Welcome to
St. Priscilla!

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
Mrs. Teresa Koziar, Sacristan
Mr. Richard Koziar, Maintenance
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
RITE OF RECONCILIATION:
Monday—Friday at 7:45 AM until 8:00 AM
Saturday from 3:00 PM until 3:45 PM or by appointment.
PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the Rectory.
PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday and Wednesday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday-Thursday-Friday 9:00 AM to 4:30 PM
Saturday 9:00 AM to 4:00 PM

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
WEEKDAY MASSES:
Monday - 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 of the month at 1:30 PM. Attendance at Baptismal Preparation class is mandatory. Register by calling the Rectory.

Third Sunday in Ordinary Time
January 25, 2015
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel.
— Mark 1:15
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Reflecting on God’s Word
First apprentice, then journeyman, and finally master.
That’s the way someone “travels” when learning a
trade. But before “setting out” one must find a
trustworthy master who will accept him to study with
her. Then he must commit himself to the “journey” of
learning the trade. By watching and listening to the
master, by imitating her example and following her
advice, the disciple gradually learns her “ways.”
The Scriptures this week present a journeyman, Jonah,
and a master, Jesus. Why did people trust and follow
them? People responded to Jonah because he was
traveling the way of the Lord himself; he had repented
and set out on the journey of discipleship. They
responded to Jesus because he was a master worthy of
their trust and because he invited them to be his
disciples, to walk at his side and to study his ways.
People followed them not because of their words, but
because they knew the way.
—Virginia Stillwell

W KIERUNKU BOGA...
Wiodącym tematem czytań liturgicznych III Niedzieli
Zwykłej jest nawrócenie. Czytamy dziś o tym, jak prorok
Jonasz skutecznie wzywał do nawrócenia mieszkańców
Niniwy, a w Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa, od
których zaczynał swe publiczne nauczanie: „Czas się
wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię.”
Słowo „nawrócenie” należy do rodziny słów utworzonych
od słowa podstawowego „wrócić”. Do tej rodziny należą
również słowa: odwrócenie, zawrócenie, przewrócenie i
inne. Wszystkie te słowa łączy to, że oznaczają one jakąś
zmianę, przede wszystkim zmianę kierunku. Są jednak
między nimi subtelne różnice. Zawrócenie na przykład,
rozumiemy najczęściej jako oddalenie się od
wyznaczonego celu. Ktoś zawraca z drogi, bo mu zabrakło
sił. Słowo to ukazuje nam swoje negatywne znaczenie.
Zupełnie inaczej jest ze słowem”nawrócenie”. Treść tego
słowa jest na wskroś pozytywna. Nawrócenie zawsze
przybliża nas do celu, od którego oddaliliśmy się z powodu
naszych błędów. Dlatego w nauczaniu Pana Jezusa
wezwanie
do
nawrócenia
połączone
jest
ze
stwierdzeniem, że „bliskie jest Królestwo Boże”.
Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. To „zawsze”
sprawia, że Bóg nie trwa w jednym miejscu, ale jest niejako
ciągle w drodze ku człowiekowi, bo człowiek, niestety,
ciągle oddala się od Boga. Bóg tego kierunku „ku
człowiekowi” nigdy nie zmienia. Nigdy nie zawraca i nigdy
nie odwraca się od człowieka. Aby człowiek mógł być
blisko Boga, powinien realizować właśnie ten kierunek „ku
Bogu”. Dlatego, że człowiek oddalił się od Boga - dlatego
musi zmienić swój kierunek i nawrócić się. W ten sposób
wracając - idzie naprzód, bo zbliża się do najważniejszego i
właściwie jedynego celu swojego życia.
Nasze sumienie, które jest najczystszym sejsmografem
naszej duszy, ono najlepiej nam powie, co trzeba zrobić,
aby z powrotem wrócić do Boga.

Living God’s Word
There is one problem with Christian discipleship. No one
will ever become a master. The most we can strive for is
to be journeymen, like Jonah and Jesus’ disciples. We
can only show others the way if we commit ourselves
to the journey and walk at the Master’s side, trusting
and listening and following the ways of the Lord.
Copyright © 2014, World Library Publications. All rights reserved.

Przede wszystkim trzeba tego Boga przeprosić. Przeprosić
za swoje dawne i obecne błędy. Trzeba nam to zrozumieć,
że jedynie On i nikt więcej nie może nas uszczęśliwić. On,
który jest Bogiem miłości i miłosierdzia najlepiej rozumie
naszą nędzą i słabość i tylko On jeden pragnie naprawdę
naszego szczęścia.
Jest faktem, że nauka Chrystusa uzdrawia naszą duszę, ale
i także bardzo często pomaga do naszego fizycznego
zdrowia. Uspokaja, ucisza wzburzone umysły, łagodzi
napięcia, słowem rozwija przed nami wspaniałe horyzonty
innego życia. Nawróćmy się zatem i uwierzmy Ewangelii.

— Ks. Idzi —
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THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (25)
8:30 — In Thanksgiving for Anita del Carmen and Family
In Thanksgiving Erlinda Villegas and Family
++Genowefa and Ferdinand Wójcik (Family)
+Pat Napoli Abella (Duffy Family)
+Richard Pacyna (Wife and Children)
10:30— O opiekę Bożą i Matki Najświętszej nad Papieżem,
Biskupami, Kapłanami, zakonami i świeckimi
powołanymi w służbie nowej ewangelizacji
szczególnie wsród Polonii oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
O zdrowie, Boże Bł. i wszelkie potrzebne łaski dla
Antoni Niemczyk, Casey Czochara i
Stanisław Ryczek (Polska Grupa)
O opiekę Matki Bożej dla Emilii Tytro i jej rodziny
O radość w wieczności dla:
+Tadeusz Łepkowski w rocz. śmierci (Rodzina)
+Patrysia Tytro (Rodzice)
++Władysław i Józefa Sieczka (Siostra)
+Franciszek Piotrowski w rocz. śmierci (Rodzina)
12:15— +Mary Ivack (Jerry Lambert and Family)
6:00 — ++Helena i Eugeniusz Zieliński (Niewiarowska/
Prokopiuk)
++Michalina i Kazimierz Derewońko (Niewiarowska/
Prokopiuk)
++Maria i Józef Pałasiński (Córka)
MONDAY (26) Saints Timothy and Titus, Bishops
8:00 — St. Priscilla Parishioners #7
TUESDAY (27) Saint Angela Merici, Virgin
8:00 — +Harriet Marienfeld Birthday Remembrance (Jim
Miketta)
WEDNESDAY (28) St. Thomas Aquinas, Priest and Doctor
8:00 — All Souls in Purgatory #27 (Za zmarłych polecanych w
wypominkach)
8:30 — Za zmarłych polecanych w wypominkach #28 (All
Souls in Purgatory)
THURSDAY (29) Weekday
8:00 — +Michael Kwilas Birthday Remembrance and 1st
Death Anniversary (Aunt and Uncle)
FRIDAY (30) Weekday
8:00 — +James J. Keenan 42nd Death Anniversary (Donna
Herrity)
SATURDAY (31) Saint John Bosco, Priest
8:00 — St. Priscilla Parishioners #8
8:30 — +Donata Szafranko w rocz. śmierci (Córka)
4:00 — +Alejandra Pamatmat (Family)

Lillian Hayes

Pat Abella
William Balog
Joe Bargi
Lorraine Belokon
Evelyn Cademartrie
Maria Ceglarek
Jan Drożdż
Jean Hanisko
Dorothy Heck
Jennifer Hebda
Marian Henaghan
Andrew Jennings
Carrie Kacen
Marie Kane
Janet Kaplan
Maureen Kearney
Chester Kmiec
Laverne Kmiec
Helen Kumiega
Helen Lapore
Maria Lech

Peter Leyden
Joseph LoPiccolo
Mary Lund
Mary Lynch
Michael Manczko
Barbara McDonald
Gwen Moncada
Mike Muka
Antoni Nierzejewski
Adam Niewiadomski
Carol Niewinski
Stefan Nowik
Anna Oracz
Henry Orry
Joseph Rath
Marge Reavis
Alice Reckmann
Augusto Sandoval
Norbert Schultz
Helen Sterling
Gina Swensen
Roger Vlasos
Jola Wolfe
Katie Young
Carla and Adam
Virginia Zyburt

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 ext. 221. Thank you!

Antonio William Castro III
Lilyana Rose Castro

January 11, 2015
Currency
$ 3,307.00
Checks
$ 2,743.00
Loose Coin
$
5.54
Total
$ 6,055.54
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$210,000.00
Collections Year to Date
$172,331.52
Under Budget
$<37,668.48 >
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Valentine’s Day
Dance

Zabawa
Walentynkowa

The Polish community from St. Priscilla is
hosting its Twelfth Annual Valentine’s Day
Dance, which will be held on Saturday,
February 14, 2015 at 7:00 PM
in McGowan Hall.

Wspólnota polsko-języczna w parafii św.
Pryscylii organizuje 12-tą Zabawę
Walentynkową, która odbędzie się w dniu
14-go lutego br. o godz. 7:00 wieczorem w
sali McGowan pod kościołem.

Music will be provided by the “ZAWISZA”
band. The ticket price is $15 and can be
purchased at the Parish Office. Drinks and
food will be available at an additional cost.

Do tańca będzie przygrywać orkiestra
ZAWISZA. Cena biletów $15. Bufet obfitcie
zaopatrzony.

We hope to see you all

Do miłego zobaczenia!

there!

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na
bezpłatną sesje, na której będą wypełniane i składane przez Internet aplikacje FAFSA (dofinansowanie federalne
na studia).
Aplikacje FAFSA będzie można składać we wtorek, 27 stycznia 2015 od 17:00 do 21:00 w pracowni komputerowej
Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego przy 3815 N. Cicero.
Pomocy w wypełnianiu aplikacji udzielą przedstawiciele Illinois Student Assistance Commission (ISAC)

1.

Aby wypełnić formularz FAFSA potrzebne będą:
Rozliczenie podatkowe za rok 2014 i formularz W-2 (rodziców i studenta)
2. Numer Social Security (rodziców/studenta)
3. Dla stałych rezydentów numer zielonej karty
4. Wysokość posiadanych oszczędności

Po więcej informacji na temat spotkania można dzwonić pod numer telefonu 773-282-1122 wew. 414
Spotkanie sponsorowane jest przez the Chicago Cook Workforce Partnership oraz przez Fundację Kopernikowską.

Third Sunday in Ordinary Time
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WŁĄCZ SIĘ DO DOROCZNEJ KWESTY
KATOLICKIEJ 2015
„Świadomi powierzonego nam obowiązku”
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy już
odpowiedzieli na otrzymany list od arcybiskupa Cupicha o
wsparcie Kwesty Katolickiej. W imieniu wszystkich, którzy
otrzymują pomoc przez posługę i duszpasterstwa
wspierane przez Doroczną Kwestę Katolicką, dziękujemy
za Wasze dary. Jeśli do tej pory nie odpowiedziałeś na
przesłaną korespondencję, prosimy uczyń to jak
najszybciej.

Be Part of the 2015 Annual Catholic Appeal
“Entrusted with Responsibility”
Many of you have responded to the Annual Catholic
Appeal mailing from Archbishop Cupich. On behalf of
those served by the ministries and services funded by the
ACA, we thank you for your gifts. If you received the
mailing and have not responded, please do so as soon as
possible.
This year, the theme of the Appeal is Entrusted with
Responsibility. God provides each of us with many gifts.
We have a responsibility not only to recognize these gifts
but also to nurture them.
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect
on our gratitude for these gifts. Your financial support for
the work of our parish, our Archdiocese and the Church
throughout the world is, in fact, one way to express this
gratitude. Please give generously to the 2015 Annual
Catholic Appeal.
When our parish reaches its goal in paid pledges, 100% of
the additional funds received will be returned to us for use
in our parish.

2014 REQUESTS FOR CONTRIBUTION
STATEMENTS
Contribution Statements for the year, 2014, can be
prepared for registered parishioners upon request.
Please call the Parish Office (773) 545-8840 ext. 221
with your name, address and envelope number. You
can choose to either pick it up at the office during
business hours or have it mailed out to you. We
would like to sincerely thank everyone for their
continued support of St. Priscilla Church!

W tym roku, motywem przewodnim są słowa: „Świadomi
powierzonego nam obowiązku”.
Bóg daje każdemu z nas wiele darów. Naszym
obowiązkiem jest nie tylko je rozpoznawać, ale także
je pielęgnować.
Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga,
powinniśmy równocześnie wyrazić wdzięczność za
wszystko, czym do tej pory zostaliśmy obdarzeni. Dary,
które składamy na rzecz naszej parafii, archidiecezji i
Kościoła na całym świecie są jednym ze sposobów
wyrażania naszej wdzięczności. Prosimy o hojne wsparcie
Kwesty Katolickiej 2015.
Po zebraniu docelowej kwoty w postaci spłaconych
zobowiązań, 100% dodatkowo zebranych środków,
zostanie zwrócona nam, do wykorzystania na niezbędne
potrzeby naszej parafii.

During these chilly winter months, families gather
around dining room tables to share a warm meal and
discuss on the days’ happenings. While this narrative
plays out in most sitcoms we watch and books we
read, is this the reality for everyone? Sadly, the
answer is no. In the US, 1 in 7 households were food
insecure last year.
As the temperature continues to drop and Poverty
Awareness Month comes to a close, let us reflect on
our brothers and sisters in Christ living on or below
the poverty line and how God is calling us to be the
change in our communities.
You can help empower low-income persons every
month this year with the Catholic Campaign for
Human Development (CCHD). To learn more about
CCHD, meet the grantees, hear their stories,
participate in the CCHD Youth Art Contest and more,
visit chicagopeaceandjustice.org/poverty.
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Thank you for your generous donations to the
Collection for the Church in Latin America. Your
support helps ensure the availability of adequate
catechesis, marriage and family life programs, and
religious and seminarian formation. Thank you for
taking this opportunity to share your faith. To learn
more about how your donations are making a
difference, please visit www.usccb.org (search
“Collection for the Church in Latin America”)

