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
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.

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-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

Fifth Sunday in Ordinary Time
February 10, 2013
Then I heard the voice of the Lord saying,
“Whom shall I send? Who will go for us?”
“Here I am, “I said, “send me!”
— Isaiah 6:8
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SPIRITUAL REFLECTION

V NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

Reflecting on God’s Word

NASZE POWOŁANIE

We are all familiar with the story of The
Wizard of Oz. There’s Dorothy, who wants to
get back to Kansas. There’s the Cowardly Lion,
who’s looking for courage. There’s the Scarecrow,
who’s looking for a brain because some crow told
him he was stupid and he believed it. And there’s the
Tin Woodsman, who’s trying to find a heart in order
to demonstrate some sensitivity. They all go to see
the Wizard, who proves to be a fraud.
But as the story unfolds, you discover who’s the
most courageous one in the group. It’s the Lion
called cowardly. Who thinks up the best ideas? It’s
the Scarecrow who supposedly has no brain. Who is
it that shows the most compassion? It’s the heartless
Tin Woodsman. And Dorothy? She’s never left
Kansas at all; it’s only a dream. They come to realize
that only after the Wizard of Oz calls it to their
attention.
Many people do not realize how gifted and talented
they really are. Many ordinary individuals do not
know that there’s a giant hidden within them. What’s
needed are Wizards to call it to their attention.
—Rev. Richard Zajac

Living God’s Word
The twelve disciples would never have been found in
a Who’s Who? in Jerusalem or Nazareth or Galilee.
They were fairly obscure and, at first glance, not
very talented individuals. That didn’t stop Jesus from
calling them into ministry, for he believed there was
a giant inside each of them waiting to be awakened.
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Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam opis powołania
rybaków znad jeziora Galilejskiego. Na pierwszym
planie pojawia się postać Szymona, właściciela
łodzi, z której Jezus głosił swoją naukę. Ostateczną
decyzję „pójścia za Chrystusem” poprzedza cudowny
połów ryb, który znacząco wpłynął na natychmiastową
odpowiedź wobec propozycji Mistrza.
Św. Łukasz mówi, że „oni przyciągnąwszy łodzie
do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk. 5,11).
Co to znaczy „zostawili wszystko”? To znaczy, że
porzucili dotychczasowy styl życia, swoją zawodową
pracę, swoje rodziny i domy, a wybrali drogę naśladowania
Chrystusa i służenia ludziom. Jeszcze wtedy, gdy to
zamierzyli uczynić, nie zdawali sobie sprawy, że ta droga
może być trudna, że będzie wymagała wiele ofiar, czasem
aż ofiary życia, ale zaufali Chrystusowi. Myśleli sobie
bowiem tak: Jeśli On potrafi uzdrawiać chorych,
rozmnażać chleb, łowić cudowne ryby, to On nie może być
zwykłym człowiekiem. On musi byc posłany przez Boga.
Trzeba Mu tylko zaufać. Później przekonali się, że
Chrystus ich nie zawiódł, nie oszukał, ale przeciwnie
zjednoczył ich z Bogiem. Udowodnił im, że dobrze jest
ponad ziemskie, przemijające wartości, postawić wyżej
Boże wartości. Tylko one mogą jedynie uszczęśliwić w
pełni człowieka. I dlatego tak bardzo ukochali Chrystusa.
Jaka stąd dla nas wynika nauka? Przede wszystkim
ta, że jeśli łaska powołania zapadnie w serce ludzkie
i zostanie tam przyjęta, przemienia całe jego życie. Ta
właśnie łaska uświadamia człowiekowi powołanemu, że:
„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swojej szkodę poniósł”? (Mt. 16,26).
Wiemy jednak, jak jest to trudne zadanie na
dzisiaj. Jednak prawdziwy apostoł nie powinien nigdy
tracić nadziei. Tak więc współpraca z łaską Bożą zapewnia
powołanemu skuteczność jego wysiłków i skuteczność
jego pracy.
Z powołaniem każdego apostoła łączy się jego
misja. To właśnie sam Chrystus wypowiedział te
znamienne słowa: „nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci,
którzy się źle mają, nie przyszedłem wzywać
sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt. 9,12).
Powołany musi się troszczyć, podobnie jak to
czynił Chrystus, o budowę Królestwa Bożego. Królestwo
to buduje się na różne sposoby. Raz można to czynić
dobrym słowem, kiedy indziej przykładem życia. A także
można to czynić swoją osobistą ofiarą życia. Jednak
zawsze każdy może przyczyniać się do wzrostu i budowy
Królestwa Bożego poprzez osobistą modlitwę w intecji
rozwoju Królestwa Bożego na ziemi. A na tę formę
współpracy z Bogiem powinno stać każdego z nas, jeśli
tylko wykażemy odrobinę dobrej woli.
- ks. Idzi -

Fifth Sunday in Ordinary Time

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (10)
8:30 — ++Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+Ross Castronovo 14th Death Anniversary
10:30— Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o łaskę
zdrowia i Bł. Boże dla Cecylii i Mariana
Rzeszutek ich dzieci i wnuków (Rodzina)
O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży i
powołania kapłańskie oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
O łaskę zdrowia dla Stanisława
W 70-tą rocz. urodzin dla Mariana o bł. Boże na
dalsze życie (Żona)
O opiekę M. Bożej dla Jakuba Chojnowskiego w 2-gą
rocz. urodzin, oraz w intencji Rodziców
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
+Feliksę Świerzbinską 2-gą rocz. śmierci (Córka)
+Kazimiera Karbarz rocz. śmierci (Córka z rodziną)
+Andrzej Podosek 1-sza rocz. śmierci (Rodzina)
+Wiktoria Podosek (Rodzina)
+Barbara Pańkowska 1-sza rocz. śm. (Córka z rodziną)
+Leon Pańkowski (Córka z rodziną)
+Maria Klocek rocz. śmierci
+Jan Kubik rocz. śmierci
+Artemjusz Oniśkiewicz 7-ma rocz. śmierci i za
zmarłych z rodziny Oniśkiewicz
+Bronisława Roginśka 17-tą rocz. śmierci (Syn Leszek)
+Jan Fijał rocz. śmierci (Syn z rodziną)
12:15— Health and Blessing for Maja
+Jan Obręcki 2nd Death Anniversary (Son & Family)
+Helena Kozub 8th Death Anniversary
++Teresa & Stanisław Bryl
6:00 — O zdrowie i opiekę M. Bożej dla Zofii i Duane
++Wojciech, Józefa, i Maciej Seruś
MONDAY (11) Weekday
8:00 — ++Otto and Lorraine Ackermann (Daughter)
++Florence & Louis Picchietti (Marilyn)
TUESDAY (12) Weekday
8:00 — +Paul Tawech Birthday Remembrance
+Cristina Belluomini Death Anniversary (Joy)
WEDNESDAY(13) ASH WEDNESDAY
8:00 — ++Ferdinand & Katherine Weiterschan (Family)
+Deceased members of Voelker Family
10:30 (Msza po polsku) — +Sobiesław Łabno
+Kazimiera Karbarz rocz. śmierci
12:00— Prayer Service English
4:00— Prayer Service English
5:00— Mass in English
7:00— Msza św. w języku polskim
THURSDAY (14) Thursday after Ash Wednesday
8:00 — +Ruth Schweitzer (Friend)
+Salvatore J. Serio (Wife Connie & Family)
FRIDAY (15) Friday after Ash Wednesday
8:00 — In Thanksgiving Marge
6:00 P.M.— Stations of the Cross
7:00 P.M.— Droga Krzyżowa
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SATURDAY (16) Saturday after Ash Wednesday
8:00 — Deceased members of Voelker Family (Kathy & Anton)
++Ferdinand & Katherine Weiterschan (Kathy & Anton)
8:30 — +Czesław Świderski (Żona z dziećmi)
4:00 — +Edward DuPlantis (Lorraine)
+Bernice Hujar (Hujar Family)
+Mary Smolenski (Son Richard & Family)
+William McGlynn 1st Anniversary of Death (Family)
+Józef Bielawiec 23rd Death Anniversary (Wife & Fam.)
+Andrew Doppel (Mother & Father)
FIRST SUNDAY OF LENT (17)
8:30 — Nicholas Alleva Jr. Birthday Remem. (Mom & Dad)
Mathias Arreola (Family)
+Evelyn Moskal Birthday Remembrance (Son Jim)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży i
powołania kapłańskie oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
O łaskę zdrowia dla Stanisława
O radość w wieczności dla:
++Katarzyna i Paweł Dziura (Tato z rodziną)
++Weronika i Michał Zuber (Syn z rodziną)
+Hilary Wilczewski (Żona)
+Victor Burzynski (Rodzice)
+Tadeusz 5-tą rocz. śmierci oraz Lucyna i Mieczysław
Swięcińscy
+Marianna Olszewska rocz. śmierci i za zmarłych z
rodz. Olszewskich
+Józef Sigda 12 rocz. śmierci
12:15— St. Priscilla Parishioners - Za parafian św. Pryscylli #10
5:30 — **Gorzkie Zale**
6:00 — Za parafian św. Pryscylli - St. Priscilla Parishioners #11

Masses in English:
8:00 A.M.

5:00 P.M.

Masses in Polish /
Msze św. w jęz. polskim:
10:30 A.M.

7:00 P.M.

Prayer Services in English:
12:00 P.M.

4:00 P.M.

January 27, 2013
Currency
$ 3,515.00
Checks
$ 3,573.00
Loose Coin
$
10.50
Total
$ 7,098.50
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$262,500.00
Collections Year to Date
$239,229.98
Under Budget
$< 23,270.02>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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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!
Throughout the entire Lenten season, we will be praying the
STATIONS OF THE CROSS
every Friday.
The Stations of the Cross in English will be held at 6:00 PM,
whereas the Stations of the Cross in Polish will be held at 7:00 PM.
We invite all parishioners to attend these meditative prayers focusing on
the suffering and passion of Christ.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w
nabożeństwach Wielkiego Postu.
W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiona Droga Krzyżowa w języku polskim
o godz. 7:00 wieczorem, a o godz. 6:00 po angielsku.
GORZKIE ŻALE w języku polskim będą odprawiane w każdą niedzielę o godz 5:30
(pół godziny przed wieczorną Mszą świętą).

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
February 16th & February 17th
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.

Anthony Czerwinski

Rich Mizera

As scheduled

Jim Miketta

As scheduled

As scheduled

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

Lopiccolo
Leahy
Sulak

Harmata
Ferina
Duffy
Villegas

As scheduled

As scheduled
Miketta
Brown
Graf
Masacupan

As scheduled

Fifth Sunday in Ordinary Time
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MOSTACCIOLI DINNER

St. Priscilla Boy Scout Troop 803 will be holding
their Mostaccioli Dinner on Saturday, February
23rd, from 5:00 - 8:00 P.M., 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 $7 for adults and $5 for
children, children under 5 eat for free.
Please come out and support the Boy Scouts!
Harcerze Zastęp 803 przy naszym Kościele św.
Pryscylli zapraszają na Obiad Kuchni Włoskiej w
Sobotę 23-go lutego od 5-tej do 8-mej po południu
w Sali McGowan pod kościołem.
Pieczone Mostaccioli, włoską kiełbasę, sałata na
przystawkę z chlebkiem czostkowym.
Donacja dorośli- $7, dzieci- $5,
dzieci poniżej 5 lat- za darmo.
Prośimy o przybycie i wsparcie
naszych harcerzy.

Nothing lasts forever! In the above picture, we see
three similar books. These are Lectionary books
for Mass readings. Our old Lectionary books are
falling apart from age and from frequent use. This is
why as pastor of St. Priscilla I am very grateful to
one of our parishioners (who wants to be
anonymous) for donating the money that was used
for new Lectionary books. Because we only spent a
fraction of what was donated ($500.00) we will use
the rest to buy material for two sets of altar cloths
(for main altar and two side). In the upcoming days
you will get to see the new cloths that were bought
with this donation.
Once again I thank our parishioner sincerely for
a very heartfelt donation.
- Fr. Idzi Stacherczak -

THANK YOU!

First honors (3.75 GPA or above)

Another grateful thank you goes to our
very generous parishioner James
Miketta. Since we have only a few
months before the Easter Celebration,
his thoughts are already with the Holy
Saturday as we will bless new fire and
the new Paschal Candle which
symbolizes Christ as our Light. This
donation ($250.00) will cover the
costs of this new Paschal Candle.

Lauren McGuire, ‘15, A
Monica Szewc, ‘13, A

Thank you again for this sincere
donation.

This week we received a letter from Trinity High
School, informing us of students from our Parish
who have achieved Honor Roll for the second block,
earning a GPA of 3.3 or higher. We are all very
proud of these young women for working hard every
day to receive such recognition.

Second Honors (3.3-3.79)
Annie Lee, ‘15, B

If anyone would like to make a donation
to the church, please contact our Pastor,
Fr. Idzi.
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WIELKOPOSTNE PRZEPISY

LENTEN REGULATIONS
Abstinence from meats is to be observed by all Catholics 14 years old and older on
Wednesday and on all the Fridays of Lent.

Ash

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 initiation; it also prep ar es t h e f a it h f ul , w h o r ec a l l t h e ir
baptism and do penance in preparation for
Easter,” (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
traditions. 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 programs of
sharing all things needed to translate our duty to penance into a means of implementing the right of the
poor to their part of our abundance,” (U.S. Bishops
statement on penitential observances, 1966).

Anne Kwarciany

Przepisy Wielkopostne
Obowiązujące w Tym Roku
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.
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).

