


June 7, 2020




MONDAY (8)  
8:00AM 		 +Karl Miketta 41st death anniversary (Jim Miketta)

7:30PM 		 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


TUESDAY (9)  
8:00AM 		 +Manuel Reyes (family)

7:30 PM		 O opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 	
	 	     dla Anny Ewko w dniu urodzin

	 	 O Dary Ducha Świętego dla Karola Dziedziak w dniu 	
	 	     sakramentu bierzmowania

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy

	 	 +Leszek Lisiecki w dniu pogrzebu


WEDNESDAY (10)  
8:00AM 		 +Reynaldo Galacio death anniversary (family)

7:30PM 		 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


THURSDAY (11) 
8:00AM 		 St. Priscilla Parishioners

7:30PM 		 Za parafian św. Pryscylli

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


FRIDAY (12) 
8:00AM		 +Jim Hughes 9th death anniversary (Donna Herrity)

7:30PM 		 O Boże błogosł. i opiekę M Bożej dla Mirosława 	 	
	 	     Girzyńskiego w dniu urodzin

   	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy


SATURDAY (13) 
8:00AM 		 +Sadie Keenan 29th death anniversary (Donna Herrity)

9:00AM 		 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski dla Barbary 

	 	     i Pawła z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla rodziny

	 	 Z okazji urodzin o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 
	 	     Edyty

	 	 O łaskę zdrowia dla Teresy

	 	 +Antoni Baran z okazji imienin (córka i wnuczka)

	 	 +Florian Głowa

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

4:00PM		 +Bernice Hujar (family)

	 	 +Harry Kane birthday remembrance (family)

	 	 +Antoinette R. Manczak birthday remembrance (family)

	 	 +Chester Kmiec (Ushers 4PM & Kathy Voelker)


Sunday (7) - LIVESTREAM

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 	 W dniu 17-tej rocznicy święceń kapłańskich ks. Daniela 		
	 	     intencja dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą

	 	     o Boże bł i opiekę MB Częstochowskiej

	 	 O bł. i opiekę Matki Bożej dla Oliwera Kluzik z okazji 13-tej 	   
	 	     rocznicy urodzin

	 	 O Boże błogosławieństwo dla Doriana i rodziny

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

	 	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Zdzisława, Anny, Moniki i 	 	
	 	     rodziny Kułaga

	 	 O Boże bł., zdrowie i wszelkie potrzebne dla Antoniego 	 	
	 	     Piotrowskiego z okazji urodzin

	 	 W dniu chrztu świętego dla Antosia Michalik o 	 	 	
	 	     błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

	 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

	 	 +Henryk Kaziów z okazji urodzin

	 	 +Ludwika i Ludwig Guszkiewicz (rodzina)

	 	 +Janina i Franciszek Kulesza (rodzina)

	 	 +Józef Kulesza (rodzina)

	 	 +Jan Kulesza (rodzina)

	 	 +Grzegorz Adamusik w 7-mą rocznicę śmierci (rodzina)

	 	 +Zofia Kruczek

	 	 +Antoni Baran z okazji urodzin (córka i wnuczka)

	 	 +Jan Landowski (rodzina Prokopiuk)

	 	 Za zmarłych z rodziny Zawrzykraj i Adamusik 

	 	 Za zmarłych z rodziny Kułaga i bliskich z tej rodziny

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

12:15PM St. Priscilla Parishioners

	 	 Health & blessings for Livy and family

	 	 Health & blessings for Oliver Kluzik on his 13th birthday 		
	 	     (family)

	 	 +Marina Cacho (Reyes family)

	 	 +John Czekaj Birthday Remembrance (daughter)

	 	 +Antoinette & Dan Manczak (family)

	 	 +Chester Kmiec (Jim Miketta)

	 	 +Pietro Massanisso (family)

	 	 +Anna Kalinowski (family)

	 	 +Dominik Kalinowski (family)

	 	 +Bertha Weldin Birthday Remembrance (daughter)


The Most Holy Trinity

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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June 7, 2020

From the beginning, the Holy Trinity 
accompanies our spiritual life. During 

the sacrament of Baptism, God the Father speaks to everyone the same words 
He said to Jesus: "You are my beloved Son; with you I am well pleased," (Lk 
3:22). Jesus invites us to an intimate friendship. And the Holy Spirit fills us with 
God's love. So we are included in a triple relationship. We have a childlike 
relationship with God the Father, the Creator; with Jesus Christ, the Savior - a 
relationship of friendship and brotherhood; and with the Holy Spirit, the 
Sanctifier - the relationship of love, holiness. 
  
Created, redeemed and sanctified, despite the sinfulness and the dark side of 
our lives, we enter into a relationship with the Holy Trinity: "In the name of the Father and the Son and the Holy 
Spirit." By the sign of the cross we usually start and end the day, and throughout the day before meals, work, 
travels, important matters … . In the name of the Holy Trinity the priest forgives sins. We start and end Holy 
Mass in the same way. In the name of the Holy Trinity, we will say goodbye to this world to go to eternal life. 
  
How do I make a sign of the cross? Am I aware that I am doing this in the name of the Holy Trinity? What signs 
and events during my life remind me of the Holy Trinity in a special way? Do I feel like a child of God the Father, 
a friend of Jesus Christ and sanctified in the love of the Holy Spirit? 
  
My dear parishioners, beginning tomorrow, Monday, June 8, we are going to return to celebrating masses and 
other sacraments and sacramentals in our church with the participation of the faithful. Therefore, we are 
completing the transmission of masses from our church on the Internet. Considering the limits regarding the 
number of people attending Mass, please call the Parish Office to register. I hope that these limits and 
impediments will be lifted soon. Thank you for your patience and understanding. Peace be with you.  
  
Your pastor, 
Fr. Matthias Galle 

Fr. Matthias’ Reflection



The Most Holy Trinity

Trójca Święta towarzyszy od początku naszemu życiu duchowemu. W czasie 
sakramentu chrztu, Bóg Ojciec wypowiada wobec każdego te same słowa, 
które wypowiedział nad Jezusem: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie” (Łk 3, 22). Jezus zaprasza nas do intymnej relacji przyjaźni. A Duch Święty napełnia Bożą 
miłością. Zostajemy więc włączeni w potrójną relację. Z Bogiem Ojcem, Stworzycielem, łączy nas relacja 
dziecięctwa; z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem – relacja przyjaźni, braterstwa; a z Duchem Świętym, 
Uświęcicielem – relacja miłości, świętości. 

Stworzeni, odkupieni i uświęceni, pomimo grzeszności i ciemnej strony naszego życia, wchodzimy w relacje z 
Trójcą Świętą: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Znakiem krzyża zwykle rozpoczynamy i kończymy dzień, 
a w ciągu dnia posiłki, pracę, podróże, ważne sprawy… W imię Trójcy Świętej kapłan w sakramencie pojednania 
odpuszcza grzechy. W taki sam sposób rozpoczynamy i kończymy Mszę św. i każdy psalm w Liturgii Godzin. W 
imię Trójcy Świętej pożegnamy ten świat, by przejść do wiecznego życia w Niej. 

W jaki sposób czynię znak krzyża? Czy towarzyszy mi świadomość, że czynię to w imię Trójcy Świętej? Jakie znaki 
i wydarzenia w ciągu życia w sposób szczególny przypominają mi o Trójcy Świętej? Czy czuję się dzieckiem Boga 
Ojca, przyjacielem Jezusa Chrystusa i uświęconym w miłości Ducha Świętego? 

Moi drodzy od jutra, czyli poniedziałku 8 czerwca wracamy do odprawiania mszy świętych i celebracji innych 
sakramentów i sakramentaliów w naszym kościele parafialnych z udziałem wiernych. W związku z tym kończymy 
transmisję mszy świętych z naszego kościoła w internecie. Mając na uwadze limity co do liczby uczestniczących 
we mszy świętej bardzo proszę dzwonić do biura parafialnego, aby się zarejestrować. Mam nadzieję, że te limity 
i utrudnienia zostaną  szybko zniesione. Dziękuję wam za cierpliwość i zrozumienie. Pozdrawiam serdecznie w 
naszym Panu Jezusie Chrystusie.  

Wasz Proboszcz, 
Ks. Maciej Galle 

Refleksje Ks. Macieja
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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 30, 2020 

Regular Sunday Collection: $3,018.00 
Catholic Charities:  $200.00 
Total Collections:  $3,218.00 

Thank you for your generosity  
and supporting our parish!

WEEKEND MASSES: 
Saturday Evening: 4:00 PM 

Sunday: 8:30 AM & 12:15 PM 
NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM: 

10:30 AM & 6:00 PM 
WEEKDAY MASSES: 

Monday - Saturday: 8:00 AM 
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU TYGODNIA: 

Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM 
Sobota: 8:30 AM 

PARISH RECTORY OFFICE HOURS: 
Monday & Friday - 9:00AM to 7:00PM 
Tuesday, Wednesday and Thursday - 

9:00AM to 4:30PM

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

