Welcome
to
St. Priscilla!

Rev. Idzi Stacherczak, Pastor
Mrs. Judy Banasiak, Coordinator of Religious Education
Mrs. Anna Adamowski, Parish Secretary
Mrs. Anna Knap, Business Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Ms. Joanna Koziar, Bulletin Editor

MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 A.M. - 12:15 PM
Polish Mass: 10:30 AM - 6:00 PM

RITE OF RECONCILIATION:
(Confession) 3:00 PM to 3:45 PM, Saturday or by appointment.
Weekday Confession daily starting at 7:45 A.M. until morning Mass.
PARISH REGISTRATION:
At the rectory during office hours.
Regular Office hours 9:00 AM to 7:00 PM daily.

WEEKDAY MASSES:
Monday-Friday: 8:00 AM
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. Attendance at Baptismal Preparation class is mandatory. Register by calling Rectory.

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634 773-545-8840
Fax: 773-545-8919

Seventh Sunday in Ordinary Time
February 19, 2012
It is I, I, who wipe out, for my own sake, your offenses;
your sins I remember no more.
— Isaiah 43:25
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Lenten Regulations

WIELKOPOSTNE PRZEPISY

Abstinence from meats is to be observed by all

Przepisy Wielkopostne
Obowiązujące w Tym Roku

Catholics 14 years old and older on Ash
Wednesday and on all the Fridays of Lent.

Fasting is to be observed on Ash Wednesday by
all Catholics who are 18 years of age but not yet
59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength according to one’s
needs, but eating solid foods between meals is not
permitted.
The special Paschal fast and abstinence are
prescribed for Good Friday and encouraged for
Holy Saturday.
“The season of Lent is a preparation for the
celebration of Easter. The liturgy prepares the
catechumens for the celebration of the paschal
mystery by the several stages of Christian initiation;
it also prepares the faithful, who recall their
baptism and do penance in preparation for
Easter,” (General Norms for Liturgical Year, #27).
By the threefold discipline of fasting, almsgiving,
and prayer, the church keeps Lent from Ash
Wednesday until the evening of Holy Thursday.
All of the faithful and the catechumens should
undertake serious practice of these three
traditions. Failure to observe penitential days
totally or a substantial number of such days must
be considered serious.
“On weekdays of Lent, we strongly recommend
participation in daily Mass and self-imposed
observances of fasting. In light of grave humans
needs which weigh on the Christian conscience in
all seasons, we urge particularly during Lent,
generosity to local, national, and world programs
of sharing all things needed to translate our duty to
penance into a means of implementing the right of
the poor to their part of our abundance,” (U.S.
Bishops statement on penitential observances,
1966).

1. Wstrzemiężliwość od potraw mięsnych musi być
przestrzegana przez wszystkich Katolików,
którzy ukończyli 14 rok życia w Środę
Popielcową oraz we wszystkie Piątki w okresie
Wielkiego Postu.
2. W Środę Popielcową wszyscy Katolicy, którzy
ukończyli 18 rok życia jednak nie przekroczyli
59 lat, zobowiązani są do zachowania postu. Ci,
którzy mieszczą się w tych granicach wiekowych
mogą spożyć wyłącznie jeden pełen posiłek. Dwa
mniejsze posiłki są dozwolone, w przypadku gdy
są one konieczne do utrzymania się danej osoby
na siłach, ale jedzenie pomiędzy posiłkami jest
zabronione.
Wielki Post oraz wstrzemiężliwość pokarmów mięsnych
obowiązują w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Okres postu jest naszym przygotowaniem się do
Wielkanocy. Liturgia przygotowuje katechumenów (nie
ochrzczonych) do uczczenia tajemnicy Wielkanocnej
poprzez kilka stopni chrześcijańskiego wtajemniczenia
przez przygotowanie wiernych do odnowienia Chrztu
świętego i do pokuty w przygotowaniu do Wielkanocy,
(Normy Generalne Roku Liturgicznego #27).
Poprzez potrójny rodzaj dyscypliny jakimi są:
wstrzemiężliwość od pokarmów, jałmużna oraz modlitwa,
katechumeni powinni wziąć czynny udział w tym okresie
i przestrzegać tej potrójnej dyscypliny. Zaniedbanie
w przestrzeganiu tej tradycji w ciągu jednego dnia nie jest
traktowane jako poważne wykroczenie, natomiast
zaniedbanie w przestrzeganiu dni postnych lub
nagromadzenie tego typu zaniedbań uważane jest za
bardzo poważne wyroczenie.
W czasie zwykłych dni tygodnia w okresie Wielkiego
Postu stanowczo zachęcamy do uczestnictwa
w codziennej Mszy świętej i do wstrzemiężliwości od
pokarmów mięsnych. W tym specjalnym okresie jakim
jest Wielki Post powinniśmy zabezpieczać wszelkie
potrzeby ludzkie, którymi obciążone jest nasze sumienie
i zachęcać wszystkich do hojności i szczerości
w dzieleniu się z naszymi bliźnymi a zwłaszcza
z biednymi znajdującymi się w potrzebie i mającymi
prawo do udziału w naszym dostatku (Oświadczenie
Biskupów Amerykańskich na temat pokuty, 1966).

Seventh Sunday of Ordinary Time

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (19)
8:30 — +Nicholas Alleva, Jr., 41st Birthday Remembrance
(Mom & Dad)
+Celestina Barsellotti (Family)
+Victor Szatkowski (Sue & Kevin Gensler)
+All Senne Family Remembrance
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla Pawła Dziura
(Żona i Córka)
O radość w wieczności dla:
+Józef Tarasiuk (Przyjaciele z Harlem Deli)
+Stanisław Tymiński (Rodzina)
+Józef Bielawiec rocz. śmierci (Rodzina)
+Victor Burzyński (Rodzice)
+Maria Martka I-szy miesiąc po śmierci (Brat)
+Weronika i Michał Zuber (Syn)
+Józef Kowalczyk 10 miesiąc po śmierci (Żona)
12:15— +Victor Szatkowski (Lynch Family)
6:00 — W int. przyjaciół z podz. za ich modlitwy i otrzymane
łaski (Andrzej Plizga z rodziną)
O zdrowie i bł. Boże dla Duana i Julii
O radość w wieczności dla:
+Wanda Kuczek (Wójcik Family)
+Halina Zdzichowska 6 miesięcy po śmierci
(Córka z rodziną)
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SATURDAY (25) Lenten Weekday after Ash Wednesday
8:00 — +Mark S. Hujar (Hujar Family)
8:30 — +Marian Kułaga rocz. śmierci (Władysława Kułaga)
4:00 — +Alejandra Pamatmat
Health & Blessings for Rosemary Cursio (Czerwinski Fam.)
+C.C. Kraft (Lorrie Kraft)
FIRST SUNDAY OF LENT (26)
8:30 — +Phyllis Scully (Brother Joseph Tiritilli)
+Michele Cosentino (Family)
+Nada Luporini (Family)
+Victor Szatkowski
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
Bożą dla Pawła Dziura i rodziny
O radość w wieczności dla:
+Genowefa Wójcik (Adamowski Family)
+Józef Tarasiuk (Adamowski Family)
+Stanisław Tymiński (Rodzina)
+Victor Burzyński (Rodzice)
+Franciszek Szalast 4-ta rocz. śmierci (Córka)
+Józef Bugaj 13-ta rocz. śmierci (Córka z rodziną)
12:15— +Edward Swiech (Pastor & St. Priscilla Parishioners)
6:00 — +Zofia Odachowska 11 miesiąc po śmierci (Rodzina)

Masses in English:
8:00 A.M. 5:00 P.M.

MONDAY (20) Weekday
8:00 — +Shirley Potempa (Friend)
TUESDAY (21) Weekday
8:00 — +Frank J. Csar, Sr., 21st Death Anniversary
(Daniel G. Manczak Family)
+Rafaela Perez (Family)
WEDNESDAY (22) ASH WEDNESDAY
8:00 — +Deceased Members of Voelker Family
(Children & Grandchildren)
10:30— Msza św. w jęz. pols.: +Danuta i Mieczysław Leśniak
12:00— Prayer Service with Distribution of Ashes
3:00 — Prayer Service with Distribution of Ashes
5:00 — Mass in English: All Souls in Purgatory
7:00 — Msza św. w jęz polskim: +Kazimierz Świerzbiński
13-ta rocz. śmierci (Córka z rodziną)
THURSDAY (23) Lenten Weekday after Ash Wednesday
8:00 — +Mark S. Hujar
+Lillian Conforti (Anne Marie & Frank Oprzedek)
2nd Death Anniversary
FRIDAY (24) Lenten Weekday after Ash Wednesday
8:00 — +Maria & Ludwik Orlowski 2nd Death Anniversary
(Daughter Diane)
6:00 P.M. — Stations of the Cross in English
7:00 — Droga Krzyżowa w języku polskim

Masses in Polish /
Msze św. w jęz. polskim:
10:30 A.M.

7:00 P.M.

Prayer Services in
English:
12:00 P.M.

3:00 P.M.

There will be a brief,
simple distribution of ashes
immediately following the 7:00 P.M. Mass.

February 5, 2011
Currency
$ 3,683.00
Checks
$ 3,668.00
Loose Coin
$
6.62
Total
$ 7,357.62
Weekly Goal
$ 10,000.00
Budget Year to Date
$310,000.00
Collections Year to Date
$218,735.20
Under Budget
$<91,264.80>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Post Office Box 1979
Chicago, Illinois 60690-1979

Office of the Archbishop

February 5, 2012

Dear Brothers and Sisters in Christ,

I write to you concerning a most serious matter that negatively impacts the Church in the United
States directly, and that strikes at the fundamental right to religious liberty for all citizens of any faith.
The U.S. Department of Health and Human Services announced on January 20 that almost all
employers, including Catholic employers, will be forced to offer their employees health coverage that
includes sterilization, abortion-inducing drugs, and contraception. Almost all health insurers will be forced
to include those “services” in the health policies they write. And almost all individuals will be forced to buy
that coverage as a part of their policies.
In so ruling, the Administration has seemingly ignored the First Amendment to the Constitution of
the United States, denying to Catholics our Nation’s first and most fundamental freedom, that of religious
liberty. As a result, unless the rule is overturned, we Catholics must be prepared either to violate our
consciences, or to drop health coverage for our employees (and suffer the penalties for doing so). The
Administration’s sole concession was to give our institutions one year to comply.
We cannot—we will not—comply with this unjust law. People of faith cannot be made second class
citizens because of their religious beliefs. We are already joined by our brothers and sisters of all faiths and
many others of good will in this important effort to regain our religious freedom. Our parents and
grandparents did not come to these shores to help build America’s cities and towns, its infrastructure and
institutions, its enterprise and culture, only to have their posterity stripped of their God given rights. All that
has been built up over so many years in our Catholic institutions should not be taken away by the stroke of
an administrator’s pen. This order reduces the Church to a private club, destroying her public mission in
society. In generations past, the Church has always been able to count on the faithful to stand up and protect
her sacred rights and duties. I hope and trust she can count on this generation of Catholics to do the same.
Therefore, I would ask of you two things. First, as a community of faith we must commit ourselves
to prayer and fasting that wisdom and justice may prevail, and religious liberty may be restored. Without
God, we can do nothing; with God, nothing is impossible. Second, I would also recommend visiting
www.usccb.org/conscience to learn more about this severe assault on religious liberty, and how to contact
Congress in support of legislation that would reverse the Administration’s decision.
A letter similar to this is being sent to their people by diocesan bishops around the country. I thank
you for your consideration of this unprecedented challenge to religious liberty. You and your families are in
my prayers; please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,
Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago

Seventh Sunday of Ordinary Time

Office of the Archbishop
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Post Office Box 1979
Chicago, Illinois 60690-1979

5 lutego 2012 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Piszę do Was w sprawie najwyższej wagi, która w sposób bezpośredni wywiera negatywny wpływ na
Kościół w Stanach Zjednoczonych i która uderza w podstawowe prawo wszystkich obywateli do wolności
religijnej bez względu na wyznanie.
20 stycznia br. Departament d/s Zdrowia i Usług dla Ludności U.S. (U.S. Department of Health and
Human Services) ogłosił, że prawie wszyscy pracodawcy, w tym również pracodawcy katoliccy, będą
zmuszeni do zapewnienia swoim pracownikom pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pokrywających koszty
sterylizacji, środków wczesnoporonnych (aborcyjnych) oraz środków antykoncepcyjnych. Niemal wszystkie
firmy ubezpieczeniowe będą zmuszone do włączenia tych „usług” w zakres swoich polis ubezpieczeniowych.
I niemal każda osoba indywidualna będzie zmuszona do wykupienia takiego ubezpieczenia, jako części
składowej swojej polisy.
Wydając zarządzenie odmawiające katolikom pierwszego i najbardziej podstawowego prawa naszego
narodu—prawa do wolności religijnej—obecna Administracja najwyraźniej zignorowała Pierwszą Poprawkę
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W rezultacie—o ile prawo to nie zostanie obalone—katoliccy
pracodawcy muszą być gotowi albo do zadawania gwałtu swoim sumieniom albo do zrezygnowania
z ubezpieczeń zdrowotnych zapewnianych do tej pory pracownikom swoich firm (i do poniesienia surowych
konsekwencji finansowych tego kroku). Jedynym ustępstwem ze strony obecnej Administracji było
zaoferowanie naszym instytucjom okresu jednego roku na podporządkowanie się tym warunkom.
Nie możemy—i nie podporządkujemy się—temu niesprawiedliwemu prawu. Ludzie wiary nie mogą
stać się obywatelami drugiej kategorii z powodu swoich przekonań religijnych. Nasi bracia i siostry
wszystkich wyznań oraz wielu ludzi dobrej woli przyłączyło się już do nas w tych zmaganiach o odzyskanie
naszej wolności religijnej. Nie po to nasi ojcowie i dziadowie przybywali do wybrzeży tego kraju, nie po to
uczestniczyli w budowaniu miast i miasteczek Ameryki, jej instytucji i infrastruktury, jej przedsiębiorczości
i kultury, żeby ich potomkowie pozwolili teraz na ograbienie się z praw danych im przez samego Boga. To
wszystko, co w przeciągu długich lat zostało wypracowane w naszych katolickich instytucjach nie może teraz
zostać zlikwidowane jednym pociągnięciem pióra administratora. To zarządzenie niszczące misję Kościoła,
jaką spełnia on w społeczeństwie, redukuje rolę Kościoła do prywatnego klubu. Przez pokolenia Kościół mógł
zawsze liczyć na nieugiętą postawę swych wiernych w obronie ich świętych i niepodważalnych praw
i obowiązków. Ufam, że i obecnie Kościół może liczyć na taką samą postawę katolików.
Dlatego też proszę Was o zrobienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, jako wspólnota wiernych musimy
zacząć modlić się i podjąć post w intencji zwycięstwa sprawiedliwości i o to, by w naszym kraju przywrócona
została wolność religijna. Bez Boga nie jesteśmy w stanie nic uczynić; z Bogiem nie ma nic niemożliwego. Po
drugie, zachęcam również do odwiedzenia witryny internetowej www.usccb.org/conscience, żeby zdobyć
więcej informacji na temat tego bardzo poważnego ataku na wolność religijną oraz żeby dowiedzieć się, jak
można skontaktować się z Kongresem, aby wyrazić swoje poparcie dla ustawodawstwa, które odwoła decyzję
Administracji.
Biskupi całego kraju wysyłają obecnie do wiernych w swoich diecezjach listy podobne w treści do
tego, który teraz czytacie. Dziękuję Wam za gotowość do przyjęcia tego bezprecedensowego wyzwania
w obronie wolności religijnej. Modlę się za Was i Wasze rodziny i proszę—pamiętajcie o mnie w swoich
modlitwach.
Szczerze oddany w Chrystusie,
Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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CATHOLIC WOMEN’S CLUB
MARK YOUR CALENDARS!
Card and Bunco Party
Wednesday, March 28th
McGowan Hall
Doors open at 11:00 A.M.
Lunch at 12:00 P.M.
Donation: $13.00
Table prizes!
Men are welcome!
Tickets are available at the rectory or call
Emily at (773) 777-4903.

Throughout the entire Lenten season, we will be praying the
STATIONS OF THE CROSS
every Friday.
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 invite all parishioners to attend these meditative prayers focusing
on the suffering and passion of Christ.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu.
W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiona Droga Krzyżowa w języku 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).

