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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

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

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii parafialnej.

CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory - No appointment required.

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

MARRIAGE:
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.

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.

ANOINTING OF THE SICK:
Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed at the Rectory.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.
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Second Sunday of Lent

7:30PM Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla

całej rodziny
SECOND SUNDAY OF LENT (12)
8:30AM +Karoline Mizera (Koziar Family)
++Salvatore and Maria DeSimone (son Michael)
+Joseph Anton Voelker (Ewko Family)
+Josephine Benanti - Birthday Remem. (Family)
10:30AM W intencji przebłagalnej
O dary Ducha Św. i Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O powrót do zdrowia dla Zuzanny Rafało
O powrót do zdrowia dla Filipka Szczęsny i Boże bł.
dla całej rodziny
Prośba o łaskę Bożej miłości w naszych sercach dla
całej rodziny
O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla córki
Dagmary Jachym w rocz. 21 urodzin
Dla Krzyśka z okazji 28 urodzin o dar Bożych łask
i odnalezienie własnej drogi (przyjaciele)
Prośba o potrzebne łaski i zdrowie dla Stanisława
w dniu urodzin
O zdrowie, Boże bł. i opiekę M. Najs. dla
ks. Proboszcza Macieja z racji urodzin (Ola i Bartek)
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
++Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Karol Serwinski 9-tą rocz. śmierci
+Wiktor Węgrzyn Komandor Rajdu Katyńskiego
+Łukasz Boufał (Rodzina)
+Jerzy Opaliński 2-gą rocz. śmierci (żona z synami)
+Janina Zygmunt - 6 miesięcy po śmierci
+Teresa Janowski w 4ta rocz. śm. (Mąż i rodzina)
12:15PM In Thanksgiving for health and blessings for
Samantha Gadomski on her 18th Birthday
(Grandma Teresa)
+Sally Mirocha Raphael (Swedberg Family)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
O zdrowie dla syna i brata
O zdrowie, Bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę
M. Najs. Dla córki Doroty z okazji urodzin (rodzice)
O dary Ducha Świętego, bł. Boże i opiekę M. Bożej
dla Piotra z okazji urodzin
Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla
całej rodziny
++Genowefa i Aleksander Czechowicz
(córka z dziecmi)
+Mieczysław Dróżdż miesiąc po śmierci (Rodzina)
+Klemens Wincenciuk i za zmarłych z tej rodziny
+Wincenty Lićwinko i za zmarłych z tej rodziny
+Jan Dolinski
MONDAY (13) Lenten Weekday
8:00AM +Joseph Anton Voelker (Rosalie McGlynn)
10:30AM ++Danuta i Mieczysław Leśniak

++Michałek i Stanisław Adamowski

TUESDAY (14) Lenten Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan

+Matthew Blickle (Joan)
10:30AM ++Henryk i Marian Maciąg
7:30PM Dziękczynna dla Bogumiły z okazji urodzin

Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla
całej rodziny
WEDNESDAY (15) Lenten Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan

+Matthew Blickle (Joan)
10:30AM Za zmarłych z rodziny Danielewicz
7:30PM Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla

całej rodziny
THURSDAY (16) Lenten Weekday
8:00AM +Ruth Schweitzer (Friend)

+William Jenkins (wife Maria)
7:30PM O zdrowie i Boże bł. dla Dorianka Lejman z okazji

1 rocz. urodzin (Rodzice)
Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla
całej rodziny
FRIDAY (17) Lenten Weekday
8:00AM +Filomina Costabil (Theresa)
6:00 PM Stations of the Cross
7:00 PM Droga Krzyżowa
7:30PM +Helena Sojka (córka)
Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla
całej rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski i interwencję
w sprawie Bogu wiadomej za wstawiennictwem
św. Józefa
SATURDAY (18) Lenten Weekday
8:00AM Health & Blessings for our Pastor Fr. Maciej on his

Birthday
8:30AM O zdrowie, Boże bł. i opiekę M. Najs. dla

ks. Proboszcza Macieja z racji urodzin
Prośba o łaskę Bożej Miłości w naszych sercach dla
całej rodziny
4:00PM +Irene Czekaj - Birthday Remembrance (Daughter)
+Ginger Kraft (Kraft)
+Joseph Anton Voelker (D. LaValle)
+Robert Krist - Death Anniversary (Marge)
+Nicholas Cici - 8th Death Anniv. (wife Barbara)
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Fr. Matt’s Message
Pope Francis often encourages us to look for places of seclusion in our lives, to
climb to the top of the mountain, into great silence, in order to find our true selves and
to better hear the voice of God. The entire Liturgy of the Word today invites us to
intensify our efforts towards conversion. Jesus united with his Father in prayer is
transformed in the presence of his chosen disciples. Together with the Apostles, we
look to the shining face of Love, which has the power to transform our lives, as well. If
only we have the courage to take a chance, put everything on Jesus and let Him lead us,
then Love is able to change everything, even the darkest and most painful aspects of
our lives. For God, nothing is impossible. Have courage!
Today, we begin our Parish Lenten Mission in Polish. We welcome Fr. Boguslaw
Jaworowski, who will be leading this year’s retreat. I ask you to take advantage of this time of grace. I invite you
each day through Wednesday at 10:30 am and 7:30 pm. There will also be an opportunity for confession an hour
before each Mass. The English Mission will start next Monday, March 20th, and will last until Wednesday, March
22nd. I sincerely thank Fr. Jeffrey Grob for accepting my invitation to lead us closer to God during Lenten mission.
For more information about our retreat, be sure to look on the following pages of the bulletin.
Wishing all an abundant time of grace, I remain in prayer for you and
ask that you also please pray for me, a sinner.

Fr. Matt

Refleksje ks. Macieja
Papież Franciszek często zachęca nas abyśmy szukali w naszym życiu
miejsc odosobnienia, wspinali się na górę, w przestrzeń milczenia, aby tam
odnaleźć siebie samych i lepiej usłyszeć głos Pana. Cała liturgia słowa zaprasza
nas dzisiaj do zintensyfikowania wysiłku na drodze nawracania się. Jezus
zjednoczony ze swoim Ojcem na modlitwie przemienia się w obecności
wybranych uczniów. Razem z uczniami wpatrujemy się w jaśniejące oblicze Miłości, która ma moc przemienić także
nasze życie. Jeśli tylko mamy odwagę zaryzykować, postawić wszystko na Jezusa i dać się Jemu poprowadzić,
wtedy Miłość jest zdolna zmienić wszystko, nawet najciemniejsze i najbardziej bolesne aspekty naszego życia. Dla
Boga nie ma nic niemożliwego. Odwagi!
Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje parafialne w j. polskim. Witam w naszej wspólnocie o. Bogusława
Jaworowskiego, który w tym roku poprowadzi dla nas rekolekcje. Proszę was moi drodzy abyście skorzystali z tego
czasu łaski. To czas jedyny, który w takim wymiarze już się nigdy nie powtórzy. Zapraszam codziennie aż do środy
włącznie o 10:30 rano i 19:30 wieczorem. Na godzinę przed każdą mszą św. będzie też możliwość spowiedzi
świętej. Rekolekcje w j. angielskim rozpoczniemy w przyszły poniedziałek 20 marca. Potrwają one do środy 22
marca włącznie. Dziękuję ks. Jeffrey Grob za przyjęcie mojego zaproszenia i podjęcia się trudu wygłoszenia dla nas
tych rekolekcji. Więcej informacji na temat naszych spotkań rekolekcyjnych znajdziecie na kolejnych stronach
biuletynu.
Życząc wszystkim obfitego czasu łaski, pozostaję w modlitwie za was i proszę módlcie się również za mnie
grzesznego.

Ks. Maciej
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MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM

Office of Human Dignity & Solidarity
Immigration Ministry

NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM:
10:30 AM & 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU TYGODNIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM
Sobota: 8:30 AM
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday, Wednesday & Friday 9:00 AM to 7:00 PM
Tuesday and Thursday 9:00 AM to 4:30 PM

March 5, 2017
Collection
Ash Wednesday
First Friday
First Saturday
Total

$ 7,733.05
$ 4,614.00
$
524.00
$ 3,034.00
$ 15,905.05

Weekly Goal
Second Collection:
Central/E. Europe

$

$ 7,500.00

2,931.00

The Word is a gift. Other persons are a gift
“Lent is a favorable season for opening the doors to all
those in need and recognizing in them the face of
Christ... Each life that we encounter is a gift deserving
acceptance, respect and love. The word of God helps
us to open our eyes to welcome and love life, especially
when it is weak and vulnerable.”
-Pope Francis, Message for Lent 2017
The U.S. refugee resettlement program is a life-saving
program for the most vulnerable of the world's refugees.
Welcoming people fleeing violence and conflict in
various regions of the world is part of our identity as
Catholics. We seek to protect the vulnerable and
recognize the human dignity of all.
ACTION: This Lent ask Congress to support these
people by welcoming them, offering assistance and
seeking an end to the war. Send an email at
confrontglobalpoverty.org or call your members of
Congress: 888-562-8232.
For additional ways to advocate for Immigrants and
Refugees visit: www.CatholicsAndImmigrants.org.
esegura@archchicago.org

Thank you for your generosity and support of our Parish.

Thank you for your generous contributions last week
to the Collection for the Church in Central and
Eastern Europe! As a parish, we collected $2,931.00
to help restore the Church and build the future in
over 20 countries. If you missed the collection, it is
not too late to give, visit www.usccb.org/
nationalcollections, and click on the “How to Give”
link on the left.
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ST. PRISCILLA LENTEN MISSION
Very Rev. Jeffrey S. Grob, JCD
Fr. Grob is the Chancellor of the
Archdiocese of Chicago, as well as
the Cardinal’s Liaison to the Lay
Ecclesial Movements and New
Communities.

Monday, March 20th
6:00 pm- Mass with Homily
Tuesday, March 21st
6:00 pm- Mass with Homily
nd

Wednesday, March 22
6:00 pm - Confernce and Penance Service

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ŚW. PRYSCYLLI
Ks. Dr. Bogusław Jaworowski, MSF
Ks. Jaworowski jest członkiem
zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny i pracuje w Polsce jako
Dyrektor Ekipy Rekolekcyjnomisyjnej.

Niedziela, 12 marca
10:30 am i 6:00 pm - Msza święta z nauką
Poniedziałek, 13 marca
10:30 am i 7:30 pm - Msza święta z nauką
Wtorek, 14 marca
10:30 am i 7:30 pm - Msza święta z nauką
Środa, 15 marca
10:30 am i 7:30 pm - Msza święta z nauką

Second Sunday of Lent
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Cardinal Blase J. Cupich’s Lenten message:
The noise pollution of modern society grows harsher every year. We are bombarded by noise from traffic, aircraft,
office equipment, home appliances, TVs and cell-phone conversations. Oddly enough, we rarely seem to notice the
increased noise because we have learned to live with it or just block it out.
However, we pay a price for all of the increasing decibels in the modern age. In addition to the immediate danger of
hearing loss due to long-term exposure to high levels of noise, we also suffer from an increase of stress and irritability
from this overstimulation.
Lent is the season of silence. It is a time to enter into the desert, as Jesus did for 40 days. Admittedly, silence can make
us feel uneasy. Perhaps it is because silence forces us to think, to feel, to be in touch with those deep areas of our lives
where a sense of emptiness or meaninglessness may be lurking in our hearts.
Throughout the Gospels Jesus is portrayed as going off alone in silence to pray. The evangelists repeatedly recorded
such retreats from the noise of the world not just to tell us something about Jesus, but also about those who followed
him. They, too, discovered that silence takes us into the divine presence. Meister Eckhart, a 14th-century German
Dominican, said it so well: “Nothing in all creation is so like God as silence.”
This Lent I have asked our pastors to invite their communities to take extra time for silence during Mass, especially
after Communion. In fact, the church recognizes the value of silence at certain moments of the Mass as a way of quietly
absorbing the great mysteries we celebrate. Taking time for silence after Communion can be a special grace for each of us
individually and for us as a worshipping community. We actively pray to God for our needs and raise our voices in songs of
prayer. Yet, we need this silent time to allow God to speak to us. That means quieting ourselves even from saying prayers
and just being aware of what Jesus tells us: we abide in God and God in us.
I especially invite you to enter into silence during these 40 days, not as a place of fear, but
as the place where you encounter the living God who wants to speak to you. Give yourself
the gift of silence this Lent. You will discover what Eckhart did centuries ago: “Nothing in all
of creation is so like God as silence.”

Przesłanie Księdza Kardynała na Wielki Post:
Z każdym rokiem w nowoczesnym społeczeństwie coraz bardziej wzrasta zagrożenie zanieczyszczenia hałasem.
Jesteśmy bombardowani szumem ruchu ulicznego, hukiem przelatujących samolotów, odgłosami użytkowania sprzętu
biurowego i gospodarstwa domowego, telewizji i rozmów prowadzonych wokół przez telefony komórkowe. Co dziwne,
rzadko kiedy zauważamy podwyższony stopień hałasu, ponieważ nauczyliśmy się z nim żyć albo go blokować.
Jednak płacimy cenę za te wszystkie podwyższone decybele w nowej erze. Oprócz bezpośredniego
niebezpieczeństwa utraty słuchu, spowodowanego pozostawaniem przez dłuższy okres czasu w obrębie
podwyższonego poziomu hałasu, cierpimy również z powodu wzrostu stresu i większej skłonności do irytacji, będących
wynikiem tej nadmiernej stymulacji.
Wielki Post jest czasem ciszy. Jest czasem wyjścia na pustynię i przebywania tam przez 40 dni, jak zrobił to Jezus.
Musimy przyznać, że cisza może sprawiać, iż będziemy się czuć trochę nieswojo. Być może dzieje się tak, ponieważ cisza
zmusza nas do myślenia, do odczuwania, do wchodzenia w te głębokie obszary naszego życia, w których blisko naszych
serc czai się poczucie pustki lub bezsensowności.
W Ewangeliach wielokrotnie widzimy, jak Jezus samotnie oddalał się od innych, aby modlić się w milczeniu.
Ewangeliści nie powtarzają zapisu tego typu rekolekcji od hałasu świata jedynie po to, aby powiedzieć nam coś o Jezusie,
ale również abyśmy dowiedzieli się czegoś o tych, którzy szli za Nim. Oni również zauważyli, że cisza zbliża nas do Boga.
Mistrz Eckart, niemiecki dominikanin żyjący w czternastym wieku, dobrze to oddał słowami: „Nic w całym stworzeniu nie
jest jak Bóg, który jest jak cisza”.
Podczas tegorocznego Wielkiego Postu zwróciłem się do proboszczów z prośbą, aby zachęcali swoje wspólnoty do
spędzania w ciszy kilku dodatkowych minut w czasie Mszy świętej. Niech będzie to sposób na ciche chłonięcie tej wielkiej
tajemnicy, jaką celebrujemy. Cisza po Komunii św. może być szczególną łaską dla każdego z nas z osobna i dla nas modlącej się wspólnoty. Gorąco modlimy się do Boga w swoich intencjach i wznosimy nasze głosy w modlitewnych
pieśniach. Nadal jednak potrzebujemy ciszy jako czasu, w którym pozwolimy, aby Bóg mówił do nas. Oznacza to
wyciszenie samych siebie, nawet odłożenie odmawianych modlitw i uświadomienie sobie tego, co mówi do nas Jezus:
trwamy w Bogu a Bóg trwa w nas.
Szczególnie zapraszam Cię do wejścia w ciszę podczas tych 40 dni, ale nie jak do miejsca wypełnionego lękiem, ale jak
do miejsca, w którym spotkasz żywego Boga, który pragnie do Ciebie mówić. Sprezentuj sobie dar ciszy podczas
tegorocznego Wielkiego Postu. Odkryjesz to, co Eckhart odkrył wiele wieków temu: „Nic w całym stworzeniu nie jest jak
Bóg, który jest jak cisza”.
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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 PM (pół
godziny przed wieczorną Mszą świętą).
Visit the Official St. Priscilla Church Web Site at
www.stpriscilla.org
Odwiedź naszą parafialną stronę internetową
www.stpriscilla.org
Like us on Facebook: www.facebook.com/stpriscillachicago

Henry Huberty
Richard Bonk
William Balog—Joe Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn Cademartrie—
Emmett Clancy—Jan Drożdż—
Theresa Gloms—George Gloms—
Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Dorothy Heck—
Marian Henaghan—Mrs. Matthew Huffins—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—Albert Schorsch III—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!
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Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Chicago - 4 Marca, 2017

LITURGY SCHEDULE - March 18 / 19
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 18 / 19 Marca
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. Jeffrey Grob

Karen Smith
Mary Graf
Mary Brown

Michelle Adamowski

Sunday
8:30 AM

Fr. Maciej D. Galle

Chris Mizera
Rose Ferina
Urszula Dziwik
Mary Jane Ribaudo

Richard Mizera

Sunday
10:30 AM

Fr. Maciej D. Galle

Anna Harmata

Jolanta Grocholska
Piotr Grocholski

Sunday
12:15 PM

Fr. Marcin Gładysz

Rick Hernandez
Virginia Knight
Marilyn Picchietti

Marilyn Picchietti

Sunday
6:00 PM

Fr. Marcin Gładysz

Małgorzata Benbenek
Anna Grudzinski

Stanisław Ryczek

