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Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor
Mrs. Anna Adamowski, Oﬃce Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate &
Religious Education Coordinator
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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Eighth Sunday in Ordinary Time

EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (3)
8:30AM +Józef Gajda (Family)
+Kazimierz Owca (Family)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Boże bł. dla Emillii i rodziny
O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla
Doriana i Oliwera
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Philip Bober (Rodzice)
+Daniel Krawiec (Rodzina)
+Anna Kalinowski (Rodzina)
+Anna Denisiuk (córki)
+Karol Koziara 47 rocz. śmierci
+Józef Zaleśny (Rodzina)
12:15PM +Pietro Massanisso (Family)
+Bill Senne 10th Death Ann. (Family)
+Karol Koziara 47th Death Ann. (Family)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
+JoAnna Jordan w rocz. śm. (Marta)
+Czesław Rogozinski (Marta)
MONDAY (4) Weekday
8:00AM +James and Matthew Blickle (Joan)
Health and Blessings for Joan
7:30PM O bł. Boże dla członków Żywego Różańca oraz
Moderatora Ks. Daniela
+Daniel Krawiec (Rodzina)

SATURDAY (9) Saturday after Ash Wednesday
8:00AM All souls in purgatory
8:30AM +Stanisław i Marian Kulaga w rocz. śm. (Rodzina)
4:00PM Health & Blessings for Zdzisław on his Birthday
(wife)
+Stephen Serio 3rd Death Ann. (mother, wife & son)
+Bernice Hujar (Hujar Family)
+Patrick Sulak Death Ann. (Family)

The Stations of the Cross in
English will be held every
Friday at 6:00 PM.
Droga Krzyżowa w języku
polskim będzie odprawiana w każdy piątek o
godzinie 7:00 wieczorem.

GORZKIE ŻALE
w języku polskim będą
odprawiane w każdą
niedzielę o godz.
5:30PM (pół godziny
przed wieczorną Mszą
świętą).

ASH WEDNESDAY MASS SCHEDULE
Masses in English:

TUESDAY (5) Weekday
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)

8:00 AM and 6:00 PM

Msze św. w języku polskim:
10:00 AM i 7:30 PM

WEDNESDAY (6) Ash Wednesday
8:00AM +Ferdinand Weiterschan (Family)
+Joseph Anton Voelker (Voelker Family)
10:00PL +Daniel Krawiec w 30 dzień po śmierci (Rodzina)
12:20PM Service with Distribution of Ashes
6:00PM +Edward K. Kolakowski Sr. 10th Death Ann.
7:30PM za zmarłych polecanych w wypominkach
FIRST THURSDAY (7) Thursday after Ash Wednesday
8:00AM +Maryna McGlynn Birthday Rem. (Rosalie)
+Joanna Jordan (Marta)
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)
FRIDAY (8) Friday after Ash Wednesday
8:00AM +Czesław Rogozinski (Marta)
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)

Prayer Service in English:
12:30 PM

February 24, 2019
Total Collection:

$ 7,454.33

Thank you for your generosity and
support of our Parish
Next Weekend’s Collection:
Church in Central & Eastern Europe
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Fr. Maciej’s Reflections
Jesus is our teacher. He speaks to us in his school of love in simple terms that convincingly appeals to
our lives and an eﬀective deed that lets us know his power. We have to gain the wisdom of life in this
school and act in love. And by doing so, become teachers ourselves. This, in turn, commands us to
remain humble and watchful. Humility is needed in order to firmly tread on the ground, aware that
before we, as teachers, begin to admonish sinners and to teach ignorant people, should see our own
weaknesses. Watchfulness is necessary to not follow false teachers in life, not to look uncritically at
reality through the lenses of the media. If every day we confront our choices with the only Teacher, then
we will gather in our hearts treasures that will help us build authority and fulfill the teaching mission.
Jesus, You are a patient teacher who teaches me wisdom. Please give me a humble and watchful heart, let
your wisdom dwell in it and give forth good fruit.
Next Wednesday, March 6, Lent will begin. On Ash Wednesday, our foreheads are marked with ashes as
a sign of repentance and penance. Remember to fast and abstain on this day. Ash Wednesday and Good
Friday are obligatory days of fasting and abstinence for Catholics. For members of the Latin Catholic
Church, the norms on fasting are obligatory from age 18 until age 59. When fasting, a person is
permitted to eat one full meal, as well as two smaller meals that together are not equal to a full meal. In
addition, Fridays during Lent are obligatory days of abstinence. We abstain from consuming meat on all
Fridays during Lent. The norms concerning abstinence from meat are binding upon members of the
Latin Catholic Church from age 14 onwards. This period mobilizes us for intense prayer, fasting and
almsgiving. I cordially invite you to participate in daily Eucharist, Friday devotions of the Way of the Cross, and the parish
Lenten retreat. I also encourage you to take the time to make a good examination of conscience and to receive the sacrament
of penance and reconciliation.
Wishing you a fruitful time of Lent. Blessings.
Fr. Matthias Galle ‐ Your Pastor

Refleksje Ks. Macieja

Jezus jest naszym nauczycielem. Przemawia do nas w swojej szkole
miłości słowem prostym, które przekonująco apeluje do naszego
życia, i czynem skutecznym, który daje nam poznać Jego moc. Mamy w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować w
miłości. A przez to sami stawać się nauczycielami. To z kolei nakazuje nam zachować pokorę i czuwać. Pokora potrzebna jest
po to, aby twardo stąpać po ziemi, w świadomości, że zanim jako nauczyciele zabieżemy się do napominania grzesznych i
pouczania nieumiejętnych, sami powinniśmy dostrzec własne słabości. Czuwanie natomiast jest po to, aby nie obierać sobie w
życiu fałszywych nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie na rzeczywistość przez medialne okulary. Jeśli każdego dnia będziemy
konfrontować swoje wybory z jedynym Nauczycielem, wówczas będziemy gromadzić w sercu skarby, które pomogą nam
budować autorytet i spełniać misję nauczycielską.
Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne i czuwające serce, aby przebywała w
nim Twoja mądrość i wydawała dobre owoce.
W najbliższą środę czyli 6 marca rozpoczynamy w kościele okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową posypujemy głowy
popiołem na znak skruchy i pokuty. Pamiętajmy, że obowiązuje nas w tym dniu post ścisły pod względem jakościowym i
ilościowym. Natomiast we wszystkie piątki Wielkiego Postu powstrzymujemy się od
spożywania pokarmów mięsnych. Okres ten mobilizuje nas do wytężonej modlitwy, postu
i jałmużny. Serdecznie zapraszam na codzienną mszę świętą, piątkowe nabożeństwa
drogi krzyżowej, parfialne rekolekcje wielkopostne. Zachęcam również do poświęcenia
czasu na zrobienie dobrego rachunku sumienia i przystąpienie do sakramentu pokuty i
pojednania.
Życząc owocnego przeżycia Wielkiego Postu z serca błogosławię.
Ks. Maciej Galle – Wasz Proboszcz

Eighth Sunday in Ordinary Time

PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, March 4
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Lectio Divina (Plebania)
Tuesday, March 5
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, March 6
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
10:00AM Msza Święta (Kościół)
12:30PM Prayer Service w/ Distribution of Ashes (Church)
6:00PM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (Kościół)
8:30PM Diakonia Muzyczna (Kościół)
Thursday, March 7
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament with
Litany to the Jesus Christ Priest and Victim (Church)
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu
z Litanią do Chrystusa Kapłana i Żertwy (Kościół)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Friday, March 8
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
6:00PM Stations of the Cross (Church)
7:00PM Faith Formation (Rectory)
7:00PM Droga Krzyżowa (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Taize Prayer (Church)
8:30PM Spotkanie dla Młodzierzy (McGowan)
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Saturday, March 9
7:30AM Holy Rosary (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, March 10
8:00AM Rosary (Church)
8:30AM Holy Mass (Church)
10:00AM Godzinki (Kościół)
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:00PM Divine Mercy Chaplet (Church)
12:15PM Holy Mass (Church)
5:30PM Gorzkie Żale (Kościół)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Katechumenat (Plebania)
7:00PM Odnowa w Duchu Świętym (Sala McGowan)

PEREGRINATION - STATUE OF
OUR LADY OF FATIMA
More than 100 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 ponad 100 rodzin z naszej parafii przyjęło
figurę Matki Bożej Fatimskiej do swoich domów.
Aby zaprosić Matkę Bożą wystarczy zadzwonić do
biura parafialnego.

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 dołączcie
do nas w każdą środę o godz. 1:00PM.
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6949 W. Addison Chicago, IL 60634 tel.773 545 8840

Conferences
& Lenten Retreat
with
Fr. Mitch Pacwa
April 4 - 7, 2019
If you were a student at
St. Priscilla School with
Fr. Pacwa, please contact the
Rectory. We would like to
organize a class reunion!

St. Priscilla Parish
Catholic Womens Club News
Attention all members:
Please attend our next meeting on
Tuesday, March 5 at 1:00PM
in the Rectory Round Room.

Thursday, April 4
Friday, April 5
Saturday, April 6
Sunday, April 7
EUCHARIST FOR THE SICK & HOMEBOUND AND
THE SACRAMENT OF THE SICK
If there is someone who would like to receive the Eu‐
charist at home, hospital, or nursing home, or if you
have a family member, friend or neighbor who is
homebound and would like a home visit, please call
the Rectory Oﬃce. Our priests, Ministers of Care and
Eucharistic Ministers look forward to fulfilling these
requests.

KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH ORAZ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH
Jeśli jest ktoś, kto pragnie przyjąć Komunię Świętą w
domu, szpitalu lub w domu opieki, lub jeśli mamy
kogoś z rodziny, przyjaciela lub sąsiada, którego
możnaby odwiedzić, prosimy konakt z biurem
parafialnym. Nasi kapłani oraz nadzwyczajni szafarze
Komunii Świętej są gotowi służyć wszystkim
potrzebującym.

Eighth Sunday in Ordinary Time
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VALENTINE DANCE
ZABAWA WALENTYNKOWA
Całkowity dochód z zabawy wyniósł: $19,438.50
THANK YOU!
The total raised from the Dance was: $19,438.50
DZIĘKUJEMY!

PLEASE REMEMBER
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament with Litany to the Jesus Christ Priest and Victim
and prayer for priests and new vocations.

6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu z Litanią do Chrystusa Kapłana i Żertwy, oraz modlitwą za
kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa.

Pielgrzymka z Ks. Maciejem Galle do:
♦

MEDJUGORIE - MATKA BOZA KROLOWA
POKOJU
♦ MALOWNICZA WYSPA BRAC - REJS Z
ODPOCZYNKIEM
♦ PIETRLCINA - MIEJSCE GDZIE URODZIŁ SIĘ
OJCIEC PIO oraz SAN GIOVANNI ROTONDO
♦ CZARNOGORA - REJS NA WYSPE MATKI BOSKIEJ SKALNEJ I CUDOWNY OBRAZ

Od 15-go do 26-go wrzesnia 2019r.
Po więcej informacji, prosimy dzwonić do: Blue Amber Travel (847) 630-3777

Eighth Sunday in Ordinary Time
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LENTEN REGULATIONS

WIELKOPOSTNE PRZEPISY

Abstinence from meats is to be observed by all
Catholics 14 years old and older on Ash Wednes‐
day and on all the Fridays of Lent.

1. Wstrzemiężliwość od potraw mięsnych musi być
przestrzegana przez wszystkich Katolików, którzy
ukończyli 14 rok życia w Środę Popielcową oraz we
wszystkie Piątki w okresie Wielkiego Postu.

Fasting is to be observed on Ash Wednesday by
all Catholics who are 18 years of age but not yet
59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength according to
one’s needs, but eating solid foods between
meals is not permitted.
The special Paschal fast and abstinence are
prescribed for Good Friday and encouraged for
Holy Saturday.
“The season of Lent is a preparation for the
celebration of Easter. The liturgy prepares the
catechumens for the celebration of the paschal
mystery by the several stages of Christian initia‐
tion; it also prepares the faithful, who recall their
baptism and do penance in preparation for East‐
er,” (General Norms for Liturgical Year, #27).
By the threefold discipline of fasting, almsgiving,
and prayer, the church keeps Lent from Ash
Wednesday until the evening of Holy Thursday.
All of the faithful and the catechumens should
undertake serious practice of these three tradi‐
tions. Failure to observe penitential days totally
or a substantial number of such days must be
considered serious.
“On weekdays of Lent, we strongly recommend
participation in daily Mass and self‐imposed
observances of fasting. In light of grave humans
needs which weigh on the Christian conscience
in all seasons, we urge particularly during Lent,
generosity to local, national, and world pro‐
grams of sharing all things needed to translate
our duty to penance into a means of implement‐
ing the right of the poor to their part of our
abundance,” (U.S. Bishops statement on peni‐
tential observances, 1966).

2. W Środę Popielcową wszyscy Katolicy, którzy
ukończyli 18 rok życia jednak nie przekroczyli 59 lat,
zobowiązani są do zachowania postu. Ci, którzy
mieszczą się w tych granicach wiekowych mogą
spożyć wyłącznie jeden pełen posiłek. Dwa mniejsze
posiłki są dozwolone, w przypadku gdy są one
konieczne do utrzymania się danej osoby na siłach,
ale jedzenie pomiędzy posiłkami jest zabronione.
Wielki Post oraz wstrzemiężliwość pokarmów
mięsnych obowiązują w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Okres postu jest naszym przygotowaniem się do
Wielkanocy. Liturgia przygotowuje katechumenów
(nie ochrzczonych) do uczczenia tajemnicy
Wielkanocnej poprzez kilka stopni chrześcijańskiego
wtajemniczenia przez przygotowanie wiernych do
odnowienia Chrztu świętego i do pokuty w
przygotowaniu do Wielkanocy, (Normy Generalne
Roku Liturgicznego #27).
Poprzez potrójny rodzaj dyscypliny jakimi są:
wstrzemiężliwość od pokarmów, jałmużna oraz
modlitwa, katechumeni powinni wziąć czynny udział
w tym okresie i przestrzegać tej potrójnej dyscypliny.
Zaniedbanie w przestrzeganiu tej tradycji w ciągu
jednego dnia nie jest traktowane jako poważne
wykroczenie,
natomiast
zaniedbanie
w
przestrzeganiu dni postnych lub nagromadzenie tego
typu zaniedbań uważane jest za bardzo poważne
wyroczenie.
W czasie zwykłych dni tygodnia w okresie Wielkiego
Postu stanowczo zachęcamy do uczestnictwa w
codziennej Mszy świętej i do wstrzemiężliwości od
pokarmów mięsnych. W tym specjalnym okresie jakim
jest Wielki Post powinniśmy zabezpieczać wszelkie
potrzeby ludzkie, którymi obciążone jest nasze
sumienie i zachęcać wszystkich do hojności i
szczerości w dzieleniu się z naszymi bliźnymi a
zwłaszcza z biednymi znajdującymi się w potrzebie i
mającymi prawo do udziału w naszym dostatku
(Oświadczenie Biskupów Amerykańskich na temat
pokuty, 1966).
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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:
Chaplain Capt. Fr. Marcin Buliński
Staﬀ Sgt. Anthony G. Tripoli
US Navy:
PO2 Daniel Jarosz
E3 Kamil Bigos

If you wish to pray for a soldier close to
you, please contact our Office.

Marge Ackermann—Joe Bargi—
Lorraine Belokon—Dorothy Cas‐
cio—Emmett Clancy—Edward &
Mary Czerwinski— Jan
Drożdż—Anthony Felau—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 Kar‐
wowska—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 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 Vin‐
cent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—
Carla and Adam—Rich Youns—
Barbara Youns

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 - March 9 / 10
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 9 / 10 Marzec
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

TBD

R. Pacyna
S. Moritz

M. Carrasca
C. Camara

Sunday
8:30 AM

TBD

J. Ward
E. Villegas

R. Ferina
C. Duﬀy

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

TBD

K. Cioch
A. Harmata
M. Clancy
M. Picchietti

K. Ziobro
A. Cimoch
D. Ziobro
J. Miketta

Sunday
6:00 PM

TBD

Sr. A. Kalinowska
S. Słonina

M. Kuczyński
A. Bigos

Fr. J. Grob

