April 12, 2020

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord
+Bolesław i Melania Pawełko (rodzina)
+Teresa Janowski (mąż i dzieci)
+Jarosław Czyż
+Genowefa Chojnowska w 6-tą rocznicę
śmierci(córka)
+Gustaw Chojnowski w 7-mą rocz. śm(córka)
+Jan Hapunik (żona)
+Michał Stachura 9 miesięcy po śm. (rodzina)
+Albina Sołowiej (rodzina)
+Dorota Cieślińska w 2-gą rocz. śm. (rodzina)
+Kazimierz Wójtowicz
+Józef i Marian Izbicki (rodzina)
+Dariusz Naruszewicz z okazji urodzin (żona i dzieci)
+Helena i Lucjan Cackowski
+Hilary, Edward, Wiera i Krystyna Wilczewski
+Krystyna, Bogdan, Leszek, Janina i Edward
Grabowski (rodzina)
+Jarosław Czyż
+Kazimierz Orłowski
+Zdzisław i Janina Świętochowski
+Kazimiera Nowacka
+Eugeniusz, Maria, Józefa i Józef Dykas
+Zofia i Zygmunt Wąż (rodzina)
+Zygmunt Wąż (rodzina)
+Joan
Za chorych i cierpiących
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

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
Sunday (12)
8:30AM +Donald Schultz Jr. (mom& dad)
+Barbara & William Taschler (daughter &family)
+John & Leonard Schultz (Denise)
+Pauline C. Gerber – mother (children)
+Pauline Gerber -mother (Pauline C. Gerber-daughter)
+Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+George & Rose Fliss (family)
+Stanislawa Harbaszewska 18th death anniversary
+Stanley & Tekla Mizera (family)
+Jane Busse (family)
+Joseph Anton Voelker (mom & dad)
Deceased members of Tautkus family
Deceased members of Chesna family
12:15PM
St. Priscilla Parishioners
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 Bożą opiekę dla Antoniego
O uwolnienie i wyzwolenie od wszelkiego zła dla
Piotra i światło Ducha Świętego na każdy dzień
Intencja Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą
o dalszą opiekę NMP dla Anny Kuczyński i rodziny
O ulgę w cierpieniu dla Cathy
O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny
Oleksy i Kumor
O Bożą opiekę dla rodziny Stach
O opiekę Matki Bożej dla Mateusza Augustyńskiego z
okazji 2 rocznicy urodzin
O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Antosia i
Patryka Michalik
O opiekę M. Bożej, zdrowie i wszelkie łaski dla Zosi Hydzik
z okazji 5-tych urodzin oraz dla Hani i Bartosza i dla ich
rodziców
O łaskę zdrowia i Bł. Boże dla Jadwigi, Władysława i
Doroty Pater
O błogosławieństwo i pokój od Jezusa Zmartwychwstałego
oraz dary Ducha Świętego w rodzinach
O łaskę zdrowia fizycznego i duchowego dla Leszka
Lisieckiego
O zdrowie dla Tomasza i błogosławieństwo dla rodziny
O potrzebne łaski i Bożą opiekę dla Martynki, Aleksa i
Magdaleny (mama)
O łaskę zdrowia i błogosł. Boże dla Jana
O powrót do zdrowia dla Piotra Zugaj i bł. Boże dla rodziny
Przez wstawiennictwo NMP o zdrowie i Boże Bł. dla Jacky
& Jenny z okazji urodzin
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)
+Stanisław Kazimierczuk w 2-gą rocz. śm. (rodzina)
+Krzysztof Fiedor
+Józef Kułaga w 5-tą rocznicę śmierci (żona i dzieci)
+Maria Chudyba w 15-tą rocznicę śmierci (córka z rodziną)
+Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Celina Grabiec miesiąc po śmierci (rodzina)

MONDAY (13)
8:00AM
+Lena & Michael Turro
10:00AM
+Florian Głowa i za dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy
w rodzinie Jarosz i dla rodzin na całym świecie
7:30PM
O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Mai
Rubiś w dniu urodzin
TUESDAY (14)
8:00AM
+Priscillo P. Cabrera death anniversary (family)
7:30 PM
+Victor Burzyński w 14-tą rocznicę śm. (mama)
O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy
w rodzinie Jarosz i dla rodzin na całym świecie
WEDNESDAY (15)
8:00AM
+Jozefa Lowczynski (Joanne)
7:30PM
+Wincenty Maliszewski w rocz. śm. (rodzina)
O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy
w rodzinie Jarosz i dla rodzin na całym świecie
THURSDAY (16)
8:00AM
In Thanksgiving Reyes family
7:30PM
+Celina Grabiec 30dni po śmierci (rodzina)
O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy
w rodzinie Jarosz i dla rodzin na całym świecie
FRIDAY (17)
8:00AM
7:30PM

+Harold & Leona Cappocia (Rose Anne)
O Boże bł i zdrowie dla Zdzisława, Anny i Moniki Kułaga
O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy
w rodzinie Jarosz i dla rodzin na całym świecie

SATURDAY (18)
8:00AM
+Alex Obrzut Birthday Remem. (son, family & friends)
8:30AM
O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy
w rodzinie Jarosz i dla rodzin na całym świecie
O Bożą opiekę dla Barbary i Pawła oraz dla Piotra
i Antoniego
4:00PM
+Patrick Sulak (wife & family)
+Bernice Hujar(family)
+George J. Stinar Jr. (family)
+Thomas J. Grossmayer death ann. (family)
+Chester Kmiec (Pastor & staﬀ)
+Bill Senne Birthday Remembrance (wife)
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Fr. Matthias’ Reflection
ALLELUIA! CHRIST IS RISEN!
Mary of Magdala goes where her Lord's body was left. But the tomb
is empty. A ray of light falls upon this darkness of faith. Although, for
the time being, the reasoning behind this is very human: "They have
taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put
him" (Jn 20: 2). With these words, she pulls the other students from
their lethargy of sadness and fear. They run to see if the tomb is
actually empty. They believe, though they do not understand. They
also passed this faith on to each one of us. The belief of the Church
in the fact of the Resurrection pulls us out of stagnation and brings light into the various sleepy
spaces of our lives. We, too, can free ourselves from fear and doubt, because Christ has truly
risen!
Dear friends, I wish all of you that this encounter with the Risen Christ renew in us the power of
faith, hope and love. Let us open our hearts to receive the gift of salvation offered to us by Christ
and let us be his faithful witnesses!
With blessings and prayer,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Refleksje Ks. Macieja
ALELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE!
Uczennica wybiera się tam, gdzie pozostawiono ciało jej Pana. Ale grób jest pusty. W tę
ciemność wiary wpada promień światła. Choć na razie tłumaczenie faktu jest bardzo ludzkie:
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono” (J 20, 2). Tymi słowami wyrywa
pozostałych uczniów z letargu smutku i lęku. Biegną, aby sprawdzić, czy rzeczywiście grób jest
pusty. Wierzą, choć nie pojmują. Tę wiarę przekazali również każdemu z nas. Wiara Kościoła w
fakt zmartwychwstania wyrywa i nas z marazmu i wnosi światło w różne ospałe przestrzenie
naszego życia. My też możemy uwolnić się od lęku i zwątpienia, bo Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał!
Moi drodzy życzę wam wszystkim, aby
spotkanie ze Zmartwychwstałym odnowiło
w nas moc wiary, nadziei i miłości.
Otwórzmy serca, aby przyjąć dar zbawienia
ofiarowany nam przez Chrystusa i bądźmy
Jego wiernymi świadkami!
Z błogosławieństwem i modlitwą,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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DIVINE MERCY SUNDAY | APRIL 19, 2020
I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all
souls, and especially for poor sinners. On that day the very
depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean
of graces upon those souls who approach the Fount of My
Mercy. The soul that will go to Confession and receive Holy
Communion shall obtain complete forgiveness of sins
and punishment. On that day all the divine floodgates through
which graces flow are opened.
Divine Mercy Sunday is a very special Sunday when the Divine
Floodgates from Heaven are wide-opened and Jesus oﬀers us
the total forgiveness of all sins and punishment to any soul,
who goes to Confession and receives Him in Holy Communion,
on that day.
Join us in prayer on this day from your homes - you can
find the full Chaplet on our website.

NIEDZIELA MIOSIERDZIA BOŻEGO
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które
płyną łaski (Dz. 699)
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II
Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9
dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W dniu święta
obraz Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani
mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten
dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie
ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem
bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i
czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i
przez cześć tego obrazu (Dz. 742).
Zapraszamy aby każdy dolaczyl sie do wspólnej modlitwy w ten dzień - Koronka
w całości jest na naszej stronie internetowej.
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