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.

Second Sunday of Lent
February 21, 2016
The Lord is my light and my salvation;
whom should I fear? -- Psalm 27:1
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FIRST SUNDAY OF LENT (21)
8:30 — +Michele Scarano (Family)
+Celestina Barsellotti (Family)
+Stefan Lorenc (Mizera Family)
10:30— Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i Boże bł., dary Ducha Św.
i opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla Abpa Sławoja
Leszka Głódzia z okazji srebrnego jubileuszu sakry
biskupiej
O zdrowie i Boże bł. dla Magdaleny jej rodziny (Rodzice)
O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla rodziny Lech
O zdrowie, Boże bł. oraz wszelkie potrzebne łaski dla Anny
i Władysława Bieleń
Z okazji 45tej rocz. ślubu i opiekę M. Bożej dla całej rodziny
Do Miłosiedzia Bożego o potrzebne łaski dla córek Małgosi
i Ani wraz z rodzinami i pawnuczka Józia z racji 4tej rocz.
urodzin
Dziękczynna za opiekę Bożą nad rodziną Harmata
Powrót do zdrowia dla Adama Kufel
O radość w wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (Żona i dzieci)
+Janina Strusinski (Córki)
+Maria Sapeta - zmarła w Polsce
+Stanisław Szklarzewski w rocz. urodzin (Dzieci z rodz.)
+Kazimierz Swierzbiński w 17tą rocz. śmierci
+Feliksa Swierzbińska
+Czesław Świderski
+Józef Gawłowski (Córka z rodziną)
+Józef Sigida - 15tą rocznicę śmierci
12:15— +Eugene Emil Warta (Family)
5:30 — Gorzkie Żale
6:00 — +Marek Mistur
+Maria Mistur-Małysiak
+Aleksander Winiarski - 1 rocznica śmierci
++Bronisława i Stanisław Mistur (Rodzina)
++Maria i Marian Małysiak
+Eleonora i Leon Sadzewicz

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

Jean Zeliasz
Rahonda Gabor
Lorraine Krantz
Anna Ramaglia

MONDAY (22) The Chair of St. Peter the Apostle
8:00 —

+Rafaela Perez - Death Anniversary (Family)

TUESDAY (23) Lenten Weekday
8:00 —

+Lillian Conforti - 6th Death Anniv. (Daughter & Husband)

WEDNESDAY (24) Lenten Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners #13
8:30 — O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Lucjany Wilczewski
+Zinaida Korniłowicz (Lucjana)

THURSDAY (25) Lenten Weekday
8:00 — All Souls in Purgatory / Za zmarłych polecanych w
wypominkach #31

FRIDAY (26) Lenten Weekday
8:00 — +Alejandra Pamatmat (Family)
6:00 — Stations of the Cross in English
7:00 — Droga Krzyżowa

SATURDAY (27) Lenten Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners #14
8:30 — +Stanisław i Marian Kułaga (Rodzina)
4:00 — +Donna Nabor (Bobrowski Family)
+Anna Naborowski (Nabor Family)
+Salvatore & Maria De Simone
+Stephen Hujar (Hujar Family)

February 7, 2016
Currency
$ 3,087.00
Checks
$ 2,732.00
Loose Coin
$
0.00
Total
$ 5,819.00
Weekly Goal
$ 7,500.00
Budget Year to Date
$ 240,000.00
Collections Year to Date
$ 195,828.45
Under Budget
$<44,171.55>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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St Ferdinand Parish Annual Fish Fry
St. Ferdinand Church, 3131 N. Mason,
will host their annual Fish Fry every
Friday during Lent, February 12th thru
March 18th.
Menu selection features Baked
Salmon, Whitefish, Beer Battered Cod,
Perch, Baked Tilapia and Breaded
Shrimp. Complete dinners range from $8.00 to $9.50 and
include baked or fried potatoes, coleslaw, bread, butter
dessert and coffee or tea. Select children’s dinners $1.00
less. Beer, wine, soda, cheese pizza, fried dough, nachos,
mozzarella sticks, clam chowder and vegetable soup also
available. Doors open at 4:00pm.
On February 12th Jerry and Friends, will entertain us with
oldies. February 19th, we welcome Music by Laverne.
February 26th Sam Magdal and his “Tribute to Sinatra”.
“Elvis Night”, back by popular demand on March 4th. We
will host a St. Joseph Sweet Table on March 11th featuring
sweets from our neighboring bakeries and various
musical performances. March 18th is Fish Fry with the
Easter Bunny which features a wonderful raffle, great
prizes, pictures with the bunny, goodie bags for the
children and lots of good wholesome family time! It’s
simply a delight for all ages!
FOR CARRY OUT / DRIVE UP ORDERS CALL –
773-622-3022 ext 361
between 4:00pm – 7:00pm on Fridays.
We are wheel chair accessible thru our drive thru.
More information?
Call 773-622-5900 or check out our website at
www.stferdinandchurch.com.

Overseas: Laos
When Hongkham’s husband got sick, her family had to
sell their land to pay for medicine, and soon faced real
hunger. CRS’s
literacy and
hunger programs
in Laos offered
her the
opportunity to
use her love of
cooking to feed
her own
children—and an
entire school.
At Home: Melrose Park
The Sacred Heart Church Food Pantry provides food to
members of the Melrose Park and Maywood
communities whose needs stem from low income,
catastrophic illness, unemployment, and other tragic
life events. The pantry ensures that these vulnerable
individuals are able to feed themselves and their
families.
www.ChicagoPeaceAndJustice.org/RiceBowl

Throughout the entire Lenten season, we
will be praying the STATIONS OF THE
CROSS every Friday.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian do wzięcia udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu.

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 encourage all parishioners to attend
these meditative prayers focusing on the
suffering and passion of Christ.

W każdy piątek Wielkiego Postu będzie
odprawiona Droga Krzyżowa w jęz. 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).
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SPIRITUAL REFLECTION

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jubilee of Mercy | February 21
Second Sunday of Lent

SPÓJRZ NA NIEBO

Many icons depicting Jesus’
transfiguration bear the Greek title
Metamorphosis, a technical term also for
nature’s springtime transformation. Fittingly, this Jubilee
Year of Mercy coincides with the Lectionary’s Year of
Luke, for only Luke specifies Moses and Elijah speaking
about Jesus’ “exodus that he was going to accomplish in
Jerusalem” (Luke 9:31). Israel’s exodus liberated from
slavery; Jesus’ exodus liberates from sin’s living death of
selfishness. Pope Francis suggests that Lent’s prayer,
fasting, and works of charity can transfigure the world,
if Christians translate Isaiah’s challenge into our daily lived
experience of Jesus’ life-giving exodus by releasing those
bound unjustly, setting free the oppressed, sharing your
bread with the hungry, bringing the afflicted and
homeless into your house, clothing the naked, not
turning your back on your own. “If you remove from your
midst oppression, and malicious speech . . . then light
shall rise for you in the darkness . . . you shall be like a
watered garden, like a spring whose water never
fails” (Isaiah 58:9, 10, 11).
-Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Słowa te usłyszał Abraham. Miał oderwać oczy od
ziemi, od tego wszystkiego, co stanowiło jego
środowisko. Miał nawet zacząc liczyć gwiazdy, żeby
zrozumieć, jak liczne będzie jego potomstwo. Żona Sara była
niepłodna. Ale Abraham jednak całkowicie zawierzył Bogu.
Chociaż nie było to łatwe—bo sama wiara nie jest dla
człowieka łatwym aktem!
Czemu Abraham wątpił? Czy przyadkiem nie
dlatego, że od Bożej obietnicy upłynęło wiele czasu i nic nie
wskazywało na jej wypełnienie? Ale obietnice te się
wypełniły. Innym rodzajem patrzenia w niebo jest to, o
którym św. Paweł pisze do Filipian: „Nasza Ojczyzna jest w
niebie”. Wpatrujemy się wszyscy w to niebo, oczekując
stamtąd przemiany siebie.
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o przemienieniu
Chrystusa na Górze Tabor. Celem tego przeżycia było
umocnienie wiary uczniów, którzy, jak Ewangelista zaznacza,
nic wprawdzie nie rozumieli z opisu przyszłych cierpień
Chrystusa, ale też napewno nie dostrzegli w ten sposób
wyraźnej Jego wielkości.
Świadkami cudu Przemienienia byli trzej uczniowie
najbardziej uprzywilejowani: Piotr, Jan i Jakub. Chrystus
przemienił się wobec Apostołów po to, aby oni nie załamali
się wtedy, gdy nadejdzie czas męki, gdy On będzie konał na
krzyżu, a oni uciekną opanowani strachem. Chrystus chciał,
by w takich ciężkich chwilach, które nadejdą, przypomnieli
sobie tę wspaniałą chwilę Przemienienia, aby to im pomogło
uwierzyć w Jego zmartwychwstanie.
Również i w naszym życiu dzieje się często tak, że
nawet trudności i cierpienia można pokonać, jeśli się ma
przed oczyma jakiś wspaniały obraz przyszłości—tak jak w
dniach męki Chrystusa, której cząstkę ON im odsłonił na
Górze Przemienienia.
Dla nas na codzien niech to będzie także wspaniała
rada: zawsze się módłmy, ale szczególnie wtedy, gdy mamy
podjąć ważną decyzję, gdy przed nami piętrza się i rysują
olbrzymie trudności. Wtedy przez modlitwę przychodzi nam
z pomocą Bóg. Wtedy życie nasze staje się lżejsze, bo jest
oparte o Boga. Święci Pańscy uczą nas jednej prawdy, że
tylko rozmodlony człowiek może w swoim życiu dokonać
cudów. Staje się odporny na życiowe trudności, rozumie
swoje powołanie i poprzez ciemne strony życia dostrzega
zawsze promienie bożego światła. Można więc powiedzieć,
że człowiek rozmodlony, to człowiek zjednoczony z Bogiem i
przez Boga przemieniony.
- ks. Idzi Stacherczak -
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PIELGRZYMKA NA LITWĘ I DO POLSKI
W związku z Rokiem Miłosierdzia, ksiądz Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii św. Konstancji, zaprasza na
wyjazd pielgrzymkowy z polskim przewodnikiem na Litwę i do Polski.
W Wilnie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jest pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany
według wskazań świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Wyjazd nastąpi w dniach od 13-go do 27-go czerwca, 2016 roku.
Szlak pielgrzymkowy będzie prowadzić przez: Wilno, Troki, Kowno, Sejny, Giby, Augustów, Wigierski Park, Wilczy Szniec,
św. Lipkę, Gietrzwałd, Gdańsk, Sopot, Oliwę, Gdynię, Malbork, Toruń, Gniezno, Licheń, Warszawę.
W sprawie programu i rezerwacji prosimy dzwonić do biura parafii na nr. 773-545-8581 wew. 0 lub 708-932-1102.

