The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph

December 27, 2020

1

The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph

December 27, 2020

Fr. Maciej D. Galle, Pastor

Rectory: 6949 W. Addison,
Chicago, IL 60634

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor

Phone: 773-545-8840
Mrs. Anna Adamowski, O ce Manager

Fax: 773-545-8919
Religious Education O ce: 773-685-3785

Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education
Coordinator

Website: www.stpriscilla.org
Email: church@stpriscilla.org
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM - 7:00PM
Tuesday & Thursday - 9:00AM - 4:30PM

Mrs. Renata Zolnik, Business Manager
Mr. Wesley Adamowski, Custodian

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 para alnej.

CONFESSION:
Before all Weekday 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 sobotę od
3:00-4:00PM. Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii para alnej bez wcześniejszego umówienia.

MARRIAGE:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Con rm
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 Sundays.

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 para aninem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.

ANOINTING OF THE SICK: Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii para alnej.

PARISH REGISTRATION: Registration can be completed at
the Rectory or online.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do para i w kancelarii para alnej.
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The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph

SUNDAY (27)
8:30AM +Edward Kolakowski 29th death anniversary
(family)
+Anna Campanella birthday remembrance
(Natalie)
+Joseph Day (Jurczak family)
Deceased members of Kucharski, Kotkowski &
Thomas family
10:30AM Za para an św. Pryscylli
Intencja dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Doriana, Olivera i rodziny
O opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego
dla Piotra (mama)
O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha
Świętgo oraz intencja dziękczynna za
otrzymane łaski dla rodziny Jurek
O wieczną radość dla:
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Michał Dolubizno (rodzina)
+Kazimierz Orłowski (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Roman Matula (rodzina)
+Ludwika i Ludwik Guszkiewcz (rodzina)
+Elżbieta Grabowska miesiąc po śmierci
(rodzina)
+Tadeusz Łepkowski (rodzina)
+Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
12:30PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM O powrót do zdrowia, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski dla Haliny Foltyn
(rodzina Wójcik)
O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Najświętszej na
nowej drodze życia dla Aleksandry i Patryka
Pieńczykowskich
O dar Nieba dla:
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
MONDAY (28)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM Za para an Św. Pryscylli
TUESDAY (29)
8:00AM +Pauline Gerber -Mother
(Pauline C.Gerber -Daughter)
7:30 PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
WEDNESDAY (30)
8:00AM God’s Blessings & health for John Nowik on his
birthday (Denise)
7:30PM +Dariusz Naruszewicz 4-ta rocz śmierci
(żona i dzieci)

December 27, 2020

THURSDAY (31)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
4:00PM Vigil English Mass
In thanksgiving - St. Priscilla Parishionres
6:00PM Msza św na zakończenie roku w języku polskim
Intencja dziękczynna para an św. Pryscylli
FRIDAY (1)
8:30AM God’s Blessings for family
+Donald Schultz Jr. (mom & dad)
+Pietro Massanisso (family)
+Joseph Anton Voelker (mom & dad)
+Nicholas Alleva Jr. (mom & dad)
+Mike Wood (Alex Strong)
+Mieczyslaw & Danuta Lesniak (family)
+Michael & Stanley Adamowski (family)
10:30AM O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla
Doriana, Olivera i rodziny
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Teresa Janowski (mąż i dzieci)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Michał Dolubizno (rodzina)
+Roman Matula (rodzina)
+Kazimierz Orłowski (rodzina)
+Elżbieta Grabowska (rodzina)
+Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
12:30PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM Za para an św. Pryscylli
Za zmarłych polecanych w wypominkach
SATURDAY (2)
8:00AM All souls in purgatory
10:00AM O łaskę zdrowia dla Antoniego
O opiekę Matki Bożej dla Barbary, Pawła i dzieci
4:00PM St. Priscilla Parishioners

December 13, 2020
Sunday Collections:
Religious Retirement
Immaculate Conception
Total Collection

$10,138.41
$2,797.00
$2,438.00
$15,373.41

Thank you for your
generous support of our
parish!
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Truly Christian families can be identi ed by their faithfulness,
patience, openness to life, respect for the elderly ... The
secret of all this is the presence of Jesus within the family Pope Francis said to the participants of the 21st Plenary Session of the Ponti cal Council for the Family.
The family is always a community of life and a communion of persons, "the natural center of life", it is in it
that we learn to love, the Pope said. It is composed of "people who love, dialogue, sacri ce themselves for others and
defend life, especially the most fragile and weak". It can be said without exaggeration that the family is the engine of
the world and history - pointed out the Pope. It is in the family that each of us shapes his personality, growing in the
atmosphere of "home warmth", receives a name, feelings, a space of intimacy, "learns the art of dialogue and
interpersonal communication". In the family, man becomes aware of his own dignity, and especially when his
upbringing is Christian the dignity of other people, especially the sick, the weak, and marginalized. The Pope made it
clear that the family is based on marriage. Marital and family love clearly shows man's vocation to love in a unique way
and forever, and that the experiences, sacri ces and crises of the married couple and the family itself serve to grow in
goodness, truth and beauty. In marriage, we give each other completely sel essly and unreservedly, sharing everything
together, gifts and sacri ces, trusting in God's providence. Young people can learn this experience from their parents
and grandparents, the Pope noted. The Pope also pointed out that children and the elderly are two poles of life, the
most vulnerable and forgotten. A society that abandons children and marginalizes the elderly cuts o its roots and
obscures its future. Every time a child is abandoned and an elderly person marginalized, not only is an act of injustice
perpetrated, but it allows the failure of society. Caring for the smallest and the oldest is the choice of civilization.
According to Pope Francis, the Church caring for children and the elderly becomes the mother of generations of
believers and at the same time serves society, because "the spirit of love, family and solidarity helps everyone to
discover God's fatherhood and motherhood.”
So let us proclaim the good news of the family by the testimony of our lives. Let us o er and propose everyone with
respect and courage the beauty of marriage between a man and a woman and a family enlightened by the Gospel. Let
us try to be close to each other and remember about families in di cult situations, broken families, who do not have a
home or work, or su er for other reasons. Let us pray for families in our parish and throughout the Church.
Holy Family, pray for us!
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Re ection

Re eksje Ks. Macieja

Rodziny prawdziwie chrześcijańskie można rozpoznać po wierności,
cierpliwości, otwarciu na życie, szacunku dla osób starszych... Sekretem tego
wszystkiego jest obecność Jezusa w rodzinie - powiedział papież Franciszek przemawiając do uczestników XXI
posiedzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny. Rodzina jest zawsze wspólnotą życia i komunią osób,
"naturalnym centrum życia", to w niej uczymy się kochać - stwierdził papież. Składa się ona z "osób, które kochają,
dialogują, poświęcają się dla innych i bronią życia, szczególnie najbardziej kruchego i słabego". Można bez przesady
powiedzieć, że rodzina jest motorem świata i historii - wskazał papież. To właśnie w rodzinie każdy z nas kształtuje
swoją osobowość, wzrastając w atmosferze "domowego ciepła", otrzymuje imię, uczucia, przestrzeń intymności, "uczy
się sztuki dialogu i międzyludzkiej komunikacji". W rodzinie człowiek zdobywa świadomość własnej godności i
szczególnie gdy jego wychowanie jest chrześcijańskie godności innych ludzi, zwłaszcza chorych, słabych,
zepchniętych na margines. Papież jasno stwierdził, że rodzina oparta jest na małżeństwie. Miłość małżeńska i rodzinna
jasno ukazuje powołanie człowieka do kochania w sposób wyjątkowy i na zawsze, oraz to, że doświadczenia, o ary i
kryzysy pary małżeńskiej i samej rodziny służą wzrastaniu w dobru, prawdzie i pięknie. W małżeństwie dajemy się sobie
nawzajem całkowicie bezinteresownie i bez zastrzeżeń, dzieląc razem wszystko, dary i wyrzeczenia, ufając Bożej
opatrzności. Tego doświadczenia mogą się nauczyć młodzi od swych rodziców i dziadków - zauważył papież. Papież
wskazał też, że dzieci i osoby starsze stanowią dwa bieguny życia, najbardziej bezbronne i zapomniane.
Społeczeństwo, które porzuca dzieci i marginalizuje osoby starsze odcina swe korzenie i zaciemnia swą przyszłość. Za
każdym razem, gdy dziecko jest opuszczone, a osoba starsza zepchnięta na margines, nie tylko dokonuje się akt
niesprawiedliwości, ale przyzwala się na porażkę społeczeństwa. Troska o najmniejszych i o najstarszych jest wyborem
cywilizacji. Według papieża Franciszka Kościół troszczący się o dzieci i ludzi starszych staje się matką pokoleń ludzi
wierzących, a jednocześnie służy społeczeństwu, gdyż "duch miłości, rodzinności i solidarności pomaga wszystkim
odkrywać ojcostwo i macierzyństwo Boga". A zatem głośmy świadectwem naszego życia dobrą nowinę o rodzinie.
Proponujmy wszystkim z szacunkiem i odwagą piękno małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz rodziny oświeconych
Ewangelią. Starajmy się być blisko i pamiętać o rodzinach przeżywających trudności, załamanych, które nie mają
domu lub pracy, albo cierpią z innych powodów. Módlmy się za rodziny w naszej para i i w całym Kościele.
Święta Rodzino módl się za nami!
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph

Seminarian Ra e
Fundraiser
Due to government
restrictions in Illinois
regarding COVID-19, the
Knights of Columbus has
extended the ra e deadline to
January 10, 2021.

December 27, 2020

SOLEMNITY OF MARY,
THE HOLY MOTHER OF GOD
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
• December 31 - 4:00PM Vigil Mass in English
• 31 Grudzień - 6:00PM Msza św. w języku
polskim na zakończenie roku
• January 1, 2021 - 8:30AM, 12:30PM Masses in

The ra e will take place January 16, 2021 either
in person and/or virtually.
Thank you for your support, Merry Christmas
and God Blessings to all.
Mater Christi Council 14284

English
• 1 Styczeń, 2021 - 10:30AM, 6:00PM Msze św.
w języku polskim
Please register for Masses by calling the Parish
Of ce: (773) 545-8840.
Prosimy rejestrować się na Msze Św. dzwoniąc do
Biura Para alnego: (773) 545-8840.
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Na zakończenie Roku 2020 chcemy podziękować Panu Bogu za to, że mimo
trudności i ograniczeń związanych z pandemią dalej kontynuujemy pracę
duszpasterską w naszej para i, która nie maleje, ale się rozwija!
Rozpoczęliśmy Program Nauki Religii w j. pol. I chociaż w innej formie, ale
mogliśmy świętować Dzień Wszystkich Św. i wizytę Św. Mikołaja. Dzieci i
młodzież wzięli udział w projekcie: Pisanie Kartek Świątecznych dla
samotnych i osób w domach opieki. Każdy uczeń w Kl. 1-6 otrzymał katolicką
grę komputerową: Wanderlight, która przez grę i zabawę pozwala dzieciom
pogłębiać wiarę. Rozwijamy naszą str. Internetową, aby tam był dostęp do informacji i materiałów potrzebnych dla
formacji religijnej. Dziękujemy rodzicom i katechetom, którzy dbają o to by dzieci w naszej para i poznawały i kochały
Pana Boga. Bóg zapłać za o arność i serce włożone w ten piękny trud!
Powstały nowe grupy Różańcowe im. Św. Sr. Faustyny- polska, a Niepokalanego Poczęcia NMP - ang.
Stale spotykają się grupy formacyjne czy to drogą wirtualną czy osobiście z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.
Powstał zespół wolontariuszy, którzy dbają o porządek i przestrzeganie wymagań, aby wszyscy czuli się bezpiecznie w
naszym kościele.
Dziękujemy wszystkim za przykład wiary i miłości. Wasze zaangażowanie pod każdym względem w dobro
para i Św. Pryscylli pozwala nam być jedną wielką Bożą rodziną.
Dziękujemy również wszystkim lektorom, ministrantom i osobom dbającym o dekorację wewnątrz i na
zewnątrz naszego kościoła, wasza posługa pomaga nam wszystkim zbliżać się do Boga i bardziej przeżywać
spotkanie z Nowonarodzonym Panem Jezusem, szczególnie teraz w okresie świątecznym!
At the end of 2020, we would like to thank God for the fact that despite the di culties and limitations related to the
pandemic, we continue the pastoral work in our parish, which is not decreasing, but growing! Here are the updates:
Students from Rel. Ed. received their sacraments - First Communion was celebrated during three Sundays this
summer, Con rmation and RCIA candidates received sacraments in October. Students in REP celebrated All Saints
Day and the visit of St. Nicholas, although in a di erent form this year. They participated in the project: Writing
Christmas Cards for lonely, homebound, and people in nursing homes. Each student in gr. 1-6 received a Catholic
computer game: Wanderlight, which allows children to deepen their faith through fun and play. We have developed the
REP website so that there is an access to information and resources needed for religious formation.
We have also started the Religion Education Program in Polish that expanded the number of families we serve. We
want to thank parents and catechists who make sure that children in our parish get to know and love God. God bless
you for your dedication and heart you put into this beautiful e ort!
New Rosary prayer groups started this year: The Immaculate Conception - Eng. and St. Sr. Faustina – Polish.
Formation groups meet constantly, either online or in person, with all precautions.
A team of volunteers was created to take care of the order in the church with the compliance and requirements of the
archdiocese so that everyone feels safe in our church.
We thank everyone for the example of faith and love. Thank God for
your commitment for the good of St. Priscilla parish. It helps us all to
feel like one great family of God.
We also thank all the lectors, altar servers and those who take care of
decoration inside and outside of our church, your ministry helps us all
to come closer to God and to experience the presence of the Newborn
Lord Jesus, especially now during the Christmas season!
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Marge Ackermann—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Jan Drożdż—Anthony Felau—Theresa Gloms—George Gloms—
Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Marilyn Hu nus—Andrew
Jennings—Theresa Johnsen—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet
Kaplan—Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen Kearney—Sharon Kroll—Helen
Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Luke—Mary Lund—Michael Manczko—Barbara McDonald—Betty
Mijatov—Gwen Moncada—Colleen Muka—Mike Muka—Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—Adam
Niminski—Joe Nowik Jr.—John Nowik—Sophie Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—David Pawson—Marge
Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—Augusto Sandoval—Mari Temby—Rosemarie Wegner—Gina
Swensen—Roger Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—Carla and Adam—Rich Youns—
Barbara Youns
If you would like a name added or removed from our Parish Prayer List, please call the parish o ce
at 773-545-8840 or email: church@stpriscilla.org.
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:30 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: 9:00 AM

THANK YOU TO FR. MACIEJ, OUR PASTOR, AND
FR. DANIEL, ASSOCIATE PASTOR,
FOR SERVING SAINT PRISCILLA PARISH AND MINISTERING TO ALL OF US
SACRAMENTS OF RECONCILIATION AND HOLY COMMUNION, FOR OFFERING
HOLY MASSES ON A DAILY BASIS. FOR ALL RECORDINGS OF HOLY MASSES
AND DEVOTIONS DONE THIS YEAR WHEN WE WERE NOT ABLE TO BE IN THE
CHURCH. THANK YOU ALSO FOR TAKING CARE OF OUR PHYSICAL CHURCH
FOR UNDERTAKING ALL NECESSARY RENOVATIONS.
WE PRAY THAT NEWBORN LORD JESUS MAY ALWAYS BLESS YOU AND
REWARD YOU IN YOUR PRIESTHOOD IN THE COMING YEAR 2021.
PODZIĘKOWANIE DLA NASZEGO PROBOSZCZA, KS. MACIEJA I KS. DANIELA,
ZA SŁUŻBĘ W PARAFII ŚWIĘTEJ PRISCILLI I POSŁUGĘ SAKRAMENTALNĄ W
SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ I CODZIENNĄ OFIARĘ MSZY ŚW.
ZA WSZYSTKIE NAGRANIA MSZY ŚWIĘTEJ I NABOŻEŃSTW SPORZĄDZONE W TYM ROKU, GDY NIE MOGLIŚMY
BYĆ W KOŚCIELE. DZIĘKUJEMY TAKŻE ZA TROSKĘ O NASZ FIZYCZNY KOŚCIÓŁ,
ZA PODEJMOWANIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH RENOWACJI.
MODLIMY SIĘ, ABY NOWONARODZONY PAN JEZUS WYNAGRADZIŁ WAM KAŻDY TRUD I OBFICIE BŁOGOSŁAWI
WASZYM KAPŁAŃSTWIE W KOLEJNYM ROKU 2021

ffi

ff

8

