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Rectory: 6949 W. Addison,  
Chicago, IL 60634  

Phone: 773-545-8840  

Fax: 773-545-8919 

Religious Education Office: 
773-685-3785 

Website: www.stpriscilla.org 
  

Email: church@stpriscilla.org  

PARISH RECTORY OFFICE HOURS:  
Monday - Friday - 9:00AM - 4:30PM

Fr. Maciej D. Galle, Pastor 

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor 

Mrs. Anna Adamowski, Office Manager


Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education Coordinator


Mrs. Renata Zolnik, Business Manager


Mr. Wesley Adamowski, Custodian

BAPTISMS: 
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout the 
year. Register by calling the Rectory. 

CONFESSION: 
Before all Weekday Masses 
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM 
Priest available in Rectory - No appointment required. 

MARRIAGE: 
Arrangement must be made with one of the priests at 
least six months before the date of the wedding. Confirm 
desired date at the church before making other 
arrangements. At least one of the engaged persons (or their 
parents) must be a registered and active parishioner of St. 
Priscilla. Weddings are not scheduled on Sundays. 

ANOINTING OF THE SICK: Please call the Rectory. 

PARISH REGISTRATION: Registration can be completed at 
the Rectory or online. 

CHRZTY: 
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w 
kancelarii parafialnej. 

SPOWIEDŹ: 
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w sobotę od 
3:00-4:00PM. Możliwość spotkania z księdzem codziennie 
w kancelarii parafialnej bez wcześniejszego umówienia. 

ŚLUBY: 
Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6 miesięcy 
przed datą planowanego ślubu. Prosimy potwierdzić datę w 
kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej 
jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być 
zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Priscilli. 
Śluby nie odbywają się w niedzielę. 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH: 
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej. 

REJESTRACJA DO PARAFII: 
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.

http://www.stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.or
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SUNDAY (27) 
8:30AM 	 God’s Blessings & health for Lourdes Biglete on her 	
	    birthday (Avanzado family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Ann Greeley (Voelker family)

	 +Joe Jagiello birthday remembrance (wife)

	 +Bill Senne (wife)

	 +Rose & Robert Senne (family)

	 +Joe & Robert Krist (family)

	 +Joseph Day (wife)

10:30AM	Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę i łaski potrzebne dla Olivera, Doriana 

	    i rodziny

	 O wszelkie Łaski Boże dla Anny Marii w dniu 1-szych 	
	    urodzin i dla Julii Marii z okazji 5-tych urodzin

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 	
	    dla Małgorzaty i jej rodziny (Przyjaciele)

	 O powrót do zdrowia i Bożą opiekę dla Macieja 	
	    Maliszewskiego

	 O łaskę zdrowia dla Józefa

	 O opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla 	
	    Weroniki Kozan z okazji 13-tych urodzin (rodzina)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Stanisław Grabowski 7 miesięcy po śmierci (rodzina) 

	 +Tadeusz Grabowski (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Teresa Ciereszko miesiąc po śmierci (rodzina)

	 +Helena i Adam Zawistowski (rodzina)

	 +Walentyna Harla 10-ta rocznica śmierci (córka)

	 +Bernard Siwek 2-miesiące po śmierci (żona)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	St. Priscilla Parishioners

5:30PM Gorzkie Żale

6:00PM	 Intencja błagalna o łaskę uwolnienia z nałogu 	 	
	    alkoholowego dla męża (żona i córka)

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty 

	    i opiekę Bożą dla jej rodziny (Przyjaciele)

	 O dar łaski nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia dla 	
	    synowej Beaty z okazji jej urodzin

	 Dla siostrzenicy Agnieszki o światło Ducha Świętego, 	
	    aby otworzyła swe serce na Jezusa Chrystusa 

	    i odnalazła drogę do Boga

	 O łaskę zdrowia i udaną operację dla mamy Danuty 	
	    (córka)

	 O radość wieczną dla śp. Heleny Parcia

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny (Edith, Mirosław) 


MONDAY (28)  
8:00AM	 God’s Blessings for Lourdes Biglete (Avanzado family)

	 +Marge Ackermann (Gina Severino)

7:30PM	 +Balbina Głowaty   

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (1)  
8:00AM	 God’s Blessings, health & protection of the Blessed 	
	    Mother for David Sobien on his Birthday (family)

	 God’s Blessings & needed graces for Arlene Jagiello

7:30PM	 +Mieczysław Marynowski 3 miesiące śmierci 	 	
	    (Adamowski)

	 +Balbina Głowaty  

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (2)  
8:00AM	 +Joseph Anton Voelker (mother)

10:00AM	Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę dla rodziny

	 +Michałek i Stanisław Adamowski

	 +Danuta, Mieczysław, Józefa i Stanisław Leśniak

	 +Zofia i Teofil Danielewicz

6:00PM 	 St. Priscilla Parishioners 

7:30PM	 O Bożą opiekę i powrót do zdrowia dla Macieja 	 	
	    Maliszewskiego

	 Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty 	 	
	    (Przyjaciele)

	 O dary Ducha Św. dla Dawida (tata)

	 +Balbina Głowaty 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (3) 
8:00AM	 God’s Blessings for Maria 

7:30PM 	 Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o bł, Dary Ducha 	
	    Świętego, łaskę wiary i opiekę Matki Najświętszej dla 	 	
	    Łucji Jarosz z okazji 16-tych urodzin i dla Laury Jarosz 

	    z okazji  25-tych urodzin (rodzice)

	 +Balbina Głowaty 

	 Za dusze w czyśccu cierpiące


FRIDAY (4) 
8:00AM	 God’s Blessings & thanksgiving for Martina O’Leary (Mary)

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Charlotte Matyga birthday remembrance (Arlene)

6:00PM	 Station of the Cross

7:00PM	 Droga Krzyżowa

7:30PM	 +Balbina Głowaty 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (5) 
8:00AM	 God’s blessings &  thanksgiving Martina O’Leary & family 	
	    (Lenora Vena)

	 +Halina  Nowak

9:00AM	 O łaski potrzebne dla ks.Macieja i ks. Daniela

	 O dar wiary dla Barbary i Pawła oraz zdrowie i opiekę 

	    M Bożej dla ich dzieci

	 O Bożą opiekę dla Antoniego i rodziny

	 O opiekę M. Bożej dla Piotra

	 Intencja błagalna dla Anny

	 O Boże bł. i powrót do zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

4:00PM	 +Curtiss R. Knight 1 month after death (Adamowski)

	 +Ellen Tomich 1 month after death (Mary Quincannon)

	 +Bill Senne death anniversary (wife)

	 +Rose & Paul Senne (family)

	 +Joe & Robert Krist (family)

	 +Waldemar Szalast 2nd death anniversary (sister & family)

7:00PM	 Nabożeństwo Pierwszej Soboty
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During the last few weeks, we have read the letter of 
St. James the Apostle. In the third chapter, James 
writes about the importance of controlling our tongue. 

Cardinal Robert Sarah once said that: “The farther man walks into the mystery of God, the 
more he loses his word. Man is wrapped in the power of love and becomes speechless. 
Before God, we disappear, caught up by the greatest silence." This is the right direction. As 
Jesus' disciples, we must guard against rash judgments and gossip. We must never forget 
that only God is the ultimate judge, just and merciful. Besides, it is in this way that we simply show love and 
mercy towards our neighbor. The Pharisees and Scripture scholars considered themselves guides of Israel. 
The Lord Jesus clearly questions their position, which they ascribed to themselves, because they are not 
able to read specific signs of the Kingdom of God that is revealed to them before their eyes. They lead their 
entrusted people to nowhere. In following Jesus, we must remember that merely wanting to follow Him is 
not enough. All our lives, we need to seek the truth and open our eyes to it. Let us not concentrate on 
matters of little importance, at the same time neglecting the most important things. This attitude is 
extraordinary blindness. How many times are we able to exaggerate small shortcomings, while at the same 
time downplaying the great evil. On our part, it is a testimony not only of a lack of prudence, but often of 
perversity and hypocrisy. Or when we have small falls (their symbol is a splinter), we have no right to justify 
ourselves with the fact that others are worse than we are. One must always be on guard against any 
hypocrisy and perversity in life. The truth is that what is good and noble will defend itself. The truth needs no 
defender but itself. In turn, what is useless will be finally rejected. Sometimes evil is long-lasting and seems 
to be victorious, but as a result, it always brings emptiness. The words of the Lord Jesus are an 
encouragement for us today to never give up on good, because only good is eternal.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

W ciągu ostatnich tygodni czytaliśmy w czasie liturgii list św. Jakuba Apostoła. W trzecim rozdziale Jakub 
pisze o tym jak ważną sprawą jest panowanie nad naszym językiem. Kardynał Robert Sarah powiedział 
kiedyś, że: „Im dalej człowiek postępuje w tajemnicy Boga, tym bardziej traci słowo. Człowiek jest spowity 
mocą  miłości i staje się  niemy ze zdumienia i zachwytu. Przed Bogiem znikamy, pochwyceni przez 
największą ciszę”. Taki jest właściwy kierunek. Jako uczniowie Jezusa winniśmy wystrzegać się 
pochopnych opinii, gadulstwa i osądów. Nigdy nie możemy zapomnieć, że tylko Bóg jest ostatecznym 
sędzią, sprawiedliwym i miłosiernym. Poza tym, właśnie tak postępując przejawiamy po prostu miłość i 
miłosierdzie wobec bliźniego. Faryzeusze i nauczyciele Pisma, uważali się za przewodników Izraela. Pan 
Jezus wyraźnie kwestionuje ich pozycję, którą sami sobie przypisywali, bo nie są w stanie odczytać 
konkretnych znaków objawiającego się na ich oczach królestwa Bożego. Prowadzą im powierzonych ludzi 
donikąd. W kroczeniu za Jezusem musimy pamiętać, że samo pragnienie naśladowania Go nie jest 
wystarczające. Całe życie potrzeba nam szukać prawdy i otwierać na nią nasze oczy. Nie koncentrujmy się 
na sprawach niewiele znaczących, zaniedbując w tym samym czasie rzeczy najważniejsze. Taka postawa to 
nadzwyczajna ślepota. Ile to razy potrafimy wyolbrzymiać małe niedociągnięcia, bagatelizując przy tym 
ogromne zło. Z naszej strony to świadectwo nie tylko braku roztropności, ale często przewrotności i 
zakłamania. Albo kiedy zdarzają się  nam małe upadki (ich symbolem jest drzazga), nie mamy prawa 
usprawiedliwiać się tym, że inni są od nas gorsi. Zawsze trzeba się strzec wszelkiej obłudy i przewrotności 
w życiu. Prawda jest taka, że to co dobre i szlachetne obroni się samo. Prawda nie potrzebuje żadnego 
obrońcy poza nią  samą. To zaś co bezużyteczne zostanie ostatecznie odrzucone. Czasem zło jest 
długotrwałe i wydaje się, że zwycięskie, ale w rezultacie zawsze przynosi pustkę. Słowa Pana Jezusa są dla 
nas dzisiaj zachętą, aby nigdy nie rezygnować z dobra, bo tylko ono jest wieczne. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Dear Brothers and Sisters, 
Baptism grants us a special dignity and gives us something 
greater to hope for in life. Through baptism, each of us 
receives the dignity of being called a son or a daughter of 
God. Through baptism, we are truly brothers and sisters in 
Jesus Christ. The baptismal dignity of having God as our 
Father and belonging to each other in Jesus and in His Church 
serves as our greatest hope. That hope is the inheritance of 
the Kingdom of Heaven; it is the longing “to dwell forever in 
the house of the Lord” (Ps 23: 6). Because of this special 
baptismal dignity, the call to support and to love one another 
is essential to the life of a Christian. This call is rooted in 
Jesus’ two greatest commandments: to love God and to love 
others.  The call to love God and to love others is also a call to 
hope, because to hope is to love, and to love is to hope. Just 
as God hopes the best for us, we hope the best for members 
of our family, and the best for our brothers and sisters. 
  
There are many ways to express this hope; and there are many 
ways to live out this dignity of having God as our Father. One 
way we Catholics in the Archdiocese of Chicago can live out 
this hope and love is through the Annual Catholic Appeal, or 
the ACA. Each year, the ACA creates an opportunity to come 
together to share God’s hope with our Catholic brothers and 
sisters across the Archdiocese and beyond. It instills in us a 
greater hope today to create a brighter future for our faith 
tomorrow. It provides us a Jesus’ missionary spirit “to bring 
glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives and 
recovery of sight to the blind, and to let the oppressed go free, 
and to proclaim a year acceptable to the Lord” (Lk 4: 18-19). 
  
Saint Priscilla is known for its generous support of the ACA. 
Last year, our 2021 ACA goal was $28,131.81 USD. To achieve 
this goal, we collected $30,811.00 USD. The money that 
returned to us ($2,679.19) was used to make necessary and 
ongoing updates to our facilities and parish formation 
programs. This year, I humbly call again upon that spirit of 
charity and generosity for the ACA. This year’s ACA goal, 
which is assigned by the Archdiocese to our parish, is 
$31,210.00 USD. When our contributions exceed the goal, we 
will receive a rebate from those donated funds. Some of the 
major objectives of the Archdiocese’s 2022 ACA consists of 
the followings: to support our parishes, youth and young adult 
ministry, Catholic school education and lifelong formation. 


This year, with the returned money that exceeds our ACA’s 
goal of $31,210.00 USD, we need to undertake two major 
projects, that is to renovate/rebuilt heating and cooling system 
in our church building and put new roof on the rectory 
building. 
  
On behalf of Cardinal Blase Cupich, the people of God in our 
Archdiocese of Chicago, our brother priests, and deacons, I 
thank you from my heart for your generosity and support. May 
God continue to bless and 
protect you always!  I am very 
proud to serve you as your 
pastor!


PAX, 

Fr. Matthias Galle


Drodzy Bracia i Siostry,

Chrzest św. nadaje nam specjalną godność i wielką łaskę 
dziecięctwa Bożego. Prawdziwie zatem na mocy chrztu 
jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie Panu. Właśnie ta 
chrześcijańska godność wzywa nas do wzajemnej miłości i 
wsparcia. To wezwanie i misja są zawarte w Jezusowym 
przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Jest to jednocześnie 
wezwanie do życia w nieustannej nadziei, ponieważ 
kochać znaczy mieć nadzieję, a mieć i żyć nadzieją znaczy po 
prostu kochać. Podobnie jak Bóg pokłada w nas nadzieję, tak i 
my składając całą nadzieję w Bogu pragniemy wszystkiego co 
najlepsze i najpiękniejsze dla naszych rodzin i naszych braci i 
sióstr Chrystusie Panu. 


Jest bardzo wiele możliwości, aby tę nadzieję wyrażać. Jednym 
ze sposobów w jaki my Katolicy żyjący i mieszkający w 
Archidiecezji Chicago możemy to uczynić to nasza doroczna 
kwesta katolicka. Każdego roku stajemy wobec możliwości 
podzielenia się nadzieją z naszymi braćmi i siostrami w 
Archidiecezji Chicago i poza nią. Namacalnie utwierdzamy się, 
że jest nadzieja na lepsze jutro. Podobnie jak Jezus głosił dobrą 
nowinę ubogim, wyzwolenie jeńcom, ślepym wzrok, uwięzionym 
wolność i ogłaszał rok łaski od Pana, i my obdarowani duchem 
misyjnym chcemy czynić podobnie. 


Nasza Parafia jest znana w Archidiecezji ze szczodrego 
wspierania dorocznej kwesty i nie tylko. W zeszłym roku 
wyznaczony dla nas cel wynosił $28,131.81 USD. W sumie 
zebraliśmy $30,811.00 USD. Zwrot, który otrzymaliśmy od 
Archidiecezji w wysokości $2,679.19 USD w całości został 
przeznaczony na niezbędne i ciągłe remonty naszych 
parafialnych budynków, a także na prowadzone przez nas 
programy formacyjne. W tym roku, po raz kolejny pokornie was 
proszę o okazanie ducha miłości i szczodrości w czasie 
katolickiej kwesty. Tym razem wyznaczony dla nas przez 
Archidiecezję cel wynosi $31,210.00 USD. Podobnie jak w 
poprzednich latach, wszystko co zbierzemy ponad wyznaczony 
nam cel w całości wróci na nasze parafialne konto w postaci 
rabatu. Tegoroczna kwesta skupia się na niesieniu pomocy w 
bardzo konkretnych rejonach, są to: pomoc parafiom w 
Archidiecezji, duszpasterstwo młodzieży i młodych dorosłych, 
kształcenie w szkołach katolickich oraz duszpasterstwo formacji 
stałej. 


Cokolwiek wróci do naszej parafii zostanie w całości 
przeznaczone na dwa kolejne niezbędne projekty, które nas 
czekają - renowacja/przebudowa całego systemu grzewczo-
chłodzącego w budynku naszego kościoła oraz położenie 
nowego pokrycia dachowego na budynku plebanii. 


W imieniu Kardynała Błażeja Cupich Arcybiskupa Chicago, jak i 
wszystkich wiernych naszej Archidiecezji, braci kapłanów i 
diakonów, z całego serca chcę wam podziękować za waszą 
szczodrość, otwartość i nieustanne wsparcie. Niech dobry Bóg 

wam błogosławi i nieustannie strzeże. Jeszcze raz w tym 
miejscu chcę podkreślić, że jestem z was niezwykle 
dumny i szczerze dziękuję Bogu za to, że spotkała mnie 
ta łaska, aby służyć wam jako wasz Proboszcz.


PAX, 

Ks. Maciej Galle
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First Thursday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and prayer for priests and new vocations

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwszy Czwartek Miesiąca  
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz modlitwą za kapłanów i w intencji powołań.

7:30 PM Msza święta


First Friday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and Litany to Sacred Heart of Jesus

8:00 AM Holy Eucharist followed by all day adoration


Pierwszy Piątek Miesiąca  
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu

6:30PM Spowiedź świętą 

7:30 PM Msza święta 


First Saturday of the Month 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with Rosary and Litany of Loreto

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwsza Sobota Miesiąca - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca  
7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec 

8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa modlitwą wstawienniczą

Lenten Regulations 2022 

Weekdays of Lent: There is no obligation to fast. However, voluntary acts of self-denial are 
recommended. 

Ash Wednesday and Good Friday: There are days of Fast and Abstinence from meat. There 
is a limit of one full meal on these days for all between the ages of 18 and 59 inclusive.

Days of Abstinence: (All Fridays in Lent) All who have reached their 14th year are bound to abstain totally from 
meat.

Easter Duty Obligation: After they have received their First Holy Communion, Catholics are bound by the obligation 
of receiving Holy Communion at least once a year. The precept should be fulfilled during the Easter Season. Catholics 
are also bound to confess serious (mortal) sins at least once a year, but this is not limited to the Lenten/Easter 
Season. 


Wskazania na Wielki Post 2022 
Wielki Post to okres, który tradycyjnie trwa czterdzieści dni i jest czasem przygotowania do Wielkanocy, to czas 
pomiędzy Środą Popielcową a Wielkim Czwartkiem.  Obejmuje sześć niedziel, Szósta niedziela jest Niedzielą 
Palmową i rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia.

Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. 
W okresie Wielkiego Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, a nastrój pokuty podkreśla dużo skromniejszy 
wystrój świątyni. Kolorem liturgicznym jest fiolet, a w czwartą niedzielę róż. 

Tradycyjnie jest to czas, kiedy podejmujemy dobrowolne wyrzeczenia, chociaż nie ma takiego obowiązku. Natomiast 
zobowiązani jesteśmy do zachowania postu w określone dni.

W Stanach Zjednoczonych, we wszystkie piątki Wielkiego Postu wierni, którzy ukończyli 14 rok życia są 
zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

W Środę Popielcową i w Wielki Piątek wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego. Post ścisły pozwala na 
jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Każdy Katolik jest zobowiązany, aby czasie Wielkanocnym przyjąć Komunię Św. i raz w roku wyspowiadać się. 
Chociaż spowiedź nie musi być tylko w Poście czy w okresie Wielkanocnym.

Szczególną odmianą postu jest post eucharystyczny związany z przygotowaniem się do przyjęcia Komunii św. Nakazuje 
on powstrzymanie się od pokarmów (z wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed Komunią św. (Chorzy nie muszą 
zachowywać nawet tej zasady). 
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2 Marzec 
Środa Popielcowa 
“Ale teraz, mówi Pan, 
powróćcie do mnie 
całym swoim sercem” 
J12:12 
Wypisz swoje 
intencje na Wielki 
Post na kartkach w 
kształcie serca i 
włóż je do koszyka, 
aby pamiętać by 
każdego dnia 
zwrócić się do 
Boga.

3 Marzec - Czwartek 
„Ty zaś, gdy chcesz się 
modlić, wejdź do swej 
izdebki, zamknij drzwi i 
módl się do Ojca 
twego, który jest w 
ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w ukryciu, 
odda tobie.”Mt 6:6 
W czasie Postu 
szukaj ciszy i 
cichych miejsc na 
modlitwę. Poszukaj 
w domu stałego 
miejsca na cichą 
modlitwę. Narysuj 
lub zapisz swoje 
modlitwy.

4 Marzec - Piątek 
„Jeśli podasz twój 
chleb zgłodniałemu 
i nakarmisz duszę 
przygnębioną, 
wówczas twe światło 
zabłyśnie w 
ciemnościach, 
a twoja ciemność 
stanie się południem.”
Is 58:10 
Udziel pomocy tym 
którzy jej 
potrzebują. Zakup 
jedzenie, aby 
przekazać 
ośrodkom pomocy.

5 Marzec - Sobota 
„Naucz mnie, Panie, 
Twej drogi, 
bym postępował 
według Twojej prawdy; 
skłoń moje serce ku 
bojaźni przed Twoim 
imieniem!”Ps 86:11 
Wybierz się na 
spacer do parku lub 
innego miejsca. 
Zwróć uwagę na 
piękno Bożego 
stworzenia i na 
znaki Bożej 
obecności wokół 
nas.

6 Marzec - Niedziela 

Kalendarz dla Rodzin na Wielki Post 2022 
Pierwszy Tydzień
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SAINTS OF THE WEEK 

March 3—Saint Katharine Drexel 1858–1955; Patron Saint of racial justice and philanthropists 
Contemplation and generosity vied for first place in St. Katharine Drexel’s life. The heiress from 
Philadelphia, Pennsylvania, wanted most to withdraw to a cloister, but her circumstances and gifts pulled 
her to Christian service. Both parents died by 1885, leaving Katharine and her sisters to share the annual 
income from a fourteen-million-dollar estate. Right away Katharine began to donate thousands of dollars 
to the Bureau of Catholic Indian Missions for the construction and staffing of schools for Native American 
children, which became her life’s passion. In 1891 Katharine founded a new religious community - the 
Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored People that combined prayer and social action. 
By 1904 hundred and four sisters had joined her. Katharine established 145 Catholic missions and twelve 
schools for Native Americans and fifty schools for blacks. During her lifetime she gave away about twenty 
million dollars mostly for these causes. In 1935 Katharine suffered a severe heart attack. Two years later 
she retired and got her heart’s desire, eighteen years of quiet contemplation before she died in 1955 at 
age ninety seven.


March 4— Saint Casimir, 1458–1484; Patron Saint of Poland and Lithuania 
The third child of King Casimir IV of Poland, St. Casimir grew up under the tutelage of John Długosz, a learned and devout canon of 
Cracow. Długosz trained Casimir in piety from age nine, so the youth developed a hearty Christian character. He avoided all 
softness and self-indulgence and at the same time related to everyone cheerfully and compassionately. As a young man, Casimir 
already had the strength to stand up to his father. Once at the request of Hungarian nobles, the king sent Casimir, then barely fifteen 
years old, at the head of an army against King Matthias Corvinas. When the Hungarian nobles abandoned the cause and Casimir’s 
men began to desert, he bravely defied his father’s instructions and retreated. And, wisely, he had backed out at a moment when 
the Turks were threatening to advance against Europe’s eastern borders. Feeling disgraced, however, the king punished his son by 
confining him at Dobzki castle for three months. But from that time Casimir tenaciously refused to participate in war. Thus, his 
Polish and Lithuanian admirers esteem him as “The Peacemaker.” Casimir was not inclined to politics, but he always involved 
himself on behalf of his father’s impoverished subjects. When his father promoted a strategic marriage between him and a daughter 
of the emperor, he refused because of his commitment to celibacy. Weakened by his asceticism and afflicted with lung disease, 
Casimir died in 1484. He was only twenty-three years old.


ŚWIĘCI TYGODNIA 

3 marca — św. Katarzyny Drexel 1858-1955; Patronka sprawiedliwości rasowej i filantropów 
Kontemplacja i hojność rywalizowały o pierwsze miejsce w życiu św. Katarzyny Drexel. Spadkobierczyni z Filadelfii w Pensylwanii 
najbardziej pragnęła wycofać się do klasztoru, ale okoliczności i dobra, którymi dysponowała skłoniły ją do służby chrześcijańskiej. 
Oboje rodzice zmarli w 1885 roku, pozostawiając Katarzynę i jej siostry, aby dzielić czternaście milionów dolarów dochodu z 
majątku rocznie. Od razu Katarzyna zaczęła przekazywać tysiące dolarów dla Biura Katolickich Misji Indian na budowę i obsadę 
szkół dla dzieci rdzennych Amerykanów, co stało się jej życiową pasją. W 1891 roku Katarzyna założyła nową wspólnotę zakonną 
Sióstr Najświętszego Sakramentu dla Indian i dla sióstr afrykańskiego pochodzenia, która łączyła modlitwę i służbę społeczną. Do 
roku 1904 dołączyły do niej 104 siostry. Katarzyna założyła 145 misji katolickich i dwanaście szkół dla rdzennych Amerykanów i 
pięćdziesiąt szkół dla dzieci afrykańskiego pochodzenia. W ciągu swojego życia rozdała około dwudziestu milionów dolarów, 
głównie na te cele. W 1935 roku Katarzyna doznała ciężkiego zawału serca. Dwa lata później spełniło się pragnienie jej serca, trwała 
osiemnaście lat w cichej kontemplacji zanim zmarła w 1955 roku w wieku dziewięćdziesięciu siedmiu lat.


4 marca — św. Kazimierza Królewicza 1458-1484; Patron Polski i Litwy 
Św. Kazimierz, trzecie dziecko króla Polski Kazimierza IV, dorastał pod opieką ks. Jana Długosza, uczonego i pobożnego kanonika 
krakowskiego. Ks. Długosz wychowywał Kazimierza w pobożności od dziewiątego roku życia, dzięki czemu młodzieniec zdobył 
serdeczny, chrześcijański charakter. Unikał wszelkich wygód i pobłażania sobie, a jednocześnie odnosił się do wszystkich wesoło i 
ze współczuciem. Już jako młody człowiek Kazimierz miał siłę, by przeciwstawić się ojcu. Pewnego razu na 
prośbę węgierskich szlachciców król wysłał niespełna piętnastoletniego wówczas Kazimierza na czele 
wojska przeciw królowi Maciejowi Korwinasowi. Kiedy szlachta węgierska porzuciła sprawę, a ludzie 
Kazimierza zaczęli dezerterować dzielnie przeciwstawił się poleceniom ojca i wycofał się. I mądrze 
postąpił, wycofując się w chwili, gdy Turcy grozili natarciem na wschodnie granice Europy. Czując się 
zhańbiony król ukarał syna zamykając go na trzy miesiące na zamku Dobzki. Ale od tego czasu Kazimierz 
wytrwale odmawiał udziału w wojnie. Dlatego Polacy i Litwini, którzy go podziwiali uważali go za 
„Rozjemcę - zaprowadzającego pokój”. Kazimierz nie miał skłonności do polityki, ale zawsze angażował 
się na rzecz ubogich poddanych ojca. Kiedy jego ojciec promował strategiczne małżeństwo między nim a 
córką cesarza, odmówił z powodu zobowiązania do celibatu. Osłabiony ascezą i chory na płuca Kazimierz 
zmarł w 1484 r. Miał zaledwie 23 lata.
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Janice Arnet—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Jan Drożdż
—Anthony Felau—Klara Gawienczuk—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Marilyn Huffnus—
Andrew Jennings—Theresa Johnsen—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet Kaplan

—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen Kearney—Sharon Kroll—Helen Kumiega—Antoni Kurzac—Maria Lech—
Peter Leyden—Luke—Mary Lund—Michael Manczko—Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—Colleen 
Muka—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—Don Schultz—Heidi Strong—Gina Swensen—Mari Temby—John Trawicki—Roger Vlasos—Ann Vincent—
Beatrice Waltz—Rosemarie Wegner—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. 

WEEKEND MASSES: 
Saturday Evening: 4:00 PM


Sunday: 8:30 AM & 12:30 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: 9:00 AM

Looking to donate to the  
2021 Annual Catholic Appeal online?  

You can visiting this link, enter your pledge 
and our Parish on the Annual Appeal website:


www.annualcatholicappeal.com 

Jeśli chcesz przekazać donację na 
Doroczną Kwestę Katolicką 2021 online, 

możesz wejść na tą stronę: 
www.annualcatholicappeal.com

February 20, 2022 
Sunday Collections  	 	 $7,773.99

Annual Catholic Appeal 	 $1,614.00

Total Collections $9,387.99 

Wish to donate to our parish online? Visit our 
website and donate through Faith Direct. 

www.stpriscilla.org/online-giving 

Jeśli chcesz przekazać donację na naszą parafię 
online, możesz wejść na tą stronę: 
www.stpriscilla.org/online-giving 

Thank you for your generosity!

Stations of the Cross every Friday at 6:00pm 
in English & 7:00pm in Polish


Droga Krzyżowa w piątki o godz. 6:00pm w 
języku angielskim i o godz. 7:00pm w języku 

polskim. 


Gorzkie Żale w każdą niedziele o godz. 5:30pm

http://www.annualcatholicappeal.com
http://www.annualcatholicappeal.com
mailto:church@stpriscilla.org



