi XVI fundusze, dzięki którym będzie mógł
z chrześcijańskim miłosierdziem odpowiedzieć na oczekiwania tych, którzy najbardziej potrzebują pokoju
Chrystusa.
Niech Bóg nadal błogosławi Wam i Waszym bliskim, gdy obdarowujecie miłością Chrystusa
bliźnich w waszych parafiach, w archidiecezji Chicago i w całym Kościele Powszechnym. Proszę
pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach; zapewniam, że ja również modlę się za Was i za tych, których
kochacie.
Szczerze oddany w Chrystusie,

Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago

