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

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.

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
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

Second Sunday of Lent
March 4, 2012
If God is for us, who can be against us?
— Romans 8:31b
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Spiritual Reflection
MAKING ROOM
“Why would a loving God ask a father to kill
his own son? I can’t read this story without
getting angry,” said Michael.
The other members of his parish Bible study group
nodded. “Even if Isaac’s life was spared at the last
minute, it seems as if God wanted only blind
obedience from Abraham. I don’t get it!”
Discussion followed Michael’s remarks. Nora
commented that our understanding of who God is
and how God deals with people has evolved over
time.
Michael remained troubled. “I just can’t see that this
story has any value for me today.”
Jim spoke up, “Well, it hits me where I live.” Jim,
the new one in the group, tended to hang back—but
not today. “Isaac must have been the most precious
thing in Abraham’s life: the one on whom all his
hopes for the future were pinned.”
Jim went on, “To be asked to give up that child was
to be asked to give up his greatest treasure, but the
relationship with God was a greater treasure than
even his own son.”
Jim paused and looked around him, “The most
precious thing in my life has been my wife. We had
no children so she’s been my whole world. When
she got cancer I bargained with God—‘I’ll do anything if you let her live’—and she did live.
“In thanksgiving for her recovery I joined the
Tuesday prayer group and I signed up as a food
pantry volunteer. Just doing those two things made
me realize how much I wanted God and a life with
God.
“My wife is still just as dear to me, but God has
taken a hold on my life my life in ways I could never
have imagined before—because I have finally made
room for God.”
Copyright © 2011, World Library Publications. All rights reserved.

BÓG NIE OSZCZĘDZIŁ
WŁASNEGO SYNA
Przed tygodniem słyszeliśmy wezwanie Jezusa
do nawrócenia. Dzisiejsza niedziela przypomina
nam prawdę, o której często nie chcemy pamiętać,
a mianowicie: żeby się nawrócić, pójść za Jezusem
i wejść do Królestwa Bożego, trzeba być gotowym
wyrzec się czegoś, poświęcić się. Musimy wyrzec się
często własnej woli, swoich nierozumnych pragnień,
jeżeli chcemy wypełniać wolę Bożą. Oznacza to, że
trzeba iść w kierunku innym, niż zwykle idziemy i żyć
inaczej niż zwykle żyjemy.
Trzeba być gotowym poświęcić Bogu wszystko
wówczas, gdy On tego zażąda. Ta myśl została wyrażona
w dzisiejszych czytaniach. Abraham jest gotowy złożyć
ofiarę za swojego syna (I czytanie). Natomiast z drugiego
czytania dowiadujemy się, że „Bóg Syna swego nie
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał”.
Bez wielkiej ofiary nie ma wielkiej chwały. Bez
wielkiej ofiary nie ma karty wstępu do nieba. Bez ofiar
nie możemy niczego osiągnąć. Chrześcijaństwo bez
ofiary nie jest wogóle chrześcijaństwem.
Obecnie zachodzi obawa, że chrześcijaństwo
mogą zniszczyć sami chrześcijanie, bo nie są oni już
gotowi do ofiar i wyrzeczenia, których domaga się życie
chrześcijańskie. Nie są już gotowi do życia według
Ewangelii - tak dokładnie i konsekwentnie.
Jeżeli pragniemy otrzymać od Boga promocję
pod koniec życia, jeżeli pragniemy otrzymać od Boga
medal - to musimy być gotowi do wyrzeczeń, do pracy,
do trudów, i ofiar. Droga do wiecznej szczęśliwości jest
wybrukowana ofiarami. To wąska i stroma droga, która
prowadzi do życia.
W świetle dzisiejszej Ewangelii - mówiącej o
przemienieniu Jezusa na Górze Tabor - rysuje się nam
jasno droga wielkopostnej pokuty, okres głębokiej
przemiany i wewnętrznego odrodzenia. Ten okres
liturgiczny mobilizuje nas do refleksji, do wniknięcia w
siebie, aby lepiej zrozumieć sens własnego
przeznaczenia.
Kiedy uczestniczymy we Mszy świętej, prośmy
zawsze Jezusa, by oczyścił nasze serca, pozwólmy, by
nas ogarnęła Jego żywa obecność. Niech Chrystus nas
pociągnie ku sobie, niech Jego moc okaże się silniejsza
od naszych stałych oporów. Niech Jezus żyjący w
Eucharystii tak nas zwycięży, jak zwyciężył swoją śmierć
i skutecznie prowadzi w nas swoje dzieło przemienienia.
Wielki Post, który obecnie przeżywamy ma nam
uświadomić i bardziej zrozumieć tę prawdę, że ten czas
jest czasem naszego współuczestnictwa w cierpieniach
Jezusa Chrystusa, że jest on także egzaminem z naszego
chrześcijaństwa.
-ks. Idzi-

Second Sunday of Lent

SECOND SUNDAY OF LENT (4)
8:30 — +Bill Senne 3rd Death Anniversary
+Casimer Gaik (Marion Ward)
+Casey Gaik (Kozlowski Family)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
W int. przyjaciół z podz. za ich modlitwy i otrzymane
łaski (Andrzej Plizga z rodziną)
O Boże bł. i wszelkie łaski dla Pawła Dziura
(Żona i Córka)
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Kazimierza w dniu
urodzin
O zdrowie i wszelkie łaski dla Filipa, Mikołaja
i Victorii
O radość w wieczności dla:
+Genowefa Wójcik (Syn z rodziną)
+Aleksy Wiącek 8-ma rocz. śmierci (Żona i Dzieci)
+Kazimierz Zwijacz 10 miesięcy po śmierci
+Stanisław Tymiński (Rodzina)
+Anna Rzakiewicz II-ga rocz. śmierci
+Józef i Helena Świdrak
+Jan i Anna Bratko
+Władysław i Władysława Gucwa
+Maria Rzeszuto
+Józef Gieracki
+Maria Dąbek
+Helena Baniowska
+Józef Baniowski
12:15— +Karol Koziara 40th Death Anniversary
+Bill McGlynn
5:30 — Gorzkie Żale
6:00 — +Józef Tarasiuk (Adamowski Family)

Page Three

SATURDAY (10) Lenten Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners: #9
8:30 — O łaskę powrotu ze złej drogi dla młodzieży
błądzącej i będącej w nałogach
4:00 — +Edward DuPlantis (Lorraine)
THIRD SUNDAY OF LENT (11)
8:30 — +Salvatore & Maria DeSimone (Michael DeSimone)
+Antoni & Aniela Szafrański (Czerwinski Family)
+Antoni & Anna Czerwinski (Czerwinski Family)
+Casimer Gaik (Jadwiga Kurbiel)
10:30— O odnowienie miłości ku Bogu wśród młodzieży
i powołania do służby Bożej oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
O łaskę zdrowia i Bożą opiekę dla Pawła Dziura
(Żona i Córka)
O radość w wieczności dla:
+Stanisław Karbarz (Rodzina)
+Stanisław Tymiński (Rodzina)
+Feliks Knap (Córka z rodziną)
+Aleksandra Lenkiewicz 13-ta rocz. śmierci
+Krystyna Czaplejewicz miesiąc po śmierci
12:15—
5:30 — Gorzkie Żale
6:00 —

MONDAY (5) Lenten Weekday
8:00 — St. Priscilla Parishioners: #8
TUESDAY (6) Lenten Weekday
8:00 — +Ferdinand & Katharina Weiterschan
(Voelker & Weiterschan Families)
+Margaret A. Manczak 3rd Death Anniversary
(Daniel G. Manczak Family)
WEDNESDAY (7) Lenten Weekday
8:00 — All Souls in Purgatory: #12
8:30 — +Kazimiera, Jan Karbarz;
Kazimierz, Mieczysław Koziar
THURSDAY (8) Lenten Weekday
8:00 — +Jan Obręcki 1st Death Anniversary (Son & Family)
FRIDAY (9) Lenten Weekday
8:00 — +Lorraine & Otto Ackermann (Daughter)
6:00 P.M. — Stations of the Cross in English
7:00 — Droga Krzyżowa w języku polskim

February 19, 2011
Currency
$ 3,046.00
Checks
$ 3,578.00
Loose Coin
$
4.85
Total
$ 6,628.85
Weekly Goal
$ 10,000.00
Budget Year to Date
$330,000.00
Collections Year to Date
$231,247.18
Under Budget
$<98,752.82>
Thank you for your generosity and support of our Parish.
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Wkładka do Biuletynów
Pozycje Departamentu Zdrowia, Pogwałcenie Prawa Sumienia i Wolności wiary
Kongres powinien działać załatwić ten problem
20 Stycznia amerykańskim Departament Zdrowia i Opieki (HHS) potwierdził zasadę, że prawie wszystkie
prywatne plany opieki zdrowotnej muszą włączać sterylizację, poronne i antykoncepcyjne pigułki.
Zwolnienie przewidziane dla "religijnych pracodawców" jest tak wąskie, że nie obejmuje większości
organizacji opartych na wierze — w tym katolickie szpitale, uniwersytety i instytucje charytatywne —które
pomagają milionom ludzi każdego roku. Paradoksalnie, nawet Jezus i jego uczniowie nie byliby objęci tym
zwolnieniem, ponieważ wyklucza tych, którzy głównie służą ludziom innego wyznania.
10 lutego, administracja Obamy zatwierdziła te zasady jako ostateczne bez żadnych zmian. Przesunęła
o jeden rok później wprowadzenie tych zasad dla religijnych organizacji charytatywnych, które i tak nie są
wyjęte z tych norm jak: szpitale, uniwersytety i organizacje charytatywne. Administracja jednak przyrzekła
dopracować więcej regulacji, by uwzględnić ich, do końca tego dodatkowego roku. Niestety, jak wynika
z wyjaśnień umieszczonych poniżej, mimo uwzględnienia ich, muszą jednak płacić za usługi, które są
sprzeczne z ich religijnym przekonaniem.
Oryginalne normy, które bardzo gwałcą nasze prawo do wolności wiary
nie zostały zmienione lecz z finalizowane.
Po oficjalnym ogłoszeniu wprowadzenia poważnych zmian w tych ustawach, wręcz przeciwnie Departament
Zdrowia z finalizował oryginalne ustawy, które wpierw były ogłoszone w sierpniu 2011bez żadnych zmian.
Dlatego ta ubliżająca definicja „religijni pracodawcy”, która wyklucza nasze szpitale, uniwersytety
i instytucje charytatywne, gdyż służą również ludziom z innych wyznań, jest wciąż obowiązująca i te nasze
instytucje nadal są zobowiązane tymi normami.
Departament Zdrowia przyrzekł uwzględnić pewne wyjątki ale tylko po wyborach.
Dla Departamentu Zdrowia zajmie dodatkowy długi rok, by wypracować pewne regulacje, które
uwzględniłyby religijne instytucje charytatywne jak szkoły i szpitale, które są poza wyjątkiem dotyczących
tzw. „religijnych pracodawców”. Niestety, ale wprowadzenie tych wyjątków będzie możliwy tylko po
wyborach. Jak wiemy, wybory są jedynym sprawdzianem uczciwości Rządu. Takie stwierdzenie wprost
wyklucza bardzo ważne motywacje dla Departamentu Zdrowia, by zapewnić najlepszą protekcję dla wolności
religijnej.
To obiecane, wypracowanie pewnych wyjątków, nawet w jej najlepszej formie,
wciąż zmuszać będzie nasze instytucje do pogwałcania ich religijnej wiary.
Z godnie z tymi proponowanymi wyjątkami, jeśli pracownik tych religijnych instytucji chce opłaty za pigułki
antykoncepcyjne i sterylizację bezpośrednio od zakładu ubezpieczeniowego to pracodawca jest zmuszony do
zapłacenia za nie, bo to jest częścią planu ubezpieczenia pracodawcy. Skoro nie ma innego źródła opłaty,
dlatego pieniądze muszą przyjść ze składek pracodawcy i pracowników, mimo że to będzie niezgodnie z ich
sumieniem.

Second Sunday of Lent
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Wkładka do Biuletynów - Dalszy ciąg...
Nie ma tu wyjątków dla protestujących zakładów ubezpieczeniowych, świeckich pracodawców,
dla zarabiających-religijnych pracodawców czy osób indywidualnych.
Amerykańscy Biskupi walczą of wolność religijną dla wszystkich, dlatego wymieniają wszystkich w tym
procesie, w którym wolność religijna jest zagrażana tymi ustawami – a więc wszyscy pracodawcy, zakłady
ubezpieczeniowe, osoby prywatne – a nie tylko religijni pracodawcy. Każdy zakład ubezpieczeniowy
włączając nawet samo-ubezpieczeniowców, muszą zapłacić pracownikowi, który chce te usługi. A zatem
wszyscy, którzy płacą składki musza subsydiować te opłaty. Tylko pracodawcy, którzy nie zarabiają i należą
do religijnych instytucji mogą być wyjęci z tych pewnych i ograniczonych przywilejów.
Apel
My Biskupi, natychmiast bardzo potrzebujemy uchwalenie ustawy, która naprawi te zarządzenia,
które bezpośrednio pogwałcają wolność religijną i prawo sumienia.
Do Kongresu został wprowadzony Akt Poszanowania Prawa Sumienia (H.R.1179, S.1467), by zapewnić,
że ci którzy szukają ubezpieczenia zdrowotnego mieli prawo do kupienia, otrzymania lub wpisania do
składek zdrowotnych, które będzie zgodne z ich religijnym wyznaniem i z moralnymi normami.
Akcja
Prosimy skontaktować się z waszym Reprezentantem w Kongresie e-mailem, telefonem czy faksem:
*
Zadzwońcie do centrali telefonicznej Kongresu na numer: 202-224-3121 lub do biura
miejscowego waszego Reprezentanta
*

Wyślij e-mail do Kongresu - www.usccb.org/conscience.

*

Więcej informacji można otrzymać na stronie internetowej- www.house.gov and www.senate.gov.
MESSAGE:

“Please co-sponsor and support the Respect for Rights of Conscience Act (H.R. 1179, S. 1467). The Obama
administration’s decision to mandate coverage of sterilization and contraceptives, including drugs that can
cause an abortion, makes passage of this measure especially urgent. Please ensure that the religious liberty and
conscience rights of all participants in our nation’s health care system are respected.”
KIEDY:
Dzisiaj to czas najlepszy, by zbudować akcję poparcia. Prosimy działać już dzisiaj!
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CATHOLIC WOMEN’S CLUB
Meeting: Tuesday, March 6th

Our monthly general
membership Mass and
meeting will take place
on Sunday, March
11, 2012.
We will attend the 8:30 A.M. Mass with our
wives and the widows of former members.
Following the Mass, we will go to the lower
level of the rectory for our meeting and
coffee. All members please attend this
meeting.

Round Room - 1:00 P.M.
Speaker: Mariyana Spyropoulas
Commissioner of the Metropolitan Water
Department of Chicago
Please join us for an interesting discussion!

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.

Capital Improvement Collection
There are additional parishioners who donated throughout the end of the months of February and March.
We give special thanks to these parishioners:
$1,000 - Casey Czochara
$40 - Anonymous, Edward Lowery
$20 - Krystyna Swiderski
$15 - Marian Henaghan
$10 - Nicholas Alleva, Corinne-William Donohue, Evelyn Gale, Mieczyslaw Kalisz, Waclaw Komosa,
Nancy Lee, Edward Luby, Richard T. Vana, Jozef Wieczorek
$7 - Niewiarowska-Prokopiuk
$5 - Lukasz Czapkowicz, Arkadiusz Gwozdz, Marian Prazuch
$4 - Mark Wenc
Thank you to these and all parishioners who contributed to our Capital Improvement Collection
in February amd March! It is because of all your generosity that we are able to repair various things
around the church grounds as they break.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY
March 3rd & March 4th
MINISTER(S)

LECTOR

SATURDAY
4:00 P.M.

SUNDAY
8:30 A.M.

SUNDAY
10:30 A.M.

SUNDAY
12:15 P.M.

SUNDAY
6:00 P.M.

Anthony Czerwinski

Donna Chesna

Kazimiera Ziobro

Maura Clancy

Jolanta Grocholski

Stanisław Słonina

COMMENTATOR
EUCHARISTIC
MINISTERS

As scheduled

As scheduled

Teresa Koziar
Stanisław Słonina

Piotr Grocholski
As scheduled

Stanisław Ryczek
Ryszard Janusiak

