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St. Priscilla Church

Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. 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
Mr. Richard Koziar, Maintenance
CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory - No appointment required
PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed by coming into the
Rectory.
PARISH RECTORY OFFICE HOURS
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM
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:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Attendance at Baptismal Preparation class is
mandatory. Register by calling the Rectory.

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

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
W każdą sobotę od 3:00 do 4:00 PM
Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego
umówienia.
REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
GODZINY OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ
Poniedziałek, środa i piątek 9:00 AM do 7:00 PM
Wtorek i czwartek 9:00 AM do 4:30 PM
ŚLUBY:
Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6 miesięcy
przed datą planowanego ślubu. Prosimy potwierdzić datę
w kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej
jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być
zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.
CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Uczestnictwo
w przygotowaniu przedchrzcielnym jest obowiązkowe.
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Second Sunday in Ordinary Time

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (15)
8:30
+Edward DuPlantis - 25th Death Anniv. (Denise)
+Karoline Mizera (J.Kokot)
+Priscillo P. Cabrera - Birthday Remembrance
(Gutierrez Family)
In Thanksgiving (Kokot Family)
++Donato Allegretti and Michele Passarelli (Family)
+Joe Voelker (Weiterschan Family)
10:30 O dary Ducha Św. i Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
++Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Henryk Gadzik (syn z żoną)
+Stanisław Tymaszuk zmarł w Polsce (Rodzina)
+Kazimierz Godlewski - 56-tą rocz. śmierci
(córka Zofia)
Za zmarłych z rodziny Godlewskich (Zofia)
12:15
+Pietro Massanisso (Family)
+Sally Mirocha Raphael (Swedberg Family)
+Carol Joan Rockford (Babbo Family)
6:00
+Za dusze w czyściu cierpiące z rodziny
+Danuta Puc (Rodzina Puc)
+Emilian Puc (Rodzina Puc)
+Michał Pszewrocki (Rodzina Puc)
+Zofia Świder (Rodzina Puc)
+Jan Kłubowicz w rocz. śmierci (córka)
Za zmarłych z rodziny Kłubowicz
Monday (16) Weekday
8:00
+Ruth Schweitzer (Friend)
+William Jenkins (wife Maria)
7:30
Za parafian św. Pryscylli #7
Tuesday (17) St. Anthony, Abbot
8:00
+Helen Jorstad (Family)
7:30
+Roman Górka w rocz. śmierci (żona)
Wednesday (18) Weekday
8:00
Health & Blessings for Denise DuPlantis on
her birthday
7:30
Za zmarłych polecanych w wypominkach #11
Thursday (19) Weekday
8:00
+Connie Jacobson (DeGiuseppe Family)
7:30
Za zmarłych polecanych w wypominkach #12
Friday (20) Weekday
8:00
+Matthew Blickle (Joan)
Health and Blessings for Joan
7:30
Za parafian św. Pryscyli #8

Saturday (21) St. Agnes, Virgin and Martyr
8:00
All Souls in Purgatory #13
8:30
Za zmarłych polecanych w wypominkach #14
4:00
In Thanksgiving for Mariusz's 33rd Birthday
+Katharina Weiterschan - Birthday Rem. (Family)
++John and Rose Nardi - 1st Death Ann. (Family)
William Balog—Joe Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn Cademartrie—
Emmett Clancy—Jan Drożdż—
Theresa Gloms—George Gloms—
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—Betty
Mijatov—Mike Muka—Vince Munday— Antoni
Nierzejewski—Carol Niewinski—John Nowik—Stefan
Nowik—Stevie V. Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—
Marlene Owen—Marge Reavis—Alice Reckmann—
Augusto Sandoval—Carol Santoro—Norbert Schultz—
John Sherrod—Helen Sterling—Patrick Sulak—Gina
Swensen—Roger Vlasos—Beatrice Waltz—Jola
Wolfe—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!

2016 REQUESTS FOR CONTRIBUTION STATEMENTS
Contribution Statements for the year 2016 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 either pick
it up at the office during business hours or have it mailed
to you. We sincerely thank everyone for their continued
support of St. Priscilla Church!

January 8, 2017
Collection
$ 6,979.58
Christmas Collection $
446.00
First Friday
$
334.00
First Saturday
$ 2,242.00
Capital Improvement $ 4,370.00
Total
$ 14,371.58
Weekly Goal

$

7,500.00

Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Fr. Matt’s Message
Today, John the Baptist gives testimony with the words: "Behold the Lamb
of God, who takes away the sins of the world..." We hear these words every time
we participate in the Holy Mass. Together, we respond that we are not worthy of
Him to enter under our roof, but we strongly believe that His word can perform a
miracle and heal our bodies and souls. John, at the Jordan River, bore witness to
the light, which can enlighten every darkness in our lives. Enlightened by Christ, we
have to go out into the world and give testimony about Him. In the Eucharist, we
receive the strength to go out and preach as John did, that someone who loves us
infinitely is waiting for us with longing. Let us, therefore, be the apostles and signs
that lead people to the Lamb of God.
I ask you all to please save the date and join us on January 28, at 5:00 PM
for Pierogi Fest, organized by our Boy Scouts. I ask you to please support this
initiative wholeheartedly so that we can bear witness to the wonderful family
community in our parish. I would also like to sincerely invite all parishioners, guests and friends to our annual
Valentine's Day party. The fun begins at 7:00 PM on Saturday, February 11. The well-known Chicago band, Slowianie,
will perform. This year, we will slightly change the format of our dance. Tickets can be purchased at the Parish
Office or after each Mass at the exits of the Church. More information can be found on posters and in the bulletin. I
invite you to please support this and other parish initiatives. This will be an evening full of fun, music, love and
friendship. The program also includes a great and totally different raffle with interesting and practical prizes. Thank
you for your support and positive attitude. Let us spend this evening as one loving
parish family. This is very important to me as your Pastor. See you there! :)
With the gift of prayer, Fr. Matt D. Galle - Your Pastor

Refleksje ks. Macieja
Jan Chrzciciel daje dziś świadectwo w słowach: “Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata…”. Słowa te słyszymy za każdym razem, kiedy
uczestniczymy we mszy św. Wszyscy razem odpowiadamy że nie jesteśmy godni
aby On przyszedł pod nasz dach, ale wierzymy mocno, że jedno Jego słowo może
dokonać cudu i uzdrowić nasze dusze i ciała. Jan nad Jordanem dał świadectwo o
Światłości, która jest w stanie oświecić każdy mrok w naszym życiu. Oświeceni Chrystusem mamy wychodzić do
świata i dawać o nim świadectwo. W Eucharystii otrzymujemy tę moc, aby iść i głosić jak Jan, że jest Ktoś kto nas
bezgranicznie kocha i czeka na nas z utęsknieniem. Bądźmy zatem apostołami i znakami, które doprowadzą ludzi
na spotkanie z Barankiem Bożym.
Już dziś bardzo proszę, zarezerwujcie sobie czas aby dołączyć do nas 28 stycznia o godz. 17:00 na wspólną
celebracje Pierogi Fest, organizowaną przez harcerzy działających w naszej parafii. Proszę z całego serca o
wsparcie tej inicjatywy abyśmy pięknie dawali świadectwo rodzinnej wspólnoty w naszej parafii. Również już dzisiaj
bardzo serdecznie zapraszam wszystkich parafian, gości i przyjaciół na naszą coroczną zabawę walentynkową.
Zabawa będzie w sobotę 11 lutego o godz. 19:00. Do tańca grał będzie bardzo popularny w Chicago i nie tylko
zespół SŁOWIANIE. W tym roku zmieniamy nieco formułę naszych zabaw. Bilety można kupić w biurze parafialnym
albo po każdej mszy przy wyjściu z kościoła. Więcej informacji znajdziecie na specjalnie przygotowanych na tę
okazję plakatach i ulotkach. Z całego serca proszę abyście wsparli tę i inne inicjatywy proponowane przez
naszą parafię. Będzie to wieczór pełen dobrej zabawy, muzyki, miłości i przyjaźni. W programie też niesamowita i
totalnie inna loteria fantowa z ciekawymi i praktycznymi nagrodami. Dziękuje za wasze wsparcie i pozytywne
nastawienie. Bądźmy tego wieczoru i nie tylko razem jako jedna miłująca się rodzina parafialna. Bardzo mi na tym
jako Proboszczowi zależy. Do zobaczenia! :)
Z darem modlitwy, Ks. Maciej D. Galle - wasz Proboszcz
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& CUB SCOUT PACK 3803

ALL ARE INVITED!

Saturday, January 28, 2017 - 5:00 to 7:30 PM
St. Priscilla Church - McGowan Hall, 6949 W. Addison, Chicago
Traditional potato-cheese, sauerkraut with mushroom, meat and fruit fillings.
Sauerkraut and sausage served on the side, baked goods, coffee and drinks.

Tickets at the Door: $12.00 each
Children under 13 - $8.00
Children under 5 - Free
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Valentine’s Dance

Zabawa Walentynkowa

St. Priscilla Parish
6949 W Addison St.
Chicago, IL 60634
February 11, 2017 at 7pm

Parafia Św. Priscilli
6949 W Addison St.
Chicago, IL 60634
11 Lutego 2017 o godz. 7pm

Only $50 per person.
Includes full dinner, 2 bottles of wine
per table, snacks, music
and much more!
For reservations, please call:
(773) 545-8840

Tylko $50 od osoby.
W cenie obiad, 2 butelki wina do stołu,
przekąski, orkiestra i wiele więcej!

All Are Welcome!

Zapraszamy!

Słowianie Band will play!
Gra zespół Słowianie!

Po rezerwacje proszę dzwonić:
(773) 545-8840

Second Sunday in Ordinary Time

Page Seven

KALENDARZ LITURGICZNY

LITURGICAL CALENDAR

16 Poniedziałek Dzień powszedni
Hbr 5, 1-10/Mk 2, 18-22;

16 Monday Weekday
Heb 5:1-10/Mk 2:18-22

17 Wtorek Wspomnienie św. Antoniego
Hbr 6, 10-20/Mk 2, 23-28;
Święty Antoni, opat (ur. 250 lub 251 w Koma, zm. 356 w
pobliżu góry Kulzim) – egipski pustelnik i ojciec pustyni;
tradycyjnie uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej
z odmian ruchu monastycznego. Abba Antoni uznany
został przez historyków za rewolucjonistę duchowości
chrześcijańskiej, bowiem w czasach, kiedy stało się ono
religią państwową i przestała istnieć potrzeba
oddawania życia za wiarę, wypracował on nowy model
męczeństwa polegający na dożywotniej kontemplacji
na pustyni w całkowitym wyrzeczeniu się siebie i surowej
ascezie.

17 Tuesday Memorial of St Anthony
Heb 6:10-20/Mk 2:23-28
Saint Anthony. He is often erroneously considered
the first Christian monk, but as his biography and
other sources make clear, there were many ascetics
before him. Anthony was, however, the first to go
into the wilderness (about ad 270), a geographical
move that seems to have contributed to his renown.
Accounts of Anthony enduring supernatural
temptation during his sojourn in the Eastern Desert of
Egypt inspired the often-repeated subject of the
temptation of St. Anthony in Western art and literature.

18 Środa Dzień powszedni
Hbr 7, 1-3. 15-17/Mk 3, 1-6;
19 Czwartek Dzień powszedni
Hbr 7, 25 – 8, 6/Mk 3, 7-12;
20 Piątek Wspomnienie św. Fabiana albo
św. Sebastiana
Hbr 8, 6-13/Mk 3, 13-19;
Fabian papież w okresie od 10 stycznia 236 do 20
stycznia 250 roku. Św. Fabian zginął śmiercią
męczeńską podczas prześladowań za panowania
cesarza Trajana Decjusza, miało to miejsce 20
stycznia 250, a pochowany został w katakumbach
świętego Kaliksta.
Sebastian za wiarę w Chrystusa został przywiązany do
drzewa i przeszyty strzałami. Jednak nie zginął. Gdy
Sebastian wyzdrowiał, poszedł do cesarza i zarzucił mu
barbarzyństwo w stosunku do chrześcijan. Cesarz w
przypływie gniewu kazał go bić pałkami. Ciało
męczennika wrzucono do kanałów miejskich.

18 Wednesday Weekday
Heb 7:1-3, 15-17/Mk 3:1-6
19 Thursday Weekday
Heb 7:25—8:6/Mk 3:7-12

20 Friday Memorial of St Fabian or St Sebastian
Heb 8:6-13/Mk 3:13-19
Fabian was a pope from 10 January 236 to 20 January 250.
St. Fabian was martyred during the persecution under the
emperor Trajan Decius, which took place on January 20
250, and was buried in the catacombs of St. Callistus.
Sebastian for their faith in Christ was tied to a tree
and pierced by arrows. However, he not died.
Sebastian When he recovered, he went to the
emperor and accused him of barbarity against the
Christians. Emperor in a fit of anger beat him with
batons. The body of the martyr was thrown into
urban channels.

21 Sobota Wspomnienie św. Agnieszki
Hbr 9, 1-3. 11-14/Mk 3, 20-21;
Agnieszka była szlachetnie urodzoną, ale nie
chciała poślubić nikogo, mówiąc, że jej serce jest już
zajęte. Rozzłoszczeni adoratorzy oskarżyli ją o
bycie chrześcijanką, a prefekt Semproniusz, skazał
ją na śmierć. Złożono ją na stosie, drewno jednak
nie chciało się palić, wtedy dowódca oddziału
egzekucyjnego ściął Agnieszce głowę.

21 Saturday Memorial of St Agnes
Heb 9:2-3, 11-14/Mk 3:20-21
Agnes was nobly born, but she would not marry
anyone, saying that her heart is already occupied. Angry
admirers accused her of being a Christian, a prefect
Sempronius, sentenced her to death. They made it at
the pile of wood but did not want to burn, then the
commander of the squad beheaded Agnes head.

22 TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 8, 23b – 9, 3/1 Kor 1, 10-13. 17/Mt 4, 12-23;

22 THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
Is 8:23—9:3/1 Cor 1:10-13, 17/Mt 4:12-23 or 4:12-17
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DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻOWE
„STUDNIA”
Przyjdź na Spotkanie Młodzieżowe!
Czekamy na ciebie!
NIEDZIELA - 11:30 AM

Come to our weekly meeting on Tuesdays at
5:30 PM in the Church.
Przyjdź na nasze cotygodniowe spotkanie we Wtorek o
godzinie 5:30 PM w kościele.

YOUTH MINISTRY „THE WELL”
Come to the Youth Meeting!
We are waiting for you!
SUNDAY - 11:30 AM

Saint Dominic Savio,
patron of Altar Servers, pray for us.
Święty Dominiku Savio,
patronie ministrantów,
módl się za nami.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...

Spotkania Formacyjno Modlitwne
Grupy Odnowy w Duchu Świętym

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
we Mszy świętej oraz nabożeństwie z modlitwą
wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie!
♦ 6:30 PM - Spowiedź św.
♦ 7:00 PM - Wystawienie

Najświętszego Sakramentu
i Różaniec
♦ 8:00 PM - Msza św.
♦ 9:00 PM - Posługa modlitwą
wstawienniczą o uwolnienie i
uzdrowienie

W każdą pierwszą i trzecią niedziele
miesiąca po Mszy św. o 6:00 PM w
sali pod Kościołem.
♦

♦ Pierwsza niedziela - Krąg Biblijny
Trzecia niedziela - Studium Katechizmu Kościoła
Katolickiego

Spotkania rozpoczynamy tradycyjnym „Agape”.
Wszyscy mile widziani!

Przyjdź, Zobacz i Zostań z Nami!

Rosary Prayer Group
In our parish, we have a Rosary Prayer Group, who meets every Tuesday and Thursday to pray the
Rosary together in English, after the 8:00 AM Mass. We welcome all to join this wonderful group.
We would like to start a Polish Rosary Prayer Group, as well. All who wish to join this group are invited to
attend a meeting on the first Saturday in February, 2/4, after the Polish Mass at 8:30 AM. If you know anyone
who would be interested in joining, please spread the word!

Grupa Różańcowa
W naszej parafii działa już Grupa Różańcowa
w języku Angielskim, która spotyka się w każdy wtorek i
czwartek na wspólnej modlitwie różańcowej, po Mszy
świętej o godzinie 8.00 AM. Serdecznie zapraszamy do
przyłączenia się do tej grupy.
Chcielibyśmy by przy naszej parafii powstała też polska
Grupa Różańcowa, czyli Żywy Różaniec. Wszystkich
którzy pragną się przyłączyć do wspólnoty różańcowej
zapraszamy na spotkanie w pierwszą sobotę lutego po
Mszy świętej o godzinie 8.30 AM.

Second Sunday in Ordinary Time

PASTERKA 2016 | MIDNIGHT MASS 2016

Page Nine

Page Ten

January 15, 2017

W przerwie międzyświątecznej, Grupa Młodzieżowa z naszej parafii wybrała się na narty. Wraz z ks. Marcinem
spędzili trzy dni w Michigan. Młodzież korzystała ze stoków w Bittersweet. Oprócz zimowych sportów,
spędziliśmy wspólny czas na modlitwie i Eucharystii. Wieczory upłynęły przy kominku i dobrym filmie.
Jeśli pragniesz przyłączyć się do naszej grupy zapraszamy na spotkania po Mszy świętej w Niedziele o godzinie
10.30 AM.
During the Holiday break, our parish Youth Group went skiing. Together with Fr. Martin, they spent three days
in Michigan. The youth enjoyed the slopes at Bittersweet. In addition to winter sports, we spent time together in
prayer and the Eucharist. Evenings passed by the fireplace and with a good movie.
If you would like to join our group, you are invited to the meeting after Sunday Mass at 10:30 AM.

