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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 (6) 
8:30AM 	+Jan Kocon (family)

	 +Edward Kolakowski, Sr. 13th death anniversary 	
	    (Cavallaro family)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Irena & Jan Banas (Mizera family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę i łaski potrzebne dla Olivera, 	
	    Doriana i rodziny

	 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 uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla 	
	    Janusza

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski 8 rocznica śmierci 

	    (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Teresa Janowski 9-ta rocznica (mąż i dzieci)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Ellen i George Tomich (Tomal)

	 +Marianna Gwóźdź 3 miesiące po śm (rodzina)

	 +Jerzy Opaliński 7-ma rocznica śmierci 

	    (żona z synami)

	 +Zdzisław Walencik z okazji urodzin (rodzina)

	 +Anna Łączyńska z okazji urodzin (rodzina)

	 +Ignacy Leśniak

	 +Aleksander Raczyński 10-ta rocznica śmierci

	 +Piotr Raczyński

	 +Andrzej Granat

	 +Marco Clavellina miesiąc po śmierci (Maria)

	 +Mateusz

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

5:30PM Gorzkie Żale

6:00PM	Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty 

	    i opiekę Bożą dla jej rodziny (Przyjaciele)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne 

	    w rodzinie

	 O radość wieczną dla śp. Mariusza Rozmus 	
	    miesiąc po śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith, Mirosław)


MONDAY (7)  
8:00AM	Gifts of the Holy Spirit for Gabriel

7:30PM	O uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla 	
	    Janusza

	 +Andrzej Granat   

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (8)  
8:00AM	+Elmer Kreith 4 months after death (H. Kruzel)

7:30PM	O uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla 	
	    Janusza

	 +Andrzej Granat

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (9)  
8:00AM	+John E. Gow (Olivia Gow)

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

	 Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty

	 O uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla Janusza

	 +Andrzej Granat

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (10) 
8:00AM	God’s Blessings for Dennis 

7:30PM	+Andrzej Granat 

	 O uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla Janusza 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (11) 
8:00AM	Protection of the Blessed Mother & successful 	 	
	    surgery for Arlene Jagiello

	 Health & Blessings for Patrick Moritz (Suzanne)

6:00PM	Stations of the Cross

7:00PM	Droga Krzyżowa

7:30PM	O uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla Janusza

	 O dar Nieba dla Stefana Jewusiak i Jana 	 	 	
	    Michalskiego 

	 +Helena Foltyn miesiąc po śmierci

	 +Andrzej Granat

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (12) 
8:00AM	God’s blessings for family  

	 +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 powrót do zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

	 O uzdrowienie i uwolnienie z pijaństwa dla Janusza

	 +Andrzej Granat

4:00PM	+Edward & Lorraine DuPlantis (Denise)

	 +Irene Czekaj birthday remembrance (daughter)
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On the first Sunday of Lent, we witness how the Holy Spirit led Jesus 
into the desert, where he was tempted by Satan. This trial was not out of 
reign of  God nor was it a kind of a theatrical performance. The 
Lord Jesus was really tempted. Satan approached Him at a time when 
He was  exhausted from severe fasting. In this context let's look at 
ourselves. The same happens in our lives when we are weak, tired, face 
some  difficulties, then we are more exposed to temptation. The devil 
urges Jesus to compromise His divine mission. He strikes at what is most important. This is the 
demoniac strategy. What kind of weapon for us in this spiritual struggle? The Word of God! This 
word gives faith and life. Educating ourselves to return to God's Word regularly, we prepare a 
powerful weapon against temptation. Lent is a good time to return to this basic spiritual practice. 


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy świadkami jak Duch Święty wyprowadził Jezusa na 
pustynię, gdzie był kuszony przez Szatana. Ta próba nie była wyjęta spod panowania Bożego ani 
nie była też rodzajem teatralnego widowiska. Pan Jezus naprawdę był poddany kuszeniu. Szatan 
przystąpił do Niego w momencie, kiedy był mocno wyczerpany surowym postem. W tym 
kontekście popatrzmy na siebie samych. W naszym życiu dzieje się bardzo podobnie, kiedy 
jesteśmy słabi, zmęczeni, przeżywamy takie czy inne trudności, wtedy jesteśmy bardziej narażeni 
na pokusy. Diabeł nakłania Jezusa, żeby sprzeniewierzył się Jego boskiej misji. Uderza w to co jest 
najważniejsze. Taka jest właśnie demoniczna strategia. Jaki oręż dla nas w tej duchowej walce? 
Słowo Boże! To słowo daje wiarę i życie. Wychowując się do regularnego powracania do Bożego 
słowa, szykujemy sobie potężną broń w walce z pokusą. Wielki Post jest dobrym czasem, aby do 
tej podstawowej praktyki powrócić. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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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

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). 

"Jesus tells us that Christian community is to be utterly different than other communities. Rather than to just support and love those 
who support and love us, Jesus says love everybody including your enemies. Be generous with everyone. Give of yourself. Support 
those in need. And seek the ways to create communion, belonging, so together you can give witness to what God can do, not only 

in you, but through you in a bigger community." 

“Making all things new” – through the Annual Catholic Appeal 
The definition of Catholic is universal and when I reflect on this meaning, I am always deeply moved.  No matter where 
we are and what language we speak in every part of the world we can find a Catholic church where we will feel at 
home.


At our parish, we live out our Catholic faith by providing ministries to those in need and creating vital and life-giving 
community. The  Annual Catholic Appeal, ACA, directly supports the poorest communities across the greater 
Chicago area. It provides funding for our Kolbe House - Jail Ministry, Pro-Life Movement, Peace, Justice and 
Immigration Ministry, Campus Ministry Programs, Police and Fire Department Chaplains, Office of Catholic Schools, 
Religious and Seminarian education, and faith outreach programs for everyone: adults, parents, young adults, singles, 
Teens, and pre-Teens, etc., and commits over $500,000 to Catholic Relief Services. 


When supporting the Annual Catholic Appeal, I always feel united with all Catholics across our Archdiocese in living 
out our love of neighbor through service of those who are in most need. Affected by the evil of Covid-19, many of our 
communities serving the poor as well as those supporting our ethnic communities experienced both: more requests 
for support, as needs are greater, and at the same time suffering the loss of revenue as their own community 
experienced even more poverty. Our participation in the ACA helps to bridge that gap and provides much needed 
resources.


St. Priscilla has a proud tradition of, not only meeting our ACA goal, but year after year exceeding it in service of 
those in need. Our goal for 2022 is $31,210.00. Please consider joining me one more time, or for the first time this 
year, in making your annual gift to the bigger Catholic community at 
annualcatholicappeal.com. Every gift counts and every word of prayer and support 
help our communities to continue the work of Christ and service to those in need.


With much gratitude and blessing,

Fr. Matthias Galle, your Pastor

http://annualcatholicappeal.com
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Niedziela 3/6 
„Zaraz też Duch wyprowadził Go 
na pustynię.  A przebywał na 
pustyni czterdzieści dni.” Mk 1:12 
Okres Wielkiego Postu trwa 
czterdzieści 
dni. Użyj tego lub innego 
kalendarza, aby z młodszymi 
dziećmi 
policzyć, ile to jest 40 dni. 
Zastanówcie się, jak  
wykorzystacie ten czas na 
modlitwę, prośbę do  
Boga o przebaczenie i na 
pomoc potrzebującym.

Poniedziałek 3/7 
"Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili." Mt 25:40 
Szukaj sposobów, aby do każdej 
osoby, którą 
dzisiaj spotkasz odnosić się tak, 
jak byś odnosił się do Jezusa.

Wtorek 3/8 
„Wy zatem tak się módlcie: 
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech się święci imię Twoje!” Mt 
6:9 
Odmówcie razem Ojcze nasz. 
Módlcie się powoli i uważajcie na 
każde słowo i każdą frazę. 

Środa 3/9 
„Stwórz, o Boże, we mnie serce 
czyste i odnów w mojej piersi 
ducha niezwyciężonego!” Ps 
51:12 
Bądźcie dzisiaj świadomi swoich 
słów i czynów. Co możecie zrobić, 
aby każde słowo było bardziej 
kochające i życzliwe? 

Czwartek 3/10 
„Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a otworzą wam.”  
Mt 7:7 
Czego potrzebuje wasza rodzina, 
aby być szczęśliwą i świętą? 
Pomódlcie się razem i zanieście 
do Boga te potrzeby. 

Piątek 3/11 
„Zostaw tam dar swój przed 
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim!” Mt 5:24 
Porozmawiajcie o wszystkich 
sposobach, w jakich 
członkowie twojej rodziny powinni 
sobie nawzajem wybaczyć i 
pogodzić się. Wypowiedzcie 
słowa przebaczenia do sobie 
nawzajem.

Sobota 3/12  
„A Ja wam powiadam: miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za tych, którzy was prześladują.” 
Mt 5:44 
Staraj się dzisiaj być miły i 
cierpliwy wobec kogoś, kogo 
trudno ci kochać.

Niedziela 3/13

Kalendarz dla Rodzin na Wielki Post 2022 | DRUGI Tydzień
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ŻYWY RÓŻANIEC- MARZEC 2022 W tym miesiącu modlimy się o pokój, szczególnie na Ukrainie. 

Intencja Papieska: O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyczne. 
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze 
ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Intencje parafialne: Intencja przebłagalna za grzechy biskupów, księży i nas wszystkich, za 
rodziny, dzieci, młodzież, chorych, za Ks. Proboszcza Macieja, Ks. Daniela, o powołania, o radość 
nieba dla zmarłych, o zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią. 

Nasze osobiste intencje. 

Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca odbędzie się w poniedziałek, 7 marca 2022 o 7:30 
wieczorem, a po Mszy Św. spotkanie z wymianą tajemnic. 


Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, są 
jeszcze wolne miejsca. 
W każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8:30 rano modlimy się w intencjach obrony życia. Dołącz do nas! 
           


LIVING ROSARY GROUP- MARCH 2022 This month we pray for peace especially in Ukraine. 

The Pope’s Monthly Intention: A Christian Response to Bioethical Challenges. 
We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity of 
all human life with prayer and action.

Parish intentions: Intention for the reparation for the sins of bishops, priests, and all of us, for 
families, children, youth, the sick, vocations, for the joy of heaven for the dead, the end of the crisis 
caused by the pandemic. 

Personal intentions. 

Every second Sat. of the month at 7:30am we pray the rosary for the pro-life intentions. Come and 
join us! 
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SAINTS OF THE WEEK 

March 9—Saint Frances of Rome, Religious, 1384–1440, Patron Saint of motorists and widows 
Saint Frances was born into a noble family in the Eternal City, was married to a man from a 
privileged family when she was just thirteen. Saint Frances earnestly sought to do the will of 
God in serving her husband, her children and her home while also attempting to live a holy life 
for forty years, often in violent and difficult circumstances. Frances’ husband loved and revered 
her, her servants admired her, and her children adored her. In addition to performing her 
domestic duties so faithfully, Frances also fasted, prayed, had a vibrant mystical spirituality, and 
was generous with the poor. Her example of piety and service led her to found a group of like-
minded women- the Oblates of Saint Frances of Rome, who lived in the world but who bound 
themselves to a life of prayer and service. After her husband died and her children were grown, 
she did live the ordered life of a religious, albeit outside of a convent.


March 8—Saint John of God, Religious, 1495–1550, Patron Saint of hospitals, printers, the sick, and 
alcoholics 
Saint John of God did not have the advantage of an excellent education. He left his Portuguese home as a child 
in the care of a priest and went to neighboring Spain. From there he lived an itinerant life as a farmer, shepherd, 
adventurer, and then a soldier. At this, the lowest point of his aimless life, John had a breakthrough. Upon 
hearing John of Ávila preach, he changed forever. John somehow raised enough money to start a small hospital 
and thus began, in an orderly and professional manner, to care for the sick, feed the hungry, clothe the naked, 
convert the sinner, and shelter the homeless and orphans. He had no equal in giving of himself to his patients, 
and his reputation for holiness spread across Spain. John’s total dedication to the poor and sick drew many 
followers. The group was eventually approved by the Holy See in 1572 under the title The Brothers Hospitallers 
of Saint John of God. The Order spread quickly throughout the world, often with the support of the Spanish 
Crown. Its work on behalf of the poor continues today in numerous countries through hundreds of institutions. 


ŚWIĘCI TYGODNIA 

9 marca — Św. Franciszki Rzymskiej, żony i zakonnicy, 1384–1440, patronka kierowców i wdów 
Święta Franciszka urodziła się w zamożnej szlacheckiej rodzinie w Wiecznym Mieście, kiedy miała trzynaście lat, 
wyszła za mężczyznę z szlacheckiej rodziny. Św. Franciszka usilnie starała się pełnić wolę Bożą służąc swemu 
mężowi, dzieciom i domowi, jednocześnie usiłując żyć świętym życiem przez czterdzieści lat, często w 
brutalnych i trudnych okolicznościach. Mąż Frances kochał ją i szanował, słudzy ją podziwiali, a dzieci ją 
uwielbiały. Oprócz tego, że tak wiernie wypełniała swoje obowiązki domowe, Frances również pościła, modliła 
się, prowadziła duchowe życie, była hojna dla ubogich. Jej przykład pobożności i służby doprowadził do 
założenia grupy podobnie myślących kobiet – Oblatek od Św. Franciszki. Po śmierci męża i gdy dzieci  dorosły 
prowadziła życie zakonne, choć poza klasztorem.


8 marca — Św. Jana Bożego, zakonnik, 1495-1550, Patrona szpitali, drukarzy, chorych i alkoholików 
Św. Jan Boży nie miał doskonałego wykształcenia. Jako dziecko opuścił dom w Portugalii pod opieką księdza i 
wyjechał do sąsiedniej Hiszpanii. Stamtąd prowadził wędrowne życie jako rolnik, pasterz, poszukiwacz przygód, 
a następnie żołnierz. W najniższym punkcie swojego bezcelowego życia, dokonała się życiowa przemiana. 
Usłyszawszy kazanie Jana z Avila, zmienił się na zawsze. Zebrał dość pieniędzy, by założyć mały szpital iw ten 
sposób zaczął w sposób uporządkowany i profesjonalny opiekować się chorymi, karmić głodnych, ubierać 
nagich, nawracać grzeszników i udzielać schronienia bezdomnym i sierotom. Nie miał sobie równych w oddaniu 
się swoim pacjentom, a jego reputacja świętości rozprzestrzeniła się po całej Hiszpanii. Całkowite jego oddanie 
się, przyciągnęło wielu naśladowców. Grupa została zatwierdzona przez Stolicę 
Apostolską w 1572 roku pod nazwą Bracia Szpitalnicy św. Jana Bożego. Zakon 
szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, przy wsparciu Korony Hiszpańskiej. 
Jego praca na rzecz ubogich trwa do dziś w wielu krajach za pośrednictwem setek 
instytucji.
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Pope Francis - Prayer for Peace 
Lord God of peace, hear our prayer!

We have tried so many times and over so many years to resolve 
our conflicts by our own powers and by the force of our arms. 
How many moments of hostility and darkness have we 
experienced; how much blood has been shed; how many lives 
have been shattered; how many hopes have been buried… But 
our efforts have been in vain.

Now, Lord, come to our aid! Grant us peace, teach us peace; 
guide our steps in the way of peace. Open our eyes and our 
hearts, and give us the courage to say: "Never again war!"; "With 
war everything is lost". Instill in our hearts the courage to take 
concrete steps to achieve peace.

Lord, God of Abraham, God of the Prophets, God of Love, you 
created us and you call us to live as brothers and sisters. Give us 
the strength daily to be instruments of peace; enable us to see 
everyone who crosses our path as our brother or sister. Make us 
sensitive to the plea of our citizens who entreat us to turn our 
weapons of war into implements of peace, our trepidation into 
confident trust, and our quarreling into forgiveness.

Keep alive within us the flame of hope, so that with patience and 
perseverance we may opt for dialogue and reconciliation. In this 
way may peace triumph at last, and may the words "division", "hatred" and "war" be banished from the heart of every 
man and woman. Lord, defuse the violence of our tongues and our hands. Renew our hearts and minds, so that the 
word which always brings us together will be "brother", and our way of life will always be that of: Shalom, Peace, 
Salaam!

Amen.


Papież Franciszek - Modlitwa o Pokój 
Panie Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania!

Wielokrotnie i przez wiele lat próbowaliśmy rozwiązywać nasze konflikty za pomocą naszych tylko sił, a także przy 
użyciu naszej broni; tak wiele było mrocznych momentów i wrogości; polało się tyle krwi; tyle istnień ludzkich 
złamanych, tyle pogrzebanych nadziei... nasze wysiłki okazały się daremne. 

Teraz, o Panie, pomóż nam Ty! Obdarz nas Twoim pokojem, naucz nas pokoju, prowadź nas do pokoju. Otwórz nam 
oczy i serca i daj nam odwagę, byśmy powiedzieli: «nigdy więcej wojny»; «wojna niszczy wszystko!». Napełnij nas 
odwagą do czynienia konkretnych gestów, by budować pokój. 

Panie, Boże Abrahama i Proroków, Boże, który jesteś Miłością i nas stworzyłeś, i który wzywasz nas, byśmy żyli jak 
bracia, daj nam siłę, byśmy codziennie byli twórcami pokoju; daj nam zdolność do patrzenia z życzliwością na 
wszystkich braci, których spotykamy na naszej drodze. Spraw, byśmy byli gotowi słuchać 
wołania naszych rodaków, którzy proszą nas o zamienienie broni w narzędzia pokoju, 
naszych lęków w ufność, a naszych napięć w przebaczenie. 

Spraw, by nie gasł w nas płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali dialog 
i pojednanie, ażeby nareszcie zwyciężył pokój. I niech z serca każdego człowieka wyparte 
zostaną słowa: podział, nienawiść, wojna! Panie, dokonaj rozbrojenia języka i rąk, odnów 
serca i umysły, aby słowem, które pozwala nam się spotykać, było zawsze słowo «brat», a 
stylem naszego życia stał się: szalom, pokój, salam! 

Amen.
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Legacy Planning  
for our Parish 

“I am the LORD; I have called you in righteousness; I will take you by the hand and keep you; I will 
give you as a covenant for the people, a light for the nations.” (Isaiah 42:6) 

As stewards of our faith, please be a light to others by considering a gift through your individual retirement 
account (IRA) in support of our parish. If your family's needs are being met, you may wish to include our 
parish as a beneficiary. By naming St. Priscilla Parish as a beneficiary, you'll provide crucial financial 
support to our parish and the entire value of your gift will be transferred to us free from federal estate and 
income tax. It costs nothing to change the beneficiary on your retirement plan and will mean everything to 
our future parish community.


You can contact your IRA administrator and request a change-of-beneficiary form to include St. Priscilla 
Parish as a recipient of your good stewardship. Please consult with your account administrator for more 
information or contact Mrs. Renata Zolnik our Parish BM at 7735458840 ext.106, e-mail: 
rzolnik@archicago.org. You may also contact Krystina M. Campbell, Planned Giving Officer, Archdiocese of 
Chicago at 312.534.5404 or kcampbell@archchicago.org.


„Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię 
przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów (…)”. Iz 42, 6  

Jako szafarze wiary, bądźcie światłem dla innych i rozważcie złożenie daru na rzecz naszej parafii za 
pośrednictwem swojego indywidualnego konta emerytalnego (IRA). Jeśli potrzeby Twojej rodziny są 
zaspokojone, być może chciałbyś, aby nasza parafia została Twoim spadkobiercą? Wymieniając Parafię 
Św. Pryscylli jako spadkobiercę, zapewnicie trwałe wsparcie finansowe parafii, a Twój całkowity dar 
zostanie przekazany nam bez podatku federalnego i dochodowego. Zmiana spadkobiercy na polisie nic nie 
kosztuje, a dla naszej przyszłej wspólnoty parafialnej będzie wiele znaczyć.


Prosimy, skonsultuj się z administratorem swojego konta IRA, aby poprosić o formularz zmiany 
spadkobiercy na Parafię Św. Pryscylli jako odbiorcy Twoich dóbr. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy 
o kontakt ze swoim administratorem konta lub skontaktuj się Panią Renatą Zolnik, parafialną BM dzwoniąc 
na numer parafii 7735458840 wew.106; e-mail: rzolnik@archchicago.org. Można też skontaktować się z 
Krystyną M. Campbell, Planned Giving Officer, Archidiecezji Chicago pod numerem telefonu: 312.534.5404 
lub emailem: kcampbell@archchicago.org. 

6 marca – PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

March 6th – FIRST SUNDAY OF LENT 
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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 27, 2022 
Sunday Collections  	 	 $8,457.03

Annual Catholic Appeal 	 $4,169.00

Total Collections $12,626.03 

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 niedzielę o godz. 5:30pm

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



