


May 31, 2020




MONDAY (1)  
8:00AM 		 All souls in purgatory

7:30PM 		 O zdrowie, Boże bł. i opiekę M Bożej oraz potrzebne Dary 
	 	     Ducha Świętego dla grupy Lectio Divina i ich rodzin

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy

	 	 +Antoni Niemczyk (rodzina)

	 	 +Dariusz Rosół 5-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 	 +Nancy Anda


TUESDAY (2)  
8:00AM 		 All souls in purgatory

7:30 PM 	 O Boże Miłosierdzie i radość wieczną dla Magdaleny 	
	 	     Skruch w 1-szą rocznicę śmierci	 	 	
	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


WEDNESDAY (3)  
8:00AM 		 St. Priscilla Parishioners

7:30PM		 +Antoni Baran miesiąc po śmierci (rodzina)

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


THURSDAY (4) 
8:00AM 		 +Rosario Enrique Poco (family)

7:30PM		 Intencja dziękczynno-błagalna za dar kapłaństwa dla 

	 	     ks. Macieja Galle, ks. Daniela Kusa, ks. Marcina 		
	 	     Gładysza i ks. Marcina Bulińskiergo

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


FRIDAY (5) 
8:00AM 		 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

7:30PM 		 +Edward Lengiewicz w rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


SATURDAY (6) 
8:00AM 		 +Harriet Marienfeld 14th death anniversary (mom & dad)

	 	 +Dominador Pamatmat Sr. (family)

	 	 In thanksgiving Barbara, Paweł and children

	 	 God’s blessings for Antoni

	 	 Health & blessings for Teresa

	 	 +Antoni Baran Birthday Remembrance (córka i wnuczka)

7:00PM		 Nabożeństwo Pierwszej Soboty


Sunday (31) - LIVESTREAM

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 	 Intencja Dziękczynna Marii i Ryszarda Tomal z okazji 

	 	     43-ciej rocznicy ślubu z prośbą o dalszą Bożą opiekę, 	
	 	     zdrowie i potrzebne łaski

	 	 O bł i opiekę Matki Bożej dla Michała Kraus z okazji 

	 	     15-tych urodzin

	 	 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dalsze 	 	 	
	 	     bł. Najś. Maryi Panny dla Ewy i Darka Wasilewskich z 		
	 	     rodziną

	 	 O łaskę wiary, miłości i wierności Bogu dla Olgi i Jakuba 	
	 	     oraz za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o zdrowie 	
	 	     dla dziecka 

	 	 O Boże błogosławieństwo dla Olivera, Doriana i rodziny

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

	 	 Intencja dziękczyna Piotra Zugaj i rodziny

	 	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 	 W intencji dzieci nienarodzonych

	 	 O zesłanie światła i wszystkich Darów Ducha Świętego dla 
	 	 	      rodzin Tomasiewicz i Skruch

	 O wieczną radość dla:

	 	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 	 +Helana Zalewska zmarła w Polsce (rodzina) 

	 	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 	 +Leszek Lisiecki

	 	 +Maciek Adamczyk w 1-szą rocznicę śmierci (siostra)

	 	 +Marian Tulita 5 miesięcy po śmierci (wnuczka)

	 	 +Stefan Małek miesiąc po śmierci

	 	 +Aniela Jaworska

	 	 +Wiesław Kempiński (rodzina)

	 	 +Stanisław Łukasiewicz 25-ta rocz. śm. (córka z rodziną)

	 	 +Stanisława Bielecka 7-ma rocznicę śmierci 

	 	 +Dariusz Bielecki 9-ta rocznica śmierci

	 	 +Edward Dziądziak 9-ta rocznica śmierci

	 	 +Krystyna Rukcińska 1-sza rocznica śmierci 

	 	 Za zmarłych z rodzin Dziądziak i Bielecki 

	 	 +Józef Kukułka 2-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

12:15PM St. Priscilla Parishioners

	 	 Health & blessings for Livy and family

	 	 +Angelo & Maria Vangelista birthday remembrance (Gloria, 
	 	 	     Bob, Karen)

	 	 Deceased members of Kucharski, Kotkowski & Thomas 		
	 	     families

	 	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 	 +Harry Kane death anniversary (Kane family)

	 	 +Chester Kmiec (Pastor & staff)


Pentecost Sunday

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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May 31, 2020

W numerze 683 KKK czytamy: „Nikt… nie może powiedzieć bez pomocy 
Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). „Bóg wysłał do serc 
naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze!” (Ga 4,6). Poznanie 

wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać 
poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego 
chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje ofiarowane w Synu, jest nam 
udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele…”.  

Obietnica nieustannie się wypełnia! Zapowiedziany przez proroków i obiecany przez Jezusa Duch Święty nie 
tylko kiedyś stąpił na apostołów, ale także dziś zstępuje na uczniów. To On – Trzecia Osoba Trójcy Świętej – 
rozlewa miłość w sercach oraz obdarza swymi darami. Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego przekonuje nas o tym, że On nie tylko 
kiedyś napełnił okrąg ziemi, ale wciąż działa, uświęcając Kościół 
obejmujący wszystkie ludy i narody, dokonując w sercach wiernych 
cudów podobnych do tych, jakie zdziałał na początku głoszenia 
Ewangelii. Prośmy dzisiaj, aby Duch Święty napełnił serca swoich 
wiernych i zapalił w nich ogień swojej miłości. Niech i nas obdarzy 
dziś na nowo swymi darami, abyśmy głosili wielkie dzieła Boże. 

Z modlitwą 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

In article 683 of the CCC, we read: 
"No one can say 'Jesus is Lord' except 

by the Holy Spirit" (1 Cor 12,3). "God has sent the Spirit of his Son into our 
hearts, crying, 'Abba! Father!’” (Ga 4,6). This knowledge of faith is possible only 
in the Holy Spirit: to be in touch with Christ, we must first have been touched 
by the Holy Spirit. He comes to meet us and kindles faith in us. By virtue of our 
Baptism, the first sacrament of the faith, the Holy Spirit in the Church 
communicates to us, intimately and personally, the life that originates in the 
Father and is offered to us in the Son." 
  
The promise is constantly being fulfilled! Announced by the prophets and 
promised by Jesus, the Holy Spirit not only descended upon the apostles, but also descends on us today. It is 
He - the Third Person of the Holy Trinity - who pours love into hearts and provides His gifts. The Solemnity of 
Pentecost convinces us that He not only once filled the circle of the earth, but still works, sanctifying the Church 
embracing all peoples and nations, performing miracles in the hearts of the faithful similar to those He did at 
the beginning of the preaching of the Gospel. Hence we all pray today that the Holy Spirit will fill the hearts of 
His faithful and kindle the fire of His love in them. May He give us His gifts again today so that we may proclaim 
God's great works. 
  
In prayer, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Refleksje Ks. Macieja

Fr. Matthias’ Reflection
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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 24, 2020 

Regular Sunday Collection: $8,054.00 
Catholic Charities:  $160.00 
Total Collections:  $8,214.00 

Thank you for your generosity  
and supporting our parish!
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