Welcome to
St. Priscilla!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Rev. Marcin Gładysz, Associate Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
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 and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM
Friday 9:00 AM to 4:00 PM

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 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.

Fourth Sunday in Ordinary Time
January 31, 2016
Faith, hope, and love remain, these three;
but the greatest of these is love. -- 1 Corinthians 13:13
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FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (31)
8:30 — +Nancy Keaty - 40 Days After Death (Digal Family)
++Genowefa & Ferdinand Wojcik (Family)
++Roman & Florence Thomas (Family)
++Ed & Helen Kotkowski (Family)
++Frank & Gladys Kucharski (Family)
++Germaine & Dominic Susin (Family)
10:30— O zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
dla Stanisława Ryczek z racji urodzin (Polska Grupa)
O opiekę Matki Bożej, błogosławieńśtwo i potrzebne łaski
dla Kazimierza Czochara z racji urodzin
Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i
Boże bł. dla Magdaleny i jej rodziny (Rodzice)
O zdrowie i Boże bł. dla Stanisława
O Boże bł. dla Zuzanny i Emilii Tytro
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Janina Strusinski (Córki)
+Maria Mortka (Brat z rodziną)
+Tadeusz Łepkowski w rocznicę śmierci (Rodzina)
+Maria Czachor w 2gą rocznicę śmierci (Córka)
+Władysław Czachor (Córka)
+Jan Chudyba w 12tą rocznicę śmierci (Córka)
+Barbara Machul w 10tą rocznicę śmierci
+Stefania Ptak w 7mą rocznicę śmierci
+Stanisław Chwałek w 33cią rocznicę śmierci (Rodzina)
+Stefania Chwałek (Rodzina)
++Franciszek i Franciszka Myślak (Rodzina)
++Feliks i Rozalia Wolf (Córka z rodziną)
++Weronika, Michał i Józef Zuber (Rodzina)
++Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
12:15— Safe travels for Robert (Mother)
+Pietro Massanisso (Family)
+William Quigley (Mayra Hantelnan)
6:00 — O Boże błogosławieństwo dla dzieci

MONDAY (1) Weekday

William Balog—Joe
Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn
Cademartrie—Maria
Ceglarek—Jan Drożdż—Jean Hanisko—Jennifer
Hebda—Dorothy Heck—Marian Henaghan—Andrew
Jennings—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus
Kapica—Janet Kaplan—Kazimiera Karwowska—
Zuzanna Karwowska-Rafało—Maureen Kearney—
Chester Kmiec—Helen Kumiega—Maria Lech—Peter
Leyden—Mary Lund—Mary Lynch—Michael Manczko—Barbara McDonald—Mike Muka—Vince Munday— Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—Frank
Niewinski—John Nowik—Stefan Nowik—Stevie V.
Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—Marge Reavis—
Alice Reckmann—Augusto Sandoval—Norbert
Schultz—Melvin Spejcher—Helen Sterling—Melvin
Spejcher—Gina Swensen—Helen Toporek—Roger
Vlasos—Jola Wolfe—Carla and Adam—Virginia Zyburt

2015 REQUESTS FOR CONTRIBUTION
STATEMENTS
Contribution Statements for the year 2015 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!

8:00 — +Alejandra Pamatmat (Family)

TUESDAY (2) The Presentation of the Lord
8:00 — +Arturo Belluomini - Death Anniversary (Joy)
+Leona Capoccia - 6th Death Anniversary (Rose Anne)
7:00 PL - O Boże błogosławieństwo dla rodziny

WEDNESDAY (3) Weekday
8:00 — In Thanksgiving for Health & Blessings for Magdalena & her
Family (Parents)
8:30 — ++Danuta i Mieczysław Leśniak
++Zofia i Teofil Danielewicz

THURSDAY (4) Weekday
8:00 — +Mary Lou Cammarata (Daughter)

FIRST FRIDAY (5) St. Agatha, Virgin & Martyr
8:00 — All poor souls in purgatory (Barcebal Family)
+Francesca Perez (Reyes Family)
7:00 PL - O Boże błogosławieństwo dla rodziny

SATURDAY (6) Weekday
8:00 — +Salve Huberty (Henry and Family)
8:30 — Za parafian św. Pryscylli #12
4:00 — +Donna Nabor (Marcangelo Family)
+Mary Ellen Jacobs (Hujar Family)
+Daniel G. Manczak (Family)

Gene M. Urban
Felicitas Cuevas

January 17, 2016
Currency
$ 3,282.00
Checks
$ 2,096.00
Loose Coin
$
2.25
Total
$ 5,380.25
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 217,500.00
Collections Year to Date
$ 178,789.27
Under Budget
$<38,710.73>
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 6, 2016 at 7:00 PM
in McGowan Hall.

Wspólnota polsko-języczna w
parafii św. Pryscylii organizuje 12-tą
Zabawę Walentynkową, która odbędzie się
w dniu 6-go lutego br. o godz. 7:00
wieczorem w sali McGowan pod kościołem.

Music will be provided by the “GWIAZDA”
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
GWIAZDA. Cena biletów $15. Bufet obfitcie
zaopatrzony.

We hope to see you all
there!

Do miłego zobaczenia!

CATHOLIC WOMEN’S CLUB
Meeting: Tuesday, February 2nd at 1:00 PM in the
Rectory Round Room
Please join us!
Mark Your Calendars for our Spring Luncheon!
Wednesday, April 27, 12:00 PM
Elmcrest Banquets
Entertainment by Kym Frankovelgia
Donation: $35.00
More information to follow!

PLEASE REMEMBER...
Friday, February 5th, is the First Friday of the month.
Please remember to pray in a special way to the Blessed Sacrament. Also, please remember
that we have all-day adoration beginning after the 8:00 A.M. Mass.
Prosimy pamiętać, że w najbliższy piątek przypada Pierwszy Piątek miesiąca.
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na adorację Najświętszego Sakramentu,
oraz na Mszę św. o godz. 7-mej wieczorem.
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Please Make Your Gift to the 2016 Annual Catholic
Appeal - “The Hands of God’s Mercy”

Prosimy o złożenie daru na Doroczną Kwestę
Katolicką 2016 - „Ręce Boga miłosierdzia”

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.

Wielu z Was już odpowiedziało na otrzymany list od
Arcybiskupa Cupicha o wsparcie Kwesty Katolickiej.
W imieniu wszystkich, którym przez posługę i
duszpasterstwa wspierane przez Doroczną Kwestę
Katolicką udzielana jest pomoc, dziękujemy za Wasze
dary. Jeśli otrzymałeś list od Arcybiskupa,
a do tej pory nie odpowiedziałeś na niego, prosimy
uczyń to najszybciej, jak tylko możliwe.

In this Jubilee Year of Mercy, Pope Francis asks us to
understand God’s mercy in our own lives and then to
be the hand of mercy for others. The ACA offers a
wonderful opportunity to extend God’s mercy to
many others.
In addition to providing for ministries and services
throughout the Archdiocese, the Appeal also funds
services that are of great help to ministries here in
our parish.
As we contemplate God’s many 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 2016 Annual Catholic Appeal.
When our parish reaches its goal of $11,705, in paid
pledges, 100% of the additional funds received will be
returned to us for use in our parish.

January 30 - 31 is Committment Weekend.
Please think about how much your family
is willing and able to dedicate to the
Annual Catholic Appeal.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Papież
Franciszek prosi nas, abyśmy rozpoznawali obecność
Bożego miłosierdzia w naszym życiu, a następnie
stawali się rękoma Bożego miłosierdzia dla innych.
Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe
możliwości przekazywania Bożego miłosierdzia wielu
ludziom.
Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programów
w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka finansuje
również posługi, które służą wielką pomocą
duszpasterstwu naszej parafii.
Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od
Boga, powinniśmy równocześnie okazywać Mu
wdzięczność. Finansowe wsparcie dzieł naszej parafii,
naszej Archidiecezji i Kościoła na świecie jest w istocie
jednym ze sposobów wyrażania wdzięczności.
Prosimy o hojne wsparcie Dorocznej Kwesty
Katolickiej 2016 r.
Po osiągnięciu kwoty docelowej w naszej parafii

$11,705 w gotówce, 100% dodatkowo zebranych
funduszy zostanie zwrócone do parafii na jej własne
potrzeby.
Niedziela, 31-go stycznia jest dniem składania
ofiar na Doroczną Kwestę Katolicką.
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SPIRITUAL REFLECTION

IV NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

Jubilee of Mercy | January 31
Fourth Sunday in Ordinary Time

JEZUS POSŁANY DO WSZYSTKICH

Rave reviews greeted Jesus’ first
hometown homily proclaiming a
year of God’s mercy, but the mood turned
violent when he went on to declare that
God’s mercy embraces outsiders; it rejects
distinctions between citizen and foreigner,
acceptable and unworthy, even sinner and
saint. Far from being anyone’s personal
possession, God’s kingdom is open to everyone, God’s
love unconditional, God’s mercy boundless.
By this Jubilee Year of Mercy, Pope Francis repeats
Jesus’ challenge in today’s Gospel to broaden our
horizons until our vision matches Jesus’ vision of every
sinner as a potential saint, and each suffering stranger
as our neighbor. Jesus, says Pope Francis, continually
went beyond the law, keeping company with public
sinners and even sharing meals with them to
demonstrate that God’s mercy is “the beating heart of
the Gospel” (Misericordiae Vultus, 12). To be truly Jesus’
disciples, such unconditional love and boundless mercy
must also be at the center of all we say and do.
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Wszystkie religie domagają się od swoich
wyznawców dobrego życia. Wszystkie religie
głoszą wiarę w Boga. Wszystkie religie mówią o
nieśmiertelności duszy ludzkiej. Stawiamy więc sobie
pytanie: w jakim sensie chrześcijaństwo jest jedynie
prawdziwą religią? Na czym polega ta wyjątkowa
i
jednyna wartość chrześcijaństwa? Czyżby jedynie na tym,
że owe trzy podstawowe prawdy dotyczące istnienia
Boga, wymagań moralnych i nieśmiertelności duszy
ludzkiej - wspólne wszystkim religiom - chrześcijaństwo
wyrażało w najdoskonalszy sposób? Nasza odpowiedż
jest zdecydowanie głębsza. Chrześcijaństwo różni się od
pozostałych religii nie tylko stopniem doskonałości - ale
różni się od nich samą istotą.
Wszystkie religie powstały w wyniku tego, że człowiek
szukał Boga, oczywiście bez Jego pomocy.
Chrześcijaństwo zaś powstało dlatego, że Bóg szukał
człowieka Używając określeń używanych przez teologię
mówimy: podczas gdy inne religie są religiami
naturalnymi, chrześcijaństwo jest religią objawioną.
Oznacza to, że w historii ludzkości wydarzyło się coś
niezwykłego. Bóg Jedyny i Najdoskonalszy tak ukochał
człowieka, że dla jego zbawienia wybrał sobie naród, do
którego przemawiał i którym się szczególnie opiekował.
W końcu odwieczy Syn Boga - Jezus Chrystus przyszedł
na ziemie, stając się prawdziwym człowiekiem - odkupił
wszystkichludzi od grzechu przez swoją śmierć, a
następnie zmartwychwstał. W ten sposób została
ogłoszona Dobra Nowina o tym, jak bardzo ukochał Bóg
człowieka i otym, że człowiek został powołany do
uczestnictwa w Bożej naturze i do godności Dziecka
Bożego.
Wielkim słowem, jakie Bóg chce powiedzieć wszystkim
ludziom jest zdumiewający fakt, że Syn Boży, Jezus
Chrystus stał się Synem Człowieczym, stał się jednym z
nas. Bóg chce, abyśmy należeli do Jego rodziny i byli
Jego dziećmi. Syn Boży stał się człowiekiem, aby
człowiek stał się synem Bożym. Czy uświadamiamy sobie
również i to, że: krzyż Chrystusa pojednał nie tyle Boga z
człowiekiem - co raczej człowieka z Bogiem? Warto więc
nad tym się zastanowić i dać sobie szczerą
odpowiedzież.
Naszym obowiązkiem i zadaniem jest uwierzyć
w Chrystusa i przejąć na siebie wszystkie płynące z tej
wiary zobowiązania. Głosić sobie i głosić wokoło siebie,
że Jezus jest naszym Zbawcą. Jemu bowiem
zawdzięczamy nasze odkupienie i nasze zbawienie.
- ks. Idzi Stacherczak -

