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.

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 8, 2015
[The LORD] tells the number of the stars
and calls them by name.
— Psalm 147:4
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Reflecting on God’s Word

LEKARZ CIAŁA I DUSZY

Sue loves to iron clothes. In the process, she says, she
also irons out her life, all its wrinkles and creases. She
says she can stand neither her clothes nor her life when
they’re all rumpled. John runs every day. A lot of folks
do. He hasn’t missed a day in five years. But it’s also
where he and they pace out the rhythms of their lives.
More than one frazzled mother has locked herself in
the bathroom for twenty minutes of solitude and quasipeace. Sometimes deserts look like bathrooms. Even
teenagers know the need, so they crank up some tunes,
stretch out on their beds, and listen beyond the music
to the melodies played upon their lives.

Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas do zastanowienia się
nad problemem cierpienia. Ukazuje nam, jak Chrystus Pan
pochylal się nad ludzką biedą i ludzkim cierpieniem. W
dzisiejszym pierwszym czytaniu mszalnym mamy pokazane
ogrome cierpienie sprawiedliwego Hioba. Całe miesiące
Hioba są przepełnione cierpieniem i nawet w nocy nie
doznaje spokoju. Z wiarą i nadzieją oczekuje on dnia, w
którym skończy się ów koszmar cierpienia i nastanie czas
upragnionego pokoju. Jednak ta jego nadzieja wydaje się być
zludna. Boleść sięga do ostatnich granic jego ludzkiej
wytrzymałości a czas nadziei przemija bezowocnie. Gdy tak
uważnie wsłuchujemy się w dzisiejszy tekst wyjęty z Księgi
Hioba, to może niejeden z nas widzi swoją osobę na miejscu
owego nieszczęsnego Hioba. W jego tragicznych
doświadczeniach odnajdujemy się sami.

I suspect there is a lot going on in those spaces. That’s
where kids get raised and loves get sorted and
businesses are merged and decisions unraveled and
re-raveled. But somewhere in the midst of it all we also
make some decisions about who and what we want to
become in this life—at any age. That’s where goodness
has a chance to surface and values are affirmed and
commitments are remade for the umpteenth time and
faith sprouts forth. And then it becomes prayer, out of
the silence and the stillness and the darkness of time
spent alone.
—Rev. Joseph J. Juknialis

Living God’s Word
After his time spent alone, Jesus was very certain of his
purpose. We, too, can be more aware of God’s purpose
for us if we but make the time to listen.
Copyright © 2014, World Library Publications. All rights reserved.

We would like to thank all parishioners and guests who
took time out of their busy schedules to help take
down our Christmas decorations inside our church on
Monday, February 2. We are ever more grateful to you
for coming out in big snowfall conditions. May God
bless you for your generosity!
Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim,
którzy mimo niesprzyjającej pogody ofiarowali swój
czas przy rozbieraniu świątecznych dekoracji w naszym
kościele w miniony poniedziałek 2 lutego. Niech dobry
Bóg wynagrodzi wasze poświęcenie na rzecz naszej
parafii! - Fr. Idzi Stacherczak, Pastor -

Cierpienie jest problemem wszystkich czasów. Dosięga w
mniejszym, lub większym stopniu każdego z nas. Ojciec
Święty Jan-Paweł II powiadał, że cierpienie wydaje się być
zrośnięte z człowiekiem. Jest głębokie, jak człowiek,
a często tę jego głębię przerasta... Mówi dalej Ojciec Święty,
że cierpienie ma tysiąc twarzy. Najczęściej z cierpieniem
wiąże się choroba, ale oprócz chorób są przecież jeszcze tak
bardzo rozległe obszary innych ludzkich cierpień.
Cały ten ludzki świat cierpienia od samego początku
wyczekiwał i przyzywał Boskiego Lekarza. Cała ludzkość
wyczekiwała na Mesjasza, który uwolniłby ją z wielorakich
cierpień. Te ludzkie tęsknoty, pragnienia i oczekiwania
spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa - Lekarza ciał i dusz.
Jezus leczy ciała i dusze. Czytany dziś fragment Ewangelii
ukazuje Go przy chorej teściowej Piotra. Ujął ją za rękę i
podniósł. Dalej Ewangelista Marek ukazuje dziś Jezusa
otoczonego chorymi: „przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi.
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele
złych duchów wyrzucił” (Mk. 1, 32-34).
Czytając Ewangelię bardzo często dostrzegamy Jezusa w
kontakcie z chorymi. Zanim jednak Jezus uzdrowił człowieka
chorego, to najpierw pytał go o wiarę: „czy wierzysz, że ci się
to stanie”? ON - lekarz dusz i ciał wiedział, że o wiele
groźniejszy od cierpień fizycznych jest grzech. Dlatego też
niewidomemu spod Jerycha powiedział: „twoja wiara cię
uzdrowiła” (Mk. 10, 52). To uzdrowienie jego wnętrza było
sprawą najważniejszą.
Ale Jezus nie tylko leczył cierpiących. On przyjął wszystkie
cierpienia na siebie. A sam cierpiąc nadał cierpieniu sens.
Słyszymy dziś św. Pawła oznajmiającego: „Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii” (1 Kor. 9, 16). Poczujmy się więc dzisiaj
szczególnie przynagleni, by wszystkim cierpiącym głosić
Dobrą Nowinę o Chrystusie, który darzy szczególną miłością
chorych; leczy na duszy i ciele. Ale szczególnie cenne jest
Jego uzdrawianie z grzechów. To ON - cierpiący Sługa Jahwe,
ale i miłosierny Samarytanin - nauczył człowieka
równocześnie świadczyć dobro cierpieniem oraz świadczyć
dobro cierpiącemu.
— Ks. Idzi —
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FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (8)
8:30 — Health and Blessings for Holy Name Society members
and their families
Special Blessings for the Boy Scouts, leaders and their
families on National Scout Sunday
Deceased members of St. Priscilla Holy Name Society
++Salvatore and Maria De Simone (Michael)
+Zvonko (Bill) Cabo (William)
+Pat Napoli Abella (Duffy Family)
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 Bożą opiekę dla Emilii Tytro i jej rodziny
O zdrowie, Boże Bł. i wszelkie potrzebne łaski z racji
80-tych urodzin dla Rozalii Cichy
O radość w wieczności dla:
+Eugeniusz Wiśniewski w 4-tą rocz. śmierci (Rodzina)
+Patrycja Tytro (Rodzice)
+Teresa Janowski (Mąż)
+Józefa Denisiuk (Siostry)
+Józef Niemotko 1 miesiąc po śmierci (Córka z rodziną)
+Stanisław Cichy w 4-tą rocz. śmierci
+Andrzej Podosek w 3-cią rocz. śmierci (Rodzina)
++Maria i Stefan Tyborowski (Rodzina)
+Marianna Klocek w 6-stą rocz. śmierci (Rodzina)
+Jan Kubik w 8-mą rocz. śmierci (Rodzina)
12:15— In Thanksgiving Kokot Family
+Margaret Matus (Family Kokot)
+Roman Matus (Family Kokot)
6:00 — O dary Ducha Św. dla dzieci
MONDAY (9) Weekday
8:00 — +Anthony LaValle Birthday Remembrance (Sister
Dolores)
TUESDAY (10) Saint Scholastica, Virgin
8:00 — ++Otto and Lorraine Ackermann (Daughter)
WEDNESDAY (11) Weekday (World Day of the Sick)
8:00 — +Gene Costabile (Wife)
8:30 — ++Danuta i Mieczysław Leśniak
THURSDAY (12) Weekday (Lincoln’s Birthday)
8:00 — +Cristina Belluomini Death Anniversary (Joy)
FRIDAY (13) Weekday
8:00 — +Veronica Kim (Friend)
SATURDAY (14) Saints Cyril, Monk, and Methodius, Bishop
8:00 — +Ruth Schweitzer (Friend)
8:30 — +Kazimiera Karbarz w rocz. śmierci
4:00 — +Salvatore J. Serio (Wife Connie and Family)
+Shirley Migani (Sister Lorrie Kraft)
+Bernice Hujar (Hujar Family)
+Rose Nardi Birthday Remembrance (Family)
+Helen Rife 12th Death Anniversary (Family)
+Anna Ragusca (Niece)
+Rose Tinman (Daughter)
+Robert Tinman (Daughter)
+Raymond Tinman (Sister)

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

Helen LaPore

January 25, 2015
Currency
$ 4,190.00
Checks
$ 1,979.00
Loose Coin
$
3.00
Total
$ 6,172.00
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$225,000.00
Collections Year to Date
$184,523.78
Under Budget
$<40,476.22 >
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 there!

Do miłego zobaczenia!

St. Priscilla Boy Scout Troop 803 will
be holding their Mostaccioli Dinner
on Saturday, February 28th, from
4:30 pm - 8:00 pm in McGowan Hall.
We will be serving Italian Sausage
Baked Mostaccioli, Garlic Bread, salad and
drinks, Desert and coffee.
The costs for tickets will be $8 for adults and
$5 for children, children under 5 eat free.

Please come out and support the Boy
Scouts!

Harcerze Zastęp 803 przy naszym
Kościele Św. Pryscylli zapraszają na

Obiad Kuchni Włoskiej
Pieczone Mostaccioli z Włoską
Kiełbasą, salata na przystawke
z chlebkiem czosnkowym
W sobote 28 lutego od 4:30 do 8:00 pm
w Sali McGowan Hall.
Donacja dorośli - $8, dzieci - $5,
dzieci poniżej 5 lat - za darmo.
Prosimy o przybycie i wsparcie naszych
harcerzy.

Fifth Sunday in Ordinary Time
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The Strong Family Foundation is pleased to
announce the Program of the II Family Congress
taking place February 6 – 15, 2015 in the Archdiocese
of Chicago. Married couples, individuals preparing
for the sacrament of marriage and persons
interested in improving quality of relationships in
their families are invited to attend recollections and
talks on topics related to the leading theme: ‘Parents
– Faces of Love. We are all called to love and
educate.’

Fundacja „Strong Family” ma przyjemność ogłosić
program II Polonijnego Kongresu Rodziny, w dniach
6 – 15 lutego 2015 w Archidiecezji Chicago.
Małżeństwa, osoby przygotowujące się do
sakramentu małżeństwa i osoby zainteresowane
poprawą jakości relacji w ich rodzinach są zapraszani
do udziału w rekolekcjach, konferencjach i
sympozjum związanych z z tematem przewodnim:
„Oblicza miłości – RODZICE. Wszyscy jesteśmy
wezwani do miłości i wychowania”.

Events, in English and in Polish, are going to take
place in 15 venues across the Archdiocese. Please
refer to the website for a complete list of speakers,
dates, and locations:
www.familycongresschicago.org

Wydarzenia, w języku polskim i angielskim, będą
odbywać się w 15 kościoła Archidiecezji. Pełna lista
lokalizacji, prelegentów i dat z dokładnym
programem znajduje się na stronie internetowej:
www.kongresrodzinychicago.org

II Family Congress is organized under the spiritual
patronage of the Archbishop of Chicago.

Kongres Rodziny organizowany jest pod duchowym
patronatem Arcybiskupa Chicago.
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This weekend the St. Priscilla Boy Scouts celebrate
Scouts Sunday, which is one of the highlights of
Boy Scouts of America. But this year, it is even
more special because Scouts Sunday falls on
February 8, the BSA’s birthday. The Boy Scouts of
America was founded on February 8, 1910.
Parishioners may have seen our Scouts during
Mass, or at many organized events. We thank you
for your continued support of our Boy Scouts.

Please Support the 2015 Annual Catholic Appeal
“Entrusted with Responsibility”
Please spend some time this week reflecting on
the Annual Catholic Appeal brochure that you received
with your bulletin. Please remember that the Annual
Catholic Appeal is much different than a one-time special
collection. It is a pledge campaign where you can make a
gift payable in installments.
As you review the work enabled by your
contribution to the Annual Catholic Appeal, please reflect
on God’s gifts to you. He has given you all that you have.
With these gifts, you are entrusted with responsibility.
Your gifts to our parish, to the Archdiocese and to the
work of the Church throughout the world should be given
in gratitude for the continuing gifts that God gives you.
Each pledge makes a difference because all parishes
participate in the campaign and the gifts of many enable
our Archdiocese to deliver needed ministries and services.
Our combined gifts not only signify our gratitude to God,
they fund a significant portion of the work of our
Archdiocese.
After our parish goal is reached in cash, 100% of any
additional funds come back to our parish to help to fund
our needs.
If you received your pledge form in the mail, please
complete it and mail it back or bring it to Mass next
weekend. For those of you that did not receive a mailing
or have not had time to respond to it, we will conduct our
in-pew pledge process at all Masses next weekend.
Thank you for your prayerful consideration and
generous response.

Prosimy, wesprzyj Doroczną Kwestę Katolicką 2015 r.
„Świadomi powierzonego nam obowiązku”
Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez
chwilę nad treścią zawartą w materiałach otrzymanych
wraz z dzisiejszym biuletynem, na temat Dorocznej
Kwesty Katolickiej. Prosimy pamiętać, że Doroczna
Kwesta Katolicka jest czymś więcej niż jednorazową
akcją. Została zorganizowana w ten sposób, aby
zadeklarowaną ofiarę można było spłacać w ratach.
Obserwując efekty działań możliwych do zrealizowania
dzięki darowiznom na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej, warto zastanowić się nad głębszym
rozumieniem daru otrzymanego od Boga. On dał Ci
wszystko, co posiadasz. Wraz z otrzymanymi talentami,
powierzony został ci do spełnienia obowiązek. Każda
ofiarna złożona na parafię, na Archidiecezję oraz na
pracę Kościoła Powszechnego powinna być składana,
jako wyraz wdzięczności za kontynuację darów
otrzymywanych od samego Boga.
Każde zobowiązanie przyczynia się do wprowadzania
realnych zmian na lepsze, ponieważ jest częścią akcji, w
której uczestniczą wszystkie parafie, i w ten sposób
zebrane darowizny wielu osób umożliwiają naszej
archidiecezji
pełnienie
koniecznej
posługi
duszpasterskiej.
Nasze wspólne ofiary nie tylko
podkreślają naszą wdzięczność Bogu, lecz mają realny
wpływ na działalność i wsparcie dla wielu zadań
prowadzonych przez Kościół chicagowski.
Po osiągnięciu kwoty docelowej dla naszej parafii w
gotówce, 100% dodatkowo zebranych funduszy zostanie
zwrócone do parafii na jej własne potrzeby.
Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania
finansowego, prosimy wypełnić go i odesłać pod
wskazany adres lub przynieść do kościoła.

