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New Year!

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. Elżbieta Molek, 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 P.M. to 3:45 P.M., Saturday or by appointment.
Weekday Confession daily starting at 7:45 A.M. until morning Mass.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Monday-Wednesday- Friday 9:00 A.M. to 4:30 P.M.
Tuesday and Thursday 9:00 A.M. to 7:00 P.M.
Saturday 9:00 A.M. to 4:00 P.M. / Sunday 9:00 A.M. to 3:00 P.M.

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
Religious Education Office 773-685-3785

The Epiphany of the Lord
January 6, 2013
Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come,
the glory of the Lord shines upon you.
— Isaiah 60:1
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SPIRITUAL REFLECTION

Reflecting on God’s Word
Matthew’s tale is less a story of adventurous
seekers than of a luring God, drawing others into the
mystery of divinity through the birth of Jesus. A star
that guides and wise words that explain are what help
lead the magi to their destination. Natural signs and
words of revelation are what God works through in our
own day to bring us into the presence of Jesus, the Son
of God.
The story of the wise men is a journey that surrounds
the birth of Jesus. It speaks to all seeking God in
today’s world. God does not use force to attract others.
Angels speak a message of joy for all but give no
orders that insist that the shepherds journey through the
dark of night to worship. A star appears in the sky but
no one forces these astrologers to pack up some gifts
and make their way across foreign terrain to kneel and
prostrate themselves and do Jesus homage.
At the heart of this story is the message announced in
the letter to the Ephesians: God’s plan was that
everyone be included in the mystery of salvation, that,
along with the children of Abraham, “the Gentiles are
coheirs, members of the same body, and copartners in
the promise in Christ Jesus” (Ephesians 3:6). God
wants everyone to share in divine life—everyone! Give
it your thoughtful consideration.
—James A. Wallace, C.SS.R.

Living God’s Word
We can pray that the divisions and hatreds will be
resolved through the wisdom that is the gift of God. We
pray for an increase of wise men and women who are
attuned to the signs of God drawing them to join
together in worship and live together in peace. The
ultimate destination of all people is to arrive in the
presence of God.
Copyright © 2012, World Library Publications. All rights reserved.

WIARA TRZECH MĘDRCÓW
Różnymi drogami Pan Bóg prowadzi ludzi do
siebie. Dla jednych droga do Boga jest prosta
i krótka. Ukazali im ją rodzice, dobrzy ludzie,
przyjaciele. Inni z wielkim trudem i z wielką ofiarą
zdążają do Boga. Skazani są oni nieraz na pokonywanie
nieprzebytych trudności, aż wreszcie zabłyśnie dla nich
światło wiary. Trzej Ewangeliczni Mędrcy odnaleźli Boga
poprzez światło gwiazdy. „Ujrzeliśmy bowiem jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu
pokłon” (Mt. 2,2).
Ukazanie się jednak gwiazdy, to jeszcze nie
wszystko. Trzeba umieć popatrzyć na nią nie okiem
fizycznym, ale okiem wiary. Krótko mówiąc, trzeba
uznać, że jej ukazanie się jest znakiem danym nam od
samego Boga. Do odczytania tego znaku potrzeba jednak
pokory, ufności i ofiary. Tymi wszystkimi wartościami
legitymują się dziś Trzej Mędrcy, dlatego świecą nam
przykładem wspaniałej, jakże niecodziennej wiary.
Ta ich wiara jest przede wszystkim żywa. Taka
wiara ustawia człowieka na drodze, na której zawsze musi
spotkać Boga. Taka wiara zmusza niejako człowieka do
szukania Boga. Dla takiej wiary nie istnieją żadne
przeszkody. Zgaśnięcie gwiazdy dla Mędrców było
niewatpliwie przeszkodą, ale ta przeszkoda nie oderwała
ich od Boga. Idą oni nawet do wrogów samego Boga
i pytają: „Gdzie jest nowonarodzony król
żydowski?” (Mt. 2,2). Jakby chcieli oni powiedzieć, że
On musi tu być gdzieś wśród nas, bo tu nas sprowadziła
Jego gwiazda.
Wiara Trzech Mędrców—to wiara szukająca
Boga. Wyraziła się ona w uważnym odczytywaniu
znaków czasu. Gdy zobaczyli gwiazdę, „uradowali się
radością bardzo wielką” (Mt. 2,10). Szli za tą gwiazdę nie
zwracając uwagi na żadne przeszkody.
Czy my jesteśmy podobni pod tym względem do
Trzech Mędrców? Pan Bóg w swojej dobroci i w swojej
mądrości dostarcza nam także wiele znaków, ale czy my
umiemy wyciągać z nich odpowiednie wnioski? Czy
potrafimy w oparciu o nie umocnić, pogłębić i wzbogacić
swoją wiarę?
Doceniając wartość znaków czasu, sami bądźmy
znakami dla innych. Świećmy im tak, jak ongiś Trzem
Mędrcom na drodze ich życia świeciła betlejemska
gwiazda. Być znakiem wiary, to nie tylko wielki zaszczyt,
ale przede wszystkim jest to nasz chrześcijański
obowiązek. Niech to będzie naszą wielką ambicją, byśmy
zawsze byli czytelnymi znakami wiary dla innych
i byśmy w życiu codziennym byli dla naszych braci ową
gwiazdą, która ich poprowadzi do Boga.
-ks. Idzi-
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THE EPIPHANY OF THE LORD (6)
8:30 — +Nice Gianinie 5th Death Anniversary (Mario & sons)
+Lourdes Reyes (Reyes Family)
+Elaine Tovar (Denise DuPlantis)
+Eryk Piecha (Wife & Family)
10:30— O zdrowie i Bożą opiekę dla Anny
O szczęśliwą operację dla Stanisława
Podziękowanie skierowane do Boga Najwyszego za
Dar dalszego życia po ciężkiej chorobie i
gorąca prośba o dalszą opiekę
O radość w wieczności dla:
+Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Helena i Lucjan Cackowski (Córka)
+Stefani Mietka w 3 rocz. śmierci
+Krystyna Matacz 1 sza rocz. śmierci (Marian)
12:15— +Patrick White 9th Death Anniversary (Una- Wife)
+Beverly J. Hoffman (Henry Kruzel)
6:00 — +Krzysztof Klimek 2 rocz. śmierci (Żona i dzieci)
+Marianna Zuterek 3 rocz. śmierci (Przyjaciele)
MONDAY (7) Christmas Weekday/ St. Raymond of
Penyafort, Priest
8:00 — +Otto Ackermann (Daughter)
+Trinidad Reyes (Reyes Family)
TUESDAY (8) Christmas Weekday
8:30 — +Richard Jezierny 9th Death Anniversary
WEDNESDAY(9) Christmas Weekday
8:00 — Health & Blessings for Lorraine DuPlantis on her 90th
Birthday
8:30 —
THURSDAY (10) Christmas Weekday
8:00 — +Lorraine & Otto Ackermann (Daughter)
+Aidan Biggins Birthday Remembrance
(Anne Biggins)
FRIDAY (11) Christmas Weekday
8:00 — +Jane Kroll 6th Death Anniversary
SATURDAY (12) Christmas Weekday
8:00 —
8:30 —
4:00 — +Elaine Tovar (Lois Traficante)
+Annunciato Greco (Philomena)
+Mary Smolenski (Son Richard & Family)
+William Cloclanes (Rosa Veach & Family)
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THE BAPTISM OF THE LORD (13)
8:30 — +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+Henry A. Kmiec (Neva & Joe Cmiel)
+Patricia Kieras (Dolores Poltorak)
10:30— O opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie Łaski dla
Magdaleny Adamowski z racji urodzin
(Rodzina)
O Boże bł., zdrowie i potrzebne Łaski dla Stanisława
Tolwińskiego z racji urodzin (Polska Grupa)
O radość w wieczności dla:
+Katarzyna i Paweł Dziura ( Tato z rodziną)
+Sobiesław Łabno
+Maria Mortka 1 sza rocz. śmierci (Brat z rodziną)
+Victor Burzynski (Rodzice)
+Józef Sopek (Żona)
12:15—
6:00 —

Maksymilian Kocon

Michael Cahill
Stefania Kindzierski
Mathilda Massel
Catherine Huberty
Veronica Wilczynski

December 23, 2012
Currency
$ 4,346.00
Checks
$ 2,964.00
Loose Coin
$
5.95
Total
$ 7,315.95
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$225,000.00
Collections Year to Date
$203,810.18
Under Budget
$< 21,189.82>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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St.Priscilla
Christmas
Celebration
We would like to invite all parishioners for a
Christmas celebration on Saturday, January 12th at
5:00 P.M. in McGowan Hall. In order to get to
know each other and gather as one St. Priscilla
Family, I would like to invite all of our
parishioners to celebrate Christmas and the
various traditions and cultures that come with it.
Tea, coffee, cake and other refreshments will be
included. If anyone has a
Christmas tradition they
would like to share with
our fellow parishioners,
please contact the
Rectory.
- Fr. Idzi Zrzeszenie Amerkańsko
Polskie organizuje bezpłatne
kursy, przygotowujące go
egzaminu na obywatelstwo.

The Magi’s own birth as followers of Jesus occurred as
they offered homage to the Child and went forth to
proclaim him to the world. How can we too proclaim
Jesus to the world? Have you ever thought about a
vocation to priesthood or religious life? Men 22 to 40
years old are invited to participate in the INSEARCH
Priesthood discernment program. If you feel called to the
priesthood, INSEARCH will help you gain clarity
arounf the call you feel. We meet ever Tuesday night at
Quigley Pastoral Center. For more information contact
Fr. Brian Welter at bwelter@archchicago.org or 312-5348298, or go to www.ChicagoPriest.com.
Trzej królowie przychodzą, aby oddać hołd Dzięciątku
Jezus. W jaki sposób dzisiaj my możemy złożyć hołd
Bogu? CZY KIEDYKOLWIEK ROZWAŻAŁEŚ
POWOŁANIE DO KAPŁAŃSTWA LUB ŻYCIA
ZAKONNEGO? Mężczyżni w wieku od 22 do 40 lat
zaproszeni są do wzięcia udziału w programie
INSEARCH. Jeśli odczuwasz w sercu powołanie do
kapłaństwa, INSEARCH pomoże rozeznać ci Boże
Wezwanie. Nasze spotkanie odbywają się w każdy
wtorek w Quigley Pastoral Center. Więcej in formacji
uzyskać można kontaktując się z ks. Brianem Welterem,
pod numerem telefonu 312-534-8298 lub pisząc na adres
email bwelter@archchicago.org.

Kursy będą się rozpoczynać się w styczniu 2013.
Zapisy od 1 grudnia, 2012. Zajęcia odbywają się w
tygodniu wueczorami oraz w soboty i niedziele.
Lokalizacja klas na północnej i południowej
stronie w Chicago. W celu zapisania się proszę
dzwonić na numer: (773) 282-1122 WEW. 400

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
January 12th & January 13th
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.

Karl Rodriguez

Donna Chesna

As scheduled

Maura Clancy

As scheduled

As scheduled

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled

As scheduled
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Odwiedź naszą parafialną stronę internetową

Visit the Official St. Priscilla Church Web Site at

www.stpriscilla.org

www.stpriscilla.org

Znajdziesz tam następujące informacje:
Wiadomości o parafii Rozkład Mszy świętych
Wydarzenia Parafialne i Fotografie
Organizacje Parafialne i ich Strony Internetowe
Inne Informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji, lub w celu
zamieszczenia ogłoszenia, lub jeżeli pragniesz zostać sponsorem
strony internetowej, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną
za naszą strone internetową: basel.sarraf@gmail.com lub zadzwoń
do kancelarii parafialnej.

*Church News*

*Mass Schedules*

*Parish Organization Web Sites*
*Contact Information*

*Bulletins*

For more information on the parish web site, to have information posted, request an account, contact the parish
webmaster
at basel.sarraf@gmail.com or call the parish rectory.

Thank you to the wonderful group of our parishioners
who came out to help us decorate for the Christmas
Season. About 35 parishioners dedicated their time and
talents to decorate the inside of our church. We are
grateful to these parishioners and we hope everyone
enjoys the lights, flowers, and banners. God Bless!
Pictured below: The few parioshioners who were able to stay a
little longer in order to be captured.

Above: The main altar, after decorations were completed.

George Adamick - Ann Aitken - Joe Bargi - Lorraine Belokon - Dorothy
Castronovo - Rosemary Cursio - Jan Drożdż - Nick Grossmayer - Dorothy
Heck - Jennifer Hebda - Marian Henaghan - Tony Inacay - Andrew Jennings
- Carrie Kacen - Marie Kane - Janet Kaplan - LaVerne Kmiec - Giuseppe
Lamanna - Dolores LaValle - Maria Lech - Peter Leyden - Joseph LoPiccolo - Mary Lund - Mary
Lynch - Michael Manczko - Barbara McDonald - 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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Office of the Archbishop

January 6, 2013

Post Office Box 1979
Chicago, Illinois 60690-1979

January 6, 2013

Dear Brothers and Sisters in Christ,
As thousands of young people in the United States and around the world prepare to attend World Youth Day in
Rio de Janeiro, nearly 25,000 young people in nearby Maraba, Brazil are struggling to subsist surrounded by a
world of violence, poverty and little hope for the future.
Fortunately, the parishioners of Nossa Senhora de Nazare parish in Maraba have begun a series of programs
targeted at these youth enabling them to grow in their relationship with Christ and acquire skills to break the cycle
of poverty that encircles them.The parish was able to provide for these programs as the result of funding from the
Collection for the Church in Latin America.
In twenty-two countries of South America and the Caribbean, funds from this collection provide the assistance that
individual parishes need to sustain and enrich the faith of their parishioners. Additionally, your generosity will
assist in the formation of seminarians, permanent deacons, religious sisters and brothers, and lay ministers of the
Gospel.
Please know that I am grateful for your support and generosity. During the upcoming season of Lent, you and
those you love will be in my prayers; please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Podczas gdy wielka liczba młodzieży w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie przygotowuje się do
udziału w Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, niemal 25 tysięcy młodych ludzi - mieszkańców położonej
niedaleko Maraby w Brazylii - otoczonych jest bezmiarem przemocy, nędzy i braku nadziei na przyszłość,
walcząc każdego dnia o przetrwanie.
Na szczęście członkowie parafii Nossa Senhora de Nazare w Maraba rozpoczęli serię programów
stworzonych właśnie z myślą o tym, żeby pomóc miejscowej młodzieży w nawiązaniu i zacieśnieniu więzi z
Chrystusem, a także po to, by wesprzeć wysiłki młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, dzięki którym
będą mogli wydostać się z otaczającego ich kręgu nędzy. Parafia Nossa Senhora de Nazare była w stanie
sfinansować te programy dzięki funduszom zgromadzonym w czasie Kolekty na rzecz Kościoła w
Ameryce Łacińskiej.
W dwudziestu dwu krajach Ameryki Południowej i Karaibów wpływy uzyskane z tej kolekty pomagają
poszczególnym parafiom w podtrzymaniu i pogłębianiu wiary miejscowych parafian. Wasza ofiara w czasie
tej kolekty wspomoże również formację seminarzystów, stałych diakonów, sióstr i braci zakonnych oraz
akolitow i lektorów.
Jestem bardzo wdzięczny za Wasze wsparcie i hojność. Podczas nadchodzącego okresu Wielkiego Postu
będę modlił się za Was i Waszych bliskich i proszę, żebyście i Wy modlili się za mnie.
Szczerze oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago

