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12:15PM St. Priscilla Parishioners

	 	 In thanksgiving & God’s Blessings for Richard & Mary 	
	 	     Ellen Hujar on their 64th wedding anniversary

	 	 In thanksgiving Salvatore Cavallaro 7th years surviving 	
	 	    accident (family)

	 	 God’s Blessings & health for Livy

	 	 +Mary Kay Cademartrie (family)

	 	 +Josephine Cavallaro 52nd death anniversary (family)

	 	 +Boleslaw & Melanija Pawełko (family)

	 	 +Angel Cruz 5th death anniversary (Rosario Cruz)

	 	 +Chester Kmiec (Pastor & Staff)

	 	 +Salvatore & Maria De Simone (Michael)

	 	 +Harry Kane death anniversary (Kane family)


MONDAY (25)  
8:00AM 		 Deceased members of St. Priscilla

7:30PM 		 Za zmarłych polecanych w wypominkach


TUESDAY (26)  
8:00AM 		 +Henryk Maciąg 5th death anniversary

7:30 PM 	 O łaski i opiekę Matki Bożej dla Alicji Lisak z okazji 

	 	     Dnia Matki

	 	 O Boże błogosławieństwo dla mamy Zofii w Dniu Matki

	 	 +Władysława Skruch (rodzina)

	 	 +Maria Pawłowicz (rodzina)

	 	 +Maria Tomasiewicz (rodzina)

	 	 +Maria Gall (rodzina)

	 	 +Piotr Sieńko (rodzina)

	 	 +Mieczysław Latos w 22-gą rocznicę śmierci

	 	 +Marianna Latos

	 	 +Józefa Wsół

	 	 +Maria Gruszkowska 


WEDNESDAY (27)  
8:00AM 		 +Józefa & Stanisław Leśniak death anniversary

7:30PM		 +Antoni Niemczyk (rodzina)


THURSDAY (28) 
8:00AM 		 All souls in purgatory

7:30PM		 O dary Ducha Świętego, uzdrowienie i uwolnienie ze 	
	 	     wszystkich nałogów i złych przyzwyczajeń dla Pawła


FRIDAY (29) 
8:00AM 		 St. Priscilla Parishioners

7:30PM		 Za zmarłych polecanych w wypominkach


SATURDAY (30) 
8:00AM 		 +Donald Schultz Jr. Birthday Remembrance (mom & dad)

9:00AM 		 Intencja dziękczynna Barbary, Pawła i dzieci

	 	 O opiekę Bożą dla Antoniego

Sunday (24) - LIVESTREAM

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 	 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski i dalsze 	 	
	 	     bł. dla Ewy i Darka Wasilewskich z dziećmi i wnukami

	 	 O łaskę głębokiej wiary, miłości i wierności Bogu dla dzieci 	
	   	     za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

	 	 Intencja dziękczynna Grażyny za wszystkie otrzymane łaski 
	 	     i w podzięce Bogu za wszystkich, którzy się modlili w 		
	 	     czasie choroby

	 	 O Boże błogosławieństwo dla Olivera, Doriana i rodziny

	 	 O opiekę Matki Bożej dla Barbary Pawła i rodziny  

	 	 O łaski potrzebne dla Antoniego i Piotra

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

	 	 O uwolnienie od wszelkich węzłów zła dla Agnieszki

	 	 Intencja dziękczynno-błagalna rodziny Zugaj 

	 	 O Boże bł. i opiekę MB Nieustającej pomocy dla Teresy 		
	 	     Walencik z okazji Dnia Matki

	 	 O Boże bł. i potrzebne łaski na każdy dzień oraz opiekę 		
	 	     Matki Bożej dla Joanny Szepiotko w dniu imienin

	 	 O bł. Boże, ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia dla 	 	
	 	     Romana Matula

	 	 Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II o potrzebne łaski 	
	 	     Boże, opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego 	
	 	     dla rodzin Grzegorza, Tomasza i Marcina Bradliński

	 	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 	 O zdrowie i Boże bł. dla Janiny i Henryka Robel i rodziny

	 	 O Bożą opiekę, zdrowie, bł. i potrzebne łaski na każdy 	 	
	 	     dzień z okazji urodzin dla Artura Iwan (mama)

	 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 (Marszałkowie)

	 	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 	 +Leszek Lisiecki

	 	 +Zdzisław Majkut miesiąc po śmierci (Adamowski)

	 	 +Władysław Czechowski 30 dni po śmierci (rodzina)

	 	 +Weronika i Jan Celebucki

	 	 +Aniela Jaworska

	 	 +Wincenty Dziwisz w 24-tą rocznicę śmierci

	 	 +Katarzyna i Kazimierz Owca z okazji urodzin (rodzina) 

	 	 +Józef Gajda (rodzina) 

	 	 +Maria Górka z okazji Dnia Matki (rodzina)

	 	 +Jadwiga Mitroszewski z okazji Dnia Matki (rodzina)

	 	 +Michał Dolubizno 

	 	 +Stanisław Madej 

	 	 +Władysława i Józef Boduch (rodzina)

	 	 +Bronisława i Władysław Węc (rodzina)

	 	 +Eugeniusz, Zygmunt, Józef, Aleksander i Bogdan Węc 		
	 	     (rodzina)

	 	 +Ks. Antoni Szlęzak (rodzina)

	 	 +Józef Kaszycki w 36 rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Zofia Kaszycka w 11-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Krzysztof Kaszycki w 6-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Eleonora Bradlińska (rodzina)

	 	 +Zofia Kaszycka (rodzina)

	 	 +Grzegorz Jewusiak w 35-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Roman Łysek 6 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 	 +Henryk Maciąg 5-ta rocznica śmierci

	 	 +Józefa i Stanisław Leśniak w rocznicę śmierci

	 	 +Marianna, Irena, Tadeusz, Józef, Stanisława, Sabina i 	 	
	 	     Antoni Grot

	 	 + Ewa i Aleksander Chajnowski

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


Ascension 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 
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Today, the Holy Mother Church is 
celebrating the Ascension of the 

Lord. On this day I would like to stimulate our hearts and minds to 
prayerful reflection related to this event. I will use the official document of 
the Church, which is the Catechism of the Catholic Church (CCC). We read 
in it that the Ascension of Christ determines the final entry of Jesus' 
humanity into the heavenly reign of God, from where he will return, which, 
however, currently hides Him from the sight of people. Article 661 says, 
among other things: „…Left to its own natural powers humanity does not 
have access to the "Father's house", to God's life and happiness. Only 
Christ can open to man such access...". Jesus Christ, Head of the Church, 
precedes us in the glorious Kingdom of the Father, that we, as members of 
His Body, may live in the hope that one day we will be with Him forever. After entering the sanctuary of heaven 
once and for all, he constantly intercedes for us as a Mediator who constantly gives us the outpouring of the 
Holy Spirit. Our Lord, as we believe and confess, will come from there again to judge the living and the dead. 
We read in article 673 of the CCC: "Since the Ascension Christ's coming in glory has been imminent, even 
though "it is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority". This 
eschatological coming could be accomplished at any moment, even if both it and the final trial that will precede 
it are "delayed". Consequently, we read in article 675: "Before Christ's second coming the Church must pass 
through a final trial that will shake the faith of many believers. The persecution that accompanies her pilgrimage 
on earth will unveil the "mystery of iniquity" in the form of a religious deception offering men an apparent 
solution to their problems at the price of apostasy from the truth. The supreme religious deception is that of 
the Antichrist, a pseudo-messianism by which man glorifies himself in place of God and of his Messiah come in 
the flesh." I would like to conclude today's reflection by quoting from articles 678 and 679 of the CCC: 
"Following in the steps of the prophets and John the Baptist, Jesus announced the judgment of the Last Day in 
His preaching. Then will the conduct of each one and the secrets of hearts be brought to light. Then will the 
culpable unbelief that counted the offer of God's grace as nothing be condemned. Our attitude to our 
neighbor will disclose acceptance or refusal of grace and divine love. On the Last Day Jesus will say: "Truly I say 
to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." Christ is Lord of eternal life. Full 
right to pass definitive judgment on the works and hearts of men belongs to Him as redeemer of the world. He 
"acquired" this right by His cross. The Father has given "all judgment to the Son". Yet the Son did not come to 
judge, but to save and to give the life He has in himself. By rejecting grace in this life, one already judges 
oneself, receives according to one's works, and can even condemn oneself for all eternity by rejecting the Spirit 
of love." Let us remember then that there are truths in this world that do not change. The wise Carthusian 
motto says that the world is spinning, and the cross is 
standing. Cross stands and will stand until the end. Let us 
persistently seek the truth, because only it will set us free. It is 
not like many false prophets are trying today to convince us 
that everything in life is runny. Christ and His teaching is 
changeless! And we must remember that. Through our 
perseverance, we will save our souls. 
  
Blessings, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor
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Fr. Matthias’ Reflection
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W dniu dzisiejszym święta Matka Kościół obchodzi uroczystość 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Chciałbym w tym dniu pobudzić nasze 
serca i umysły do modlitewnej refleksji związanej z tym wydarzeniem. 

Posłużę się w tym celu oficjalnym dokumentem Kościoła, jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Czytamy w 
nim, że Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego 
panowania Boga, skąd kiedyś powróci, które jednak obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi. Numer 661 
mówi między innymi: „…Człowieczeństwo pozostawione swoim własnym siłom nie ma dostępu do „domu 
Ojca”, do życia i do szczęścia Bożego. Jedynie Chrystus mógł otworzyć człowiekowi taki dostęp…”. Jezus 
Chrystus, Głowa Kościoła, poprzedza nas w chwalebnym Królestwie Ojca, abyśmy jako członki Jego Ciała żyli w 
nadziei, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki. Po swoim wejściu raz na zawsze do sanktuarium 
niebieskiego wstawia się nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie Ducha 
Świętego. Nasz Pan jak wierzymy i wyznajemy przyjdzie stamtąd powtórnie, aby sądzić żywych i umarłych. W 
numerze 673 KKK czytamy: „Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie, nawet jeśli nie do 
nas należy „znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą”. Przyjście eschatologiczne może wypełnić się 
w każdej chwili, nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze „zatrzymane”. 
Konsekwentnie w numerze 675 czytamy: „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, 
która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni 
„tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów 
za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo 
pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w 
ciele”. Pragnę zakończyć dzisiejszą refleksję cytatem z numerów 678 i 679 KKK: „…W ślad za prorokami i Janem 
Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Zostanie 
wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka i wyjdą na jaw tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie 
zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie 
lub odrzucenie łaski i miłości Bożej. Jezus powie w dniu ostatecznym: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do 
Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. „Nabył” On to prawo przez 
swój Krzyż. W taki sposób Ojciec „cały sąd przekazał Synowi”. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawić 
i dać życie, które jest w Nim. Przez odrzucenie łaski w tym 
życiu każdy osądza już samego siebie, otrzymuje według 
swoich uczynków i może nawet potępić się na wieczność, 
odrzucając Ducha miłości”. Pamiętajmy zatem, że są w tym 
świecie prawdy, które się nie zmieniają. Mądre kartuskie 
motto mówi, że świat się kręci, a krzyż stoi. Stoi i będzie 
stał, aż do końca. Szukajmy zatem wytrwale Prawdy, bo 
tylko ona nas wyzwoli. Nie jest bowiem tak, jak wielu 
fałszywych proroków próbuje dzisiaj nam wmówić, że 
wszystko w życiu jest płynne. Chrystus i Jego nauka jest 
niezmienna! I trzeba nam o tym pamiętać. Przez wytrwałość 
bowiem ocalimy nasze dusze. 

Z serca błogosławię, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Re-Opening Plans - A Letter from Cardinal Cupich 

Dear Friends in Christ, 

These fifty days of Easter, leading to Pentecost, are marked by unprecedented suffering, as humanity has fallen 
victim to a perilous contagion. In addition to the threats to our physical wellbeing, we are suffering spiritually as 
the Covid-19 pandemic has required restrictions of our worship and active participation in the sacramental life of 
the Church. Surely, there have been moments in history when governments and rulers have persecuted 
Christians and banned their public worship. This is not one of them. Rather, the present restrictions come in 
response to an extreme medical emergency as local, state and federal authorities – specifically public health 
officials – legitimately fulfill their responsibilities to safeguard human life and the common good. They have 
based their reasonable guidance on careful consideration of empirical data and the best available disease-
mitigation practices as they seek to contain the pandemic’s rampage through our communities.  

While everyone must exercise good citizenship in observing these restrictions, I call on the Catholic faithful, as 
advocates for justice and charity, to comply with these regulations. From the first pages of Scripture we learn that 
we indeed are “our brother’s keeper,” a truth that must inspire us as we are called to sacrifice. We should also be 
motivated to cooperate with public safety norms, given our reverence for life and human dignity. This is, at its 
heart, a moment to proclaim the breadth and depth of what it means to be pro-life, particularly as this virus preys 
on the most vulnerable in our midst.  

The good news is that a plan for a gradual reopening of our churches has now taken shape, as I note below. 
However, since our movements will be restricted as that plan unfolds in different phases, your pastors and 
bishops will continue for the present time to offer Mass in private each day and to livestream and broadcast 
Masses from our parishes and the archdiocese. I am particularly grateful to ABC-TV, Univision and Polvision in 
Chicago for giving us airtime every Sunday. These celebrations surely are not the same as gathering in our 
churches for Mass, but I know from hearing from many parishioners that they provide a great deal of solace and 
support in this time of uncertainty.  

We must be honest. We expect this situation to continue for some weeks, and any plan for reopening our 
churches for public worship must include every precaution to ensure public gatherings do not create a second 
wave of contagion, thus squandering the gains made through our sacrifice in these days. 

With those realities in mind, I am heartened to announce that we have reached an agreement with the Office of 
the Governor on a multi-phase Plan for re-opening our churches for the celebration of the sacraments, private 
prayer, adoration and Mass. As I share the Plan with you, both by way of an Executive Summary and the full Plan, I 
want to assure you of my prayers for you and your family’s personal, material and spiritual wellbeing. I also 
express my appreciation to the many people on the archdiocesan staff and in the Office of the Governor for the 
many hours they have given to designing and fine tuning this agreement. Again, I call on all Catholics to seize this 
moment to exercise faith-filled citizenship in a way that reflects our deep regard for life, our calling as disciples of 
Jesus and our love of country. 
 
Sincerely yours in Christ, 
Cardinal Blase J. Cupich 

READ THE EXECUTIVE SUMMARY AND FULL PLAN HERE

https://www.archchicago.org/coronavirus/reopening
https://www.archchicago.org/coronavirus/reopening
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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. 

May 17, 2020 

Regular Sunday Collection: $5,313.58 
Catholic Charities:  $195.00 
Online Giving:   $325.00 
Total Collections:  $5,833.58 

Thank you for your generosity  
and supporting our parish!
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