


May 3, 2020



MONDAY (4) 

8:00AM 	 +Nicholas Alleva Jr. 10th death ann. (mom & dad)

	 	 +Kazimierz Gogolewski 28th death anniversary (wife)

	 	 +Stanley, Steve and Maria Gogolewski (family)

	 	 +Rosario Enrique Poco (family)

9:00AM		 Za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie rodziców 	
	 	     oraz krewnych z rodzin Ligęzów i Szajewskich

	 	 +Jan Doliński w 4-tą rocznicę śmierci (rodzina)


TUESDAY (5)  
8:00AM 	 +Salvatore Morreale 6th death anniversary (wife)

	 	 +Alex Obrzut death anniversary (sons, family & friends)

9:00 AM 	 Za wszystkie ofiary koronawirusa z prośbą o ustanie tej 
	 	     pandemii

	 	 +Mieczysław Zgłobiś w rocznicę śmierci

	 	 Za zmarłych z rodziny Zgłobiś


WEDNESDAY (6)  
8:00AM 	 +Michael birthday remembrance (family)

9:00AM		 Intencja dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane od 	
	 	    Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej z prośbą o 	
	 	    dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny i o 	 	
	 	    szczęśliwy przebieg operacji dla tatusia 

	 	 Do Boga w Trójcy Świętej intencja dziękczynno-		
	 	     błagalna o Boże błogosł. i potrzebne łaski do 		
	 	     zbawienia dla Stanisława Tomasiewicz z okazji 	
	 	     urodzin i imienin przez wstawiennictwo Wszystkich 	
	 	     Świętych.

	 	 +Michałek z okazji urodzin


THURSDAY (7) 
8:00AM 	 None

	 	 +Antonetta Belluomini birthday remembrance (Joy)

9:00AM 	 Intencja dziękczynno-błagalna przez ręce Maryi do jej 	
	 	     Syna za otrzymane łaski z prośbą o umocnienie 	
	 	     wiary i Bożą opiekę dla rodziny Maciej

	 	 Do Boga w Trójcy Świętej intencja dziękczynno- 	
	 	    błagalna o Boże błogosł., opiekę Świętej Rodziny i 	
	 	    potrzebne łaski dla Oliwii z okazji 32 urodzin przez 	
	 	    wstawiennictwo Wszystkich Aniołów Świętych


FRIDAY (8) 
8:00AM		 +Ronald Palac 3rd death anniversary (mother)

9:00AM 	 O otwarcie serc na łaskę wiary, nadziei i miłości dla 	
	 	     zatwardziałych grzeszników

	 	 Intencja błagalna o Boże Miłosierdzie i radość wieczną 	
	 	     dla śp. Marii Tomasiewicz w 35-tą rocznicę śmierci

	 	 O dary Ducha Świętego, opiekę M. Bożej i wszelkie 	
	 	     łaski dla Agnieszki z okazji urodzin

	 	 +Stanisław Adamowski

	 	 +Stanisław Leśniak


SATURDAY (9) 
8:00AM 	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer 	
	 	     families

9:00AM 	 Intencja dziękczynna za obecność Jezusa 	 	
	 	     Zmartwychwstałego w moim życiu

	 	 O Bożą opiekę dla Barbary i Pawła z rodziną 

	 	 O łaski dla Piotra i Antoniego

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 	 +Teodozja Sikorska w rocznicę śmierci

	 	 +Łucja Gwózdz w rocznicę śmierci

4:00PM		 +Margaret Miketta (Jim Miketta)

	 	 +Irene Czekaj (daughter)

	 	 +Chester Kmiec (Pastor & staff)

	 	 +Katherina Weiterschan 23rd death anniversary (family)


Sunday (3) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

	 	 God’s blessings for families from the Religious Education 	
	 	     Program on the end of the school year and ongoing 	 	
	 	     formation during summertime

	 	 God’s blessings & health for Iwaniuk, Weigand, Price and 	
	 	     Skrzypek families

	 	 +Pietro Massanisso (family)

	 	 +Anton Marienfeld birthday remembrance (J.Miketta)

	 	 +Bill Senne (wife)

	 	 +Walter Tarschala (Suzanne) 

12:15PM	 For the blessings & protection of the Mother of God for Livy 
	 	     and family

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 	 O Boże błogosławieństwo dla Olivera, Doriana i rodziny

	 	 O powrót do zdrowia dla Mariusza Kułaga 

	 	 O Bożą opiekę dla rodziny Wojtów

	 	 O opiekę Matki Bożej dla Barbary Pawła i rodziny  

	 	 O łaski potrzebne Antoniego i Piotra

	 	 O wyzwolenie i uwolnienie oraz światło Ducha świętego na 	
	 	     każdy dzień dla Piotra (mama)

	 	 Intencja dziękczynna za powrót do zdrowia Piotra Zugaj z 	
	 	     prośbą o łaski Boże dla niego i rodziny

	 	 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla    
	 	     Beaty i Marzeny z okazji urodzin

	 	 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o uwolnienie z sideł 
	 	    szatańskich i opiekę Matki Bożej dla Huberta

	 O wieczną radość dla: 

+Anna Kalinowski (rodzina)

	 	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 	 +Antoni Niemczyk (Marszłkowie)

	 	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 	 +Leszek Lisiecki

	 	 +Stefania Kozłowska w 11-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Ludwik i Ludwika Guszkiewicz (rodzina)

	 	 +Mieczysław Skorski w 34-tą rocznicę śmierci (córka)

	 	 +Władysław Czechowski zmarły w Polsce (córka)

	 	 +Stefan Małek

	 	 +Stanisław Adamowski z okazji imienin

	 	 +Stanisław Kożuch w 17-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Andrzej Miłkowski zmarły w Siematyczach w Polsce 	 	
	 	     (siostra z rodziną)

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


Fourth Sunday of Easter

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


Niedziela Dobrego Pasterza, którą obchodzimy dzisiaj w Kościele, to nie 
obraz Pana Jezusa w pasterskim kapelusiku na głowie, z przewieszoną 

przez ramiona kędzierzawą owieczką, na tle idyllicznego krajobrazu z 
zachodzącym słońcem. To raczej konkretna rzeczywistość związana z pasterską profesją, która wymagała i 
wymaga przede wszystkim cierpliwości i umiejętności czekania, a także niezbędnej dozy odwagi. I jest tam 
również miejsce dla ofiarności, bo Dobry pasterz w odróżnieniu od nieodpowiedzialnego najemnika zarówno 
zna swoje owce, jak i gotów jest ich bronić za cenę życia, ponieważ ma poczucie odpowiedzialności za nie, 
zależy mu na nich, po prostu je kocha.  

Módlmy się dzisiaj szczególnie o nowe, liczne i święte 
powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i pustelnicze. 
Pamiętajcie, że w naszej parafii w każdy I czwartek miesiąca 
modlimy się właśnie w tej intencji. Proszę, miejcie tę sprawę na 
sercu. Wierzę  mocno, że Pan Bóg wcale nie przestał 
powoływać mężczyzn i kobiet do służby w Jego Kościele, to 
raczej my ludzie przestaliśmy Go słuchać i rozpoznawać Jego 
głos. Spróbujmy na nowo w tej kakofonii głosów, reklam, ofert 
i pokus nauczyć się rozpoznawać głos, który raczej nie 
wyróżnia się siłą, ani nawet medialną wynalazczością – a 
jednak mówi nam coś, co naprawdę powinniśmy usłyszeć.  

Błogosławię,  
Ks. Maciej Galle – Proboszcz

Good Shepherd Sunday, also known as 
World Day of Prayer for Vocations, which we 

celebrate today in the Church, is not an image of the Lord Jesus in a shepherd's hat, 
with a curly sheep slung over his shoulders, against the backdrop of an idyllic 
landscape with the setting sun. But rather, it is a concrete reality connected with the 
pastoral profession and vocation, which required and requires above all patience and 
the ability to wait, as well as the necessary dose of courage. And there is also a place 
for sacrifice, because the Good Shepherd, unlike the irresponsible mercenary, both 
knows his sheep and is ready to defend them at the price of life, because he has a 
sense of responsibility for them, he cares about them - he simply loves them. 
  
Let us pray today especially for new, numerous and holy vocations to priesthood, religious, missionary and 
monastic life. Remember that in our parish, every First Thursday of the month, we pray for this intention. Please 
keep this in your heart. I firmly believe that God did not stop calling men and women to serve in His Church, it 
was rather us who stopped listening to Him and recognizing His voice. Let's try again, in this cacophony of 
voices, commercials, offers and temptations to learn to recognize a voice that is rather not distinguished by 
strength or even media inventiveness - and yet it tells us something that we really should hear. 
  
Blessings, 
Fr. Mathias Galle - Pastor 

May 3, 2020

Fr. Matthias’ Reflection

Refleksje Ks. Macieja
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St. John Paul II 100th Birthday 
Anniversary & His Legacy  

Religious Education Program and                              
Parish Families Art Contest 

Any technique and allowed (drawing, painting, collage…) 

Age Categories: 

1 Category- Children under 12 years old 

2 Category- Youth Ages 13- 18 

3 Category- Family Projects 

All projects are due May 11, 2020 

Email all submission to Anna Harmata                                  
aharmata@archchicago.org or annaharm2017@gmail.com                                   
or send to St. Priscilla Parish 6949 W. Addison St., 
Chicago, IL 60634 

100-Lecie Urodzin Św. Jana Pawła II               
I Dzieło Jego Życia 

Konkurs Plastyczny dla Rodzin 

Dowolna technika (rysunek, malarstwo, plakat…) 

Kategorie Wiekowe: 

1 Kategoria- Dzieci poniżej 12 lat 

2 Kategoria- Młodzież 13- 18 lat 

3 Kategoria- Projekt Rodzinny 

Prace wysyłać do 11 maja 2020 do Anny Harmata 

Email aharmata@archchicago.org, lub 
annaharm2017@gmail.com Albo wysłać: Parafia Św. Pryscylli, 
6949 W Addison, Chicago, IL 60634 

mailto:aharmata@archchicago.org
mailto:annaharm2017@gmail.com
mailto:annaharm2017@gmail.com
mailto:aharmata@archchicago.org
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mailto:annaharm2017@gmail.com
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Wiadomości w parafii Świętej Pryscylli 

Po pierwsze, ks. Maciej i ks. Daniel niestrudzenie pracują nad utrzymaniem duchowej jedności wśród parafian, poprzez 
codzienne Msze Święte duchowo nas wspierają i prowadzą. Umożliwiają nam również wspólną modlitwę Różańca Świętego 
za pośrednictwem nagrań, cały czas dodając nowe formy wspólnej modlitwy: Godzinki Ku Czci Najświętszej Marii Panny 
Litania Loretańska, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Adoracje. Wszystko to, aby nieść nadzieję i pokój w naszej parafii. Nie 
ma słów, aby im wystarczająco podziękować za ich wysiłki! 

Nasz proboszcz, ks. Maciej Galle, poprowadził program: Komentarze do Ewangelii i trzydniowe rekolekcje dla całej Polonii, 
przez TV Polvision i Polskie Radio, jako przygotowanie na święta Triduumn Pashalnego i Wielkanocy, docierając w ten sposób 
do wiernych z całego rejonu Chicago, Nowego Jorku, New Jersey, wschodniego wybrzeża i dalej. Ks. Maciej zachęcał, aby 
wykorzystać ten bezprecedensowy czas, by budować relacje z Jezusem Chrystusem, w miłości i pokorze serca. Aby poprzez 

czytanie Pisma Świętego poznawać naszego Boga i Prawdę, która wyzwala. 

Nasi pracownicy i wolontariusze łączą się z parafianami, dzwoniąc do nich, 
wspierając ich i zapewniając, że nie są sami, a że my jesteśmy gotowi im pomóc 
w potrzebie. Przypominamy, że mogą włączyć się parafią wspólnotę za 
pośrednictwem YouTube, uczestnicząc w Mszach Św. w Stacjach Drogi 
Krzyżowej, Różańcu Św. innych nabożeństwach, które są transmitowane z 
naszego kościoła. Najbardziej potrzebujące rodziny otrzymały już wsparcie 
duchowe i finansowe przez utworzony przez parafię Fundusz Św. Brata Alberta.  

Nasza pani organistka, Anna Ewko, spotyka się z członkami chóru online (planuje 
się spotkać ze wszystkimi grupami chórów). Modlą się razem i przygotowują 
pieśni na najbliższe uroczystości. Otrzymali linki tekstów i nagrań muzycznych, 
dzięki którym mogą ćwiczyć w domu. Pani Ania nieustannie pracuje nad 
nagraniami do Mszy, Różańca, nabożeństw i adoracji co możemy usłyszeć dzięki 
transmisjom. Dziękujemy pani Ani za muzykę, która pomaga nam wznieść nasze 
serca do Boga! 

Program edukacji religijnej łączy się z rodzinami w by przekazywać aktualne 
wiadomości, materiały i inspirującą chrześcijańską rozrywkę. Katecheci stworzyli 
platformę informacyjną na naszym portalu parafialnym, na której rodzice mogą 
znaleźć tematy by kontynuować lekcje religii. Katecheci spotykają się co tydzień 
w celu wymiany pomysłów, wspierają się nawzajem i dzielą się swoimi 
doświadczeniami. Katecheci postanowili przedłużyć Program Edukacji Religijnej 
przez lato, zapewniając tematy z Pisma Świętego, pomysły modlitewne, filmy i 
projekty rodzinne, a później zamieścić prace na stronie internetowej. Nauczyciele 
wraz z rodzicami chcą, modlić się i dzielić razem ich radości, osiągnięcia i 
potrzebę budowania wspólnoty wiary na odległość. 

Kandydaci RCIA odbywają wirtualne cotygodniowe spotkania i odbyli wirtualne 
rekolekcje przygotowując się do sakramentów. Nadal uczą się i dzielą się, swoją 
wiarą i w niej wzrastają. 

Grupy Formacyjne nadal łączą się poprzez e-maile, SMS-y, wymieniając między 
sobą modlitwy, filmy, komentarze. Można zawsze dołączyć do grup Różańcowych, polskiej Grupy Biblijnej Lectio Divina i 
Grupy Odnowy w Duchu Św. by spotkać się i zobaczyć za pośrednictwem aplikacji ZOOM lub Teams 

Chcielibyśmy przekształcić tę nietypową sytuację, aby wykorzystać ten czas duchowo, więcej się modlić za siebie nawzajem, 
nasz kościół i cały świat.  
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3 MAJ, ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ 
KRÓLOWEJ POLSKI 

May 3rd, the Feast of the Most 
Holy Virgin Mary, Queen of Poland 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski


...Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża 
Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, dana nam 
przez Boga ku obronie naszego narodu. Nie 
zwyciężymy sami naszych najgroźniejszych, 
śmiertelnych wrogów: niewiary, kłamstwa, 
niesprawiedliwości, alkoholizmu, narkomanii, 
niemoralności. Panno Zwycięska, ufamy w Twoje 

zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją. Zwyciężałaś 
w dniu Zwiastowania, na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych Świąt, i w dziejach 
naszego narodu. Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim czasie próby....Nasza 
Matko i Królowo, racz przyjąć nasze hołdy wdzięczności. Ogrom doznanych łask 
budzi w nas nadzieję i pragnienie trwania w wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi, 
świętej wierze i Tobie, Niepokalana Matko i Królowo Polski. Amen.


Źródło: "Nowenny do Matki Bożej", ks. Tarsycjusz Sinka CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego 
Księży Misjonarzy, Kraków.


O. Juliusz Mancinelli - 1610r, Maryja:


"JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI. JESTEM MATKĄ TEGO NARODU, KTÓRY JEST MI 
BARDZO DROGI, WIĘC WSTAWIAJ SIĘ DO MNIE ZA NIM I O POMYŚLNOŚĆ TEJ 
ZIEMI BŁAGAJ NIEUSTANNIE, A JA CI ZAWSZE BĘDĘ JAKOM JEST TERAZ, 
MIŁOŚCIWĄ."


Św. Faustyna – 1938r (orędzie 1732) Gdy się modliłam za Polskę – usłyszałam te 
słowa:


"Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w 
potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne 
przyjście Moje."
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Wymiana Tajemnic Różańca Świętego  
Poniedziałek, 4 Maj 

W miesiącu maju, szczególnie poświęconym Matce 
Bożej będziemy modlić się w następujących intencjach: 

Intencja ewangelizacyjna — Za diakonów Módlmy się, 
aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli 

ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. 
Modlimy się również za rodziny, młodzież, powołania, za naszych kapłanów, członków 
Żywego Różańca, a w obecnej sytuacji o ustanie pandemii i opiekę Bożą nad chorymi i 

osobami przeżywającymi kryzys. 
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Marge Ackermann—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Edward & Mary 
Czerwinski—Jan Drożdż—Anthony Felau—Theresa Gloms—George Gloms—
Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Marilyn Huffnus—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—Eileen LoPiccolo—Mary Lund—Michael Manczko—
Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—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 office 
at 773-545-8840 or email: church@stpriscilla.org. 

April 26, 2020 

Regular Sunday Collection: $2,940.27 
Easter Offering:   $628.00 
Online Giving:   $880.00 
Total Collections:  $4,448.27 

Thank you for your generosity  
and supporting our parish!

Wymiana Tajemnic 
Różańca Świętego  
Poniedziałek, 4 Maj 

W miesiącu maju, 
szczególnie poświęconym Matce Bożej będziemy 

modlić się w następujących intencjach: 

Intencja ewangelizacyjna — Za diakonów Módlmy 
się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli 

ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. 
Modlimy się również za rodziny, młodzież, 

powołania, za naszych kapłanów, członków 
Żywego Różańca, a w obecnej sytuacji o ustanie 
pandemii i opiekę Bożą nad chorymi i osobami 

przeżywającymi kryzys. 
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