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MONDAY (6)  
8:00AM 	 O szczęśliwą operację dla Anny

7:30PM 	 W intencji Dariusza o uwolnienie od zła i 	
	 	     światło Ducha Świętego


TUESDAY (7)  
8:00AM 	 None

7:30 PM 	 O zdrowie dla Aleksandra Kisiel


WEDNESDAY (8)  
8:00AM 																												+Jimmy Ostroski (H.Kruzel & family)

7:30PM		          None


THURSDAY (9)  
6:00PM          Mass of the Lord’s Supper


FRIDAY (10) 
3:00PM 																													Liturgia Wielkiego Piątku

6:00PM          Good Friday Liturgy


SATURDAY (11) 
8:00PM          Easter Vigil Liturgy


Saturday (4) 
4:00PM	 +Antoinette & Dan Manczak (family)

	 	 +Katherina & Ferdinand Weiterschan(family) 

	 	 +Chester Kmiec (Pastor & staff)


Sunday (5) Palm Sunday of the Passion of the Lord 
8:30AM	 St. Priscilla Parishioners

12:15PM	 +Pietro Massanisso (family)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 	 O Bożą opiekę dla Olivera, Doriana i rodziny

	 	 O powrót do zdrowia i Bożą opiekę dla Mariusza 	
	 	     Kułaga 

	 	 O zdrowie i Boże błogosł. dla Marii L i jej rodziny 

	 	     Intencja o powrót do Boga o zdrowie duchowe i 	
	 	     fizyczne syna Adama

	 	 O szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary oraz Bożą 	
	 	     opiekę dla rodziny  

	 	 O łaski potrzebne i światło Ducha Świętego dla 	
	 	     Piotra

	 	 O uwolnienie i wyzwolenie od wszelkiego zła dla 	
	 	     Piotra

	 	 Intencja Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 	
	 	     o dalszą opiekę Bożą dla Andrzeja z racji 

	    	     70-tych urodzin(żona)

	 	 O zdrowie dla Aleksandra Kisiel

	 	 Przez wstawiennictwo NMP o zdrowie i szczęśliwą 
	 	     operację dla Anny

	 	 O błogosławieństwo i opiekę M Bożej 	 	
	 	     Częstochowskiej dla Katarzyny i Williama 

	 	 W intencji Bogu wiadomej

	 	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 	 +Antoni Niemczyk (Marszłkowie)

	 	 +Krzysztof Fiedor

	 	 +Ludwik i Ludwika Guszkiewicz (rodzina)

	 	 +Albin i Gertruda Kufel (rodzina)

	 	 +Janina i Antoni Olszewski (rodzina)

	 	 +Celina Grabiec (rodzina)

	 	 +Franciszek i Halina Okoń 

	 	 Za zmarłych z rodziny Okoń 

	 	 +Krystyna Grabowska w 6-tą rocz. śm. (rodzina)

	 	 +Bogdan, Leszek, Janina i Edward Grabowski 	
	 	     (rodzina)

	 	 Za chorych i cierpiących  

6:00PM	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 	 +Waldemar i Franciszek Szalast (Niewiarowski/	
	  	     Prokopiuk)


Palm Sunday of the Passion of the Lord

Share your intentions by calling the Parish 
Office at 773-545-8840, mailing them to 

6949 W Addison St, Chicago, IL 606034 or 
emailing: church@stpriscilla.org 

mailto:church@stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.org


All of the Gospels relate Jesus’ solemn entrance to Jerusalem. 
Each of the Evangelists emphasizes their own specific details, 
but the very fact of this description recorded in all the written 
Gospels may indicate a wide echo of this event in the tradition 
of the early Church. Jesus, just as he entered Jerusalem in a 
solemn way, wants to enter our hearts and transform them. He 
wants that the Holy Week we begin today will make us great 
and holy. Each of us, without exception, is invited by Jesus to 
join Him on a journey through suffering and the cross to the 
glory of the resurrection. He wants us to open our hearts so 
much to the power of the Holy Spirit, who reminds and teaches 
about the most important things in human life. The Lord Jesus 
completely surrendered to the will of the Father and in this way,  he also showed us what attitude 
we should take towards everything that happens in life. Whether we have influence over it or not. 
At the same time, if we have no influence over particular situation, then we should all the more 
submit to God's will believing that what God desires for us or what only allows to happen – this is 
what can be used for our spiritual development and growth of our trust and confidence to God. 
  
Yours in Christ, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 
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Na temat procesji Jezusa do Jerozolimy znajdujemy relacje we wszystkich Ewangeliach. Każdy z 
Ewangelistów akcentuje co prawda swoiste dla siebie szczegóły, ale sam fakt występowania 
tego opisu we wszystkich zapisanych Ewangeliach może świadczyć o szerokim echu tego 
wydarzenia w tradycji pierwotnego Kościoła. Jezus, podobnie jak w uroczysty sposób wjechał do 
Jerozolimy, pragnie wejść do naszych serc i przemienić je. Chce, aby Wielki Tydzień, który dzisiaj 
rozpoczynamy czynił człowieka wielkim i świętym. Każdego z nas bez wyjątku Jezus zaprasza na 
wędrówkę przez cierpienie i krzyż do chwały zmartwychwstania. Tak bardzo pragnie, byśmy 
otwierali nasze serca na moc Ducha Świętego, który przypomina i naucza o tym, co 
najistotniejsze w życiu człowieka. Pan Jezus całkowicie poddał się woli Ojca i w ten sposób 
pokazał nam również, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec wszystkiego, co nas w życiu 
spotyka. Czy mamy na to wpływ, czy też nie. Przy czym jeśli na jakąś sytuację nie mamy wpływu, 
to tym bardziej powinniśmy poddać się woli Bożej wierząc, że to, czego Bóg dla nas pragnie lub 
co jedynie dopuszcza, aby się nam przydarzyło – jest tym, co może posłużyć do naszego 
duchowego rozwoju i wzrostu naszego zaufania oraz zawierzenia Bogu. 


Z serca błogosławię,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Fr. Matthias’ Reflection



 
Palm Sunday of the Passion of the Lord

Holy Week 2020 
Livestream Schedule

HOLY THURSDAY, APRIL 9  
WIELKI CZWARTEK, 9 KWIECIEN 

6:00 PM Bilingual Liturgy of the Lord’s Supper  
        Dwujęzyczna Liturgia Wieczerzy Pańskiej 

FRIDAY OF THE PASSION OF THE LORD, APRIL 10  
WIELKI PIATEK, 10 KWIECIEN 

3:00 PM Liturgia Wielkiego Piątku w języku polskim 
6:00 PM Good Friday Liturgy in English 

HOLY SATURDAY, APRIL 11 
WIELKA SOBOTA, 11 KWIECIEN 

8:00 PM Bilingual Easter Vigil Liturgy  
        Dwujęzyczna Liturgia Wielkiej Nocy 

EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD,  
APRIL 12 

WIELKANOC, 12 KWIECIEN 
Msza Święta w języku polskim: 10:30 AM  
Holy Mass in English: 12:15 PM  
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