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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
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate

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 kance‐
larii 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 arrange‐
ments. At least one of the engaged persons (or their par‐
ents) 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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FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (28)
8:30AM +Anna Jenkins (Jenkins Family)
+Florinda Paulina Osseliere (Jenkins Family)
+Jose Raimundo Ferreira (Jenkins Family)
+Raimundo Ferreira (Jenkins Family)
+Washington Luis Ferreira (Jenkins Family)
+Edmundo Dantes Ferreira (Jenkins Family)
+Wacław Proszek (brother)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Bł. Boże dla Emilii i rodziny
O wszelkie potrzebne łaski dla Wiesława Lisak
z okazji urodzin (siostra)
O powrót do zdrowia dla Aleksandra Czarnego
o Boże bł. i potrzebne łaski
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Franciszek Piotrowski w rocz. śmierci (Rodzina)
+Kazimierz Żanowski (Rodzina)
+Jan Chudyba w 14‐tą rocz. śmierci (córka)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
Blessings for our Troop 803 Eagle Scouts
Eric Lis and Mark Williams
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
Za zmarłych polecanych w wypominkach
O zdrowie i Boże bł. dla Walter Soroka
O łaskę zdrowia dla Marty oraz opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny
++Marianna, Witold, Antoni, Marianna, Jan, Leopold
i Damian
+Michalina Linka zmarła w Polsce (rodzina)
MONDAY (29) Weekday
8:00AM Health and Blessings for Joan
++Matthew and James Blickle (Joan)
7:30PM Za parafian św. Pryscylli

FRIDAY (2) The Presentation of the Lord
8:00AM +Arturo Belluomini Death Ann. (Joy)
+Donald Schultz Jr. (mom and dad)
+Leona Capoccia 8th Death Ann (Rose Ann & Randy)
7:30PM +Janina Okoń w 12 rocz. śmierci (córka)
Za zmarłych z rodziny Okoń
SATURDAY (3) Weekday
8:00AM Deceased members of Sullivan, Moniak and Mayer
Families
8:30AM Za parafian św. Pryscylli
4:00PM Health and Birthday Blessings for Robert Engel
(Mom and Karen)
+Albert Schorsch (Heller Family)
+Mary Ellen Jacobs (Hujar Family)
+Joseph Anton Voelker (Family)
7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA...
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 wstawienni‐
czą o uwolnienie i uzdrowienie

FIRST THURSDAY OF
THE MONTH
7:00 AM Exposition
of the Blessed
Sacrament with
prayer for priests
and new
vocations.

TUESDAY (30) Weekday
8:00AM +James J. Keenan 45th Death Ann. (Donna Herrity)
7:30PM ++Stanisław, Józef i Wiesław
WEDNESDAY (31) St. John Bosco, Priest
8:00AM +Leota Stay (H. Kruzel)
7:30PM ++Ryszard, Tadeusz I Kazimierz
THURSDAY (1) Weekday
8:00AM +Raymond Burns 1 month after Death (Rosalie)
+Alejandra Pamatmat (Family)
7:30PM +Józef Sieklucki

PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA
18:30 Wystawienie
Najświętszego
Sakramentu z
modlitwą za
kapłanów i o nowe
powołania.

January 21, 2018
Regular Collection
Sharing Parish
Total

$ 8,595.14
$
485.00
$ 9,080.14

Thank you for your generosity and
support of our Parish.

Page Four

January 28, 2018

Fr. Maciej’s Message
Jesus casts out demons with His word. He commands the unclean spirits and even they obey him.
People who are witnesses to a miracle are amazed. Jesus works, he works miracles with the power of a
word that heals and makes man free. The word of Jesus is not like the rhetoric of the Pharisees and scribes.
It flows from within Him, from His person, from the divine source. The Desert Fathers and the Church Fa‐
thers advise us to act in a similar way. Drive out demons with the Word of the Scripture. God's Word has the
Z wyrazami
głębokiej wdzięczności
power to transform my heart. The Bible is not just to inform me what
happened thousands
of years ago, za Waszą wspa‐
niałomyślną
pomoc,
poparcie
miłość w ubiegłym
how people lived, what they ate, what problems and joys they had. The
history books
will certainly
doi that
a lot better. The Bible is to be a place where I, living in the 21st century,
meet with God
Himself,
listen
to
roku,can
przesyłamy
Wam,
Waszym
rodzinom
i Gościom
what He has to say. In the light of His words, I can change my own life and see whatnasze
is still gorące
unorganized
and
życzenia:
contradictory with God's will and His teaching.
Maybe I'm experiencing a specific problem today. Something
is not giving me peace.
My husband
BŁOGOSŁAWIONYCH
ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
or wife abuses alcohol or other substances, children don’t want to behave and study, my boss at work abu‐
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO, ZDROWEGO I BOGATEGO W
ses me mentally, someone close to me suﬀers from cancer, and I have been struggling with the same sins
ŁASKI BOŻE NOWEGO ROKU 2015!
for a long time. I do not know what to do, what to say, I have no words for it. It may be time for me to listen to what God has
to say ‐ to dust oﬀ the Bible and begin to read and digest. It is there that I will find words of comfort and strength. Read and
Zapewniamy
Was ostarting
uczuciach
i modli‐
meditate on it, not only occasionally. Be consistent and make it a habit.
Maybe it's worth
withwdzięczności
a few verses a day.
Re‐
twiewalk
za Waszą
stałą
W naszych
w
member at least one sentence, or write it down on a piece of paper and
with it all
day pomoc.
long. Come
back to itMszach
often, think
dniu
Bożego
Narodzenia
będziemy
WasSuddenly
pamiętali,
about it. If we abide by the Word day after day, we will be able to see
how
it can influence
and change
our olives.
things that seemed impossible to solve will become much simpler. We
will
have
more
strength
to
fight
against
temptation
prosząc, aby Bóg Was darzył: pokojem, zdrowiem and
i
our sins. For when we feed our heart with God's Word, it will live in us. And where God lives,
there is no place for an evil spirit.
powodzeniem!
In prayer,
Fr. Maciej Galle
Jezus wypędza demony słowem. Nawet duchom nie‐
czystym rozkazuje i są Mu posłuszne. Ludzie, którzy są świadka‐
mi cudu są zdumieni. Jezus działa, czyni cuda mocą słowa, które
uzdrawia i czyni człowieka wolnym. Słowo Jezusa nie przypomina retoryki faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ono wypływa z
jego wnętrza, z Jego osoby, z boskiego źródła. Ojcowie Pustyni i Ojcowie Kościoła radzą, by postępować w podobny sposób.
Wypędzać demony słowem Pisma Świętego. Boże Słowo ma moc przemienić moje serce. Biblia nie jest jedynie po to, aby poin‐
formować mnie, co się działo kilka tysięcy lat temu, jak ludzie żyli, czym się odżywiali, jakie mieli problemy i radości. Z pewno‐
ścią o wiele lepiej zrobi to podręcznik do historii. Biblia ma być miejscem, gdzie ja, żyjący w XXI wieku będę mógł się spotkać z
samym Bogiem, wsłuchać się w to, co ma mi do powiedzenia, w świetle Jego słów zrewidować swoje życie, dostrzec to, co jest
w nim jeszcze niepoukładane, sprzeczne z Bożym zamysłem, z Jego nauką.
Może przeżywam dzisiaj jakiś konkretny problem. Coś nie daje mi spokoju. Mąż albo żona pije, dzieci nie chcą się
uczyć, szef w pracy znęca się nade mną psychicznie, ktoś bliski cierpi na nowotwór, a ja sam od dłuższego czasu borykam się z
tymi samymi grzechami. Nie wiem co mam zrobić, co powiedzieć, brak mi na to wszystko słów. To może najwyższy czas, abym
posłuchał, co Bóg ma mi do powiedzenia. Odkurzył swoje Pismo Święte i zaczął je rozważać. To tam znajdę słowa pociechy i
umocnienia. Trzeba jednak uczynić ten pierwszy krok. Wziąć do ręki tą świętą księgę i zacząć czytać. Nie jedynie doraźnie, w
myśl zasady: jak trwoga to do Boga. Trzeba trwać przy Słowie nieustannie. Może warto rozpocząć od kilku wersetów dziennie.
Zapamiętać chociaż jedno zdanie, lub przepisać je na karteczkę i chodzić z nim przez cały dzień. Często do niego powracać,
rozmyślać o nim, w jego świetle rewidować swoje życie. Gdy tak będziemy trwać przy Słowie dzień po dniu, to zobaczymy, jak
zacznie ono przemieniać nasze życie. Nagle sprawy, które wydawały się nie do rozwiązania, staną się o wiele prostsze. Będzie‐
my mieli więcej sił, aby walczyć z pokusami i naszymi grzechami. Bowiem gdy będziemy karmili swoje serce Bożym Słowem, to
ono zacznie w nas mieszkać. A tam gdzie mieszka Bóg, nie ma miejsca dla złego ducha.
Z darem modlitwy,
Ks. Maciej Galle

Refleksje ks. Macieja

PLEASE REMEMBER...
Friday, February 2, is the First Friday of the month. Please remember to pray in a special way to the Blessed
Sacrament. We have all‐day adoration beginning after the 8:00am Mass. Confessions are available at 6:00pm.
Prosimy pamiętać, że w najbliższy piątek przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich do na‐
szej świątyni na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą o godz. 6‐tej wieczorem,
oraz na Mszę św. o godz. 7:30 wieczorem.

Fourth Sunday in Ordinary Time

Page Five

SACRAMENT OF ANOINTING OF THE SICK
ON THE FEAST OF OUR LADY OF LOURDES, PATRONESS OF THE SICK
SUNDAY, FEBRUARY 11, 2018 AT 12:15 PM
WHO MAY BE ANOINTED?
1. Anyone who is seriously sick and has not been recently anointed during the last six months.
2. Anyone whose physical condition has worsened since their last anointing, no matter how recently.
3. Anyone preparing for surgery in the near future.
4. Anyone suﬀering from chronic (continuing) ailments, that is arthritis, diabetes, etc.
5. Anyone who is growing older and feeling the weakening eﬀect of growing older (especially senior
citizens).
If you have a neighbor or friend who would like to participate, please let them know about this opportunity!

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z LOURDES, PATRONKI CHORYCH
NIEDZIELA, 11 LUTEGO 2018, O GODZ. 12:15 PM
KTO MOŻE PRZYJĄĆ SAKRAMENT NAMASZCZENIA?
1. Każdy, kto jest poważnie chory i nie był w ostatnich 6 miesiącach namaszczony.
2. Każdy, kto osłabł fizycznie od czasu poprzedniego namaszczenia. Czas nie gra tu
roli.
3. Każdy, kto ma być operowany w najbliższym czasie.
4. Każdy, kto cierpi chroniczne bóle jak artretyzm, cukrzyce, itp.
5. Każdy, kto jest bliski starości i z powodu starszego wieku odczuwa ubytek sił.
Jeżeli znacie kogoś z sąsiadów lub przyjaciół, kto pragnąłby przyjąć ten Sakrament
to prosimy o poinformowanie tej osoby o takiej możliwości!

GO TO THE DESERT
WYJDŹ NA PUSTYNIE
We invite you to the Worship Evenings in the spirit of Taize.
The next Worship will be on February 9, at 8:15 p.m. in the church.
Zapraszamy na Wieczory Uwielbienia w duchu wspólnoty z Taize.
Najbliższe spotkanie - 9 lutego o godz. 8:15 wieczorem w kościele.
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St. Priscilla Church
6949 W. Addison St.
Chicago, IL
773-545-8840

FEBRUARY
LUTY

10

VALENTINE DANCE
ZABAWA WALENTYNKOWA

Zapraszamy na naszą coroczną
Zabawę Walentynkową,
która odbędzie się 10 lutego 2018
roku o godz. 7:00 PM.
Do tańca będzie nam przygrywał
zespół THE SILVER ORKIESTRA.

We invite you to our
Annual Valentine Dance,
which will take place on
February 10, 2018 at 7:00 PM.
The SILVER ORCHESTRA will
perform.

TICKET PRICE/CENA BILETU - $50

Fourth Sunday in Ordinary Time

Godzina Miłosierdzia

The Hour of Great Mercy

Zapraszamy w każdy piątek na godzinę
3:00pm aby oddać cześć Bożemu
Miłosierdziu.
W Pierwszy Piątek miesiąca całodzienna
adoracja a wspólnie będziemy adorować
Jezusa Miłosiernego w Najświętszym
Sakramencie o 3:30 rozważając Drogę
Krzyżową, modlić się koronką i innymi
modlitwami.

We invite you to join us every Friday at
3:00 PM for a devotion to the Divine Mercy.
On the First Friday of the month, there will be
all‐day adoration. At 3:00 PM, we will adore
the Merciful Jesus in the Most Holy Sacra‐
ment for an hour in the church, reflecting on
stations of the Cross, praying the Divine
Mercy Chaplet and other prayers.

Please Make Your Gift to the 2018
Annual Catholic Appeal

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2018 r.

“Come, Follow Me”

„Pójdź za mną”

Please spend some time this week reflecting on the Annu‐
al 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.

Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez chwilę
nad broszurą otrzymaną wraz z dzisiejszym biuletynem. Pro‐
simy pamiętać, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś
więcej niż jednorazową specjalną kolektą. Jest ona kampa‐
nią, podczas której możesz złożyć zobowiązanie spłacane w
ratach.

The ACA theme for 2018 is “Come, Follow Me.”

Hasło tegorocznej Kwesty 2018 to „Pójdź za mną”.

Each pledge makes a diﬀerence because all parishes partic‐
ipate in the campaign and the gifts of many enable our
Archdiocese to deliver needed ministries and services to
answer Jesus’ call to “Come, Follow Me.”

Każde zobowiązanie przyczyni się do wprowadzania real‐
nych, dobrych zmian, gdyż wszystkie parafie uczestniczą w
Kweście, a ofiary wielu osób umożliwiają naszej archidiecezji
realizację koniecznych dzieł duszpasterskich, aby odpowie‐
dzieć na wezwanie Jezusa „Pójdź za mną”.

After our parish goal of $26,235.00 is reached in cash, 100%
of any additional funds come back to our parish to help to
fund our needs.

Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę docelową, czyli
$26,235.00 w gotówce, to 100% dodatkowo zebranych fun‐
duszy zostanie zwrócona do parafii na zaspokojenie jej wła‐
snych potrzeb.

If you received your pledge form in the mail, please com‐
plete 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.

Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania finansowe‐
go, prosimy wypełnić go i odesłać pod wskazany adres lub
przynieść do kościoła na Mszę św.
Dla tych, którzy nie otrzymali for‐
mularzy pocztą lub nie mieli cza‐
su, aby odpowiedzieć na kore‐
spondencję, zostanie przeprowa‐
dzona specjalna akcja składania
zobowiązań. Będzie ona miała
miejsce w przyszłym tygodniu,
podczas wszystkich Mszy św.

Thank you for your prayerful
consideration and generous
response.

Dziękujemy za poparte modlitwą
rozważenie złożenia hojnego da‐
ru.
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NEW EAGLE SCOUTS OF TROOP 803
Eric Lis & Mark Williams

CONGRATULATIONS!
Eagle Scout is the highest achievementor rank attainable in the Boy Scoutingprogram of the Boy Scouts of America
(BSA). The designation "Eagle Scout" has a long history since its founding over one hundred years ago. Requirements
include earning at least 21 merit badges. The Eagle Scout must demonstrate Scout Spirit, an ideal attitude based upon
the Scout Oath and Law, service, and leadership. This includes an extensive service project that the Scout plans, organi‐
zes, leads, and manages. Eagle Scouts are presented with a medal and a badge that visibly recognizes the accom‐
plishments of the Scout. Additional recognition can be earned through Eagle Palms, awarded for completing additional
tenure, leadership, and merit badge requirements. Eric and Mark are in scouts from 1st grade ‐2006 start from Cub
scouts and made all scouts ranks to the last one Eagle Scouts with 3 palms.
Zaproszenie dla Nadzwyczajnych
Szafarzy Eucharystii, Lektorów
i Marszałków
Na spotkanie w środę 31 stycznia o godz. 8:00
wieczór w sali pod plebanią bezpośrednio po
Mszy Świętej.

Invitation for Extraordinary
Eucharistic Ministers, Lectors and Ushers
For a meeting on Wednesday, Jan. 31 at 6:00pm in the
Rectory Round Room.

Św. Juda Tadeusz jest patronem trud‐
nych spraw zapraszamy wszystkich tych
którzy chcą nauczyć się modlić gdy napo‐
tykają ich trudności w życiu i jak pokonać
smutek lub depresję.

St. Jude is the patron of desperate situations,
we invite everybody who wants to learn to
pray when you encounter diﬃcult moments
in life and how to overcome sadness or de‐
pression.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę
18 lutego w sali pod kościołem.

The group will meet on Friday, Feb. 16 at
4:00pm in the Rectory Round Room.
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Marge Ackermann—William
Balog—Joe Bargi—Lorraine
Belokon—Evelyn Cademartrie—
Dorothy Cascio—Emmett Clancy—
Jan Drożdż—Anthony Felau—
Theresa Gloms—George Gloms—LeRoy Grocholski—
Cathy Grossmayer—Jean Hanisko—Teresa Haughey—
Jennifer Hebda—Dorothy Heck—Mrs. Marilyn
Huﬀnus—Andrew Jennings—Carrie Kacen—Marie
Kane—Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—Kazimiera
Karwowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen
Kearney—Chester Kmiec—Sharon Kroll—Helen
Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Mary Lund—
Mary Lynch—Michael Manczko—Barbara McDon‐
ald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—Mike Muka—
Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—Joe Nowik Jr.
—Anna Oracz—Henry Orry—David Pawson—Marge
Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—Augusto
Sandoval—Chester Schafer—
John Sherrod—Walter Soroka—
Helen Sterling—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!

WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM
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

Grupa Wsparcia

Support Group (in Polish)

Dla wszystkich cierpiących osób, które potrzebują wsparcia z powodu alkoholizmu lub narkomani i bliskich osób. Spotkania są w każdy
wtorek o 8:00 wieczór w sali pod kościołem.

For all who suﬀer and need support because of alcohol or drug addiction of their close ones.
Meetings are every Tues. at 8:00pm in the lower level
of the church.

LITURGY SCHEDULE - February 3 / 4
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 3 / 4 Luty
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. M. Galle

E. LoPiccolo
S. Moritz

S. Moritz
R. Ferina

Sunday
8:30 AM

Fr. M. Gładysz

J. Ward
R. Pacyn

R. Mizera
C. Duﬀy

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. M. Gładysz

A. Harmata
S. Słonina
V. Knight
R. Hernandez

D. Ziobro
E. Ziobroń
D. Ziobro
J. Miketta

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Galle

Sr. A. Kalinowska

A. Bigos
M. Benbenek

Fr. J. Grob

