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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.

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

http://www.stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.or
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SUNDAY (27) 
8:30AM Mira Armea for her safety & good health (Nora)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Alfonso Avecilla (family)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Olivera, Doriana 

	    i rodziny

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

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu oraz światło 

	    Ducha Świętego dla Roberta (rodzice)

	 Intencja błagalna dla Bogu wiadomej rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Jan Harla 3-cia rocznica śmierci (siostra)

	 +Bernard Siwek 3-miesiące po śmierci (żona) 

	 +Ignacy Leśniak (rodzina)

	 +Czesława Leśniak w 4-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Jan i Aleksandra Gliwa (rodzina)

	 +Henryk Kaziów (rodzina)

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Stanisława i Franciszek Szkutnik w kolejną rocznicę 	
	    śmierci (rodzina)

	 +Henryka Kiełczewska (syn Ryszard)

	 +Stanisław Chwała w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Katarzyna Chwała (rodzina)

	 +Stanisława Hurkacz 6-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Jan Tarasiewicz z okazji urodzin (rodzina) 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

5:30PM Gorzkie Żale

6:00PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu oraz światło 

	    Ducha Świętego dla Roberta (rodzice)

	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, 	
	    opiekę Matki Najświętszej i wszelkie potrzebne łaski dla 	
	    ks. Macieja (C. Ostrowski)

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

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (żona i córka)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne w rodzinie

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


MONDAY (28)  
8:00AM	 God’s blessings & healing for Arlene Jagiello(Martina)

	 God’s blessings & protection of Blessed Mother for 	
	    Magdalena

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice)

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (29)  
8:00AM	 +Sr. Michael Mary Muse 1st death anniversary (Olivia) 

	 +Stanisław Kazimierczuk 4th death anniversary (family)

7:30PM	 O uwolnienie z nałogu i światło Ducha Świętego dla Roberta	  
	    (rodzice)

	 +Conrad Nowak z okazji urodzin (rodzice)

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Andrzej Piłat

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (30)  
8:00AM	 God’s blessings for Brendan Behan on his birthday (Martina)

7:30PM	 O zdrowie dla Macieja Maliszewskiego

	 Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty

	 O uwolnienie z nałogu i opiekę Matki Bożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Roberta

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (31) 
8:00AM	 +Mark Hinz (Martina)

7:30PM	 O uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzina)

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (1) 
8:00AM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother for Martina 	
	    O’Leary and family (Lenora Vena)

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

6:00PM	 Stations of the Cross

7:00PM	 Droga Krzyżowa 

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice)

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SOBOTA (2) 
8:00AM	 God’s Blessings for Anne Kosanovic & family (Lenora Vena)

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

	 O łaskę wiary dla Barbary i Pawła oraz opiekę M Bożej dla ich 	
	    dzieci

	 O Bożą opiekę dla Antoniego i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej dla Piotra

	 Intencja błagalna dla Anny

	 O Boże bł. i  zdrowie dla Macieja Maliszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O uwolnienie z nałogu i opiekę Bożą dla Roberta (rodzice) 

	 O nawrócenie, Boże błogsł. i opiekę Matki Bożej w rodzinach 

	    Wilczek, Nowak, Majewski i Heflin

	 +Antoni i Wanda Cecuga i wszystkich zmarłych z rodziny

	 +Edward i Halina Nowak i wszystkich zmarłych z rodziny

	 +ks. Jerzy i wszystkich zmarłych kapłanów

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Teresa Skawski

	 +Henryk Kaziów

	 +Franciszek Cecuga i za zmarłych z rodziny

	 +Marcin Niepsuj

4:00PM	 +John Pryga (family)

	 +Ellen Tomich 2 months after death (Babiarz family)

	 +Curtiss R. Knight 2 months after death (Adamowski)

7:00PM	 Nabożeństwo Pierwszej Soboty
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Today, the liturgy of the word tells us about traveling. This is our life. One big trip 
back home. We could say a great return. The question is what will happen when 
we get there? In the first reading, we hear that the manna will run out. What the 
Israelites needed for their journey in the desert turned out to be completely 
unnecessary when they reached their destination, the Promised Land. During our 
lives, the good Lord also serves us some manna or other to keep us going. Images 
about Him, news about His kingdom under the veil of the Scriptures and the 
Sacraments. When we reach our destination and enter the father’s house, we will 
no longer need our traveling clothes. We will no longer eat sandwiches as we did during the trip, and finally 
we will sit down with God at His table. However, to return, one must repent, as St. Paul tells us. That is why 
we hear such strong words in today's Gospel about the need to be reconciled with all. The prodigal son 
forgot that he must also reconcile with his brother. There will be no reconciliation in this house until the 
brothers forgive one another, just as their father has already forgiven them. In our journey to the father's 
house, to heaven, let us think that to experience full joy of reconciliation with God we also need 
reconciliation with our neighbors. May the Lord lead us there and give us this grace.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Liturgia słowa mówi nam dziś o wędrowaniu. Takie jest nasze życie. Jedna wielka podróż do domu. 
Moglibyśmy powiedzieć wielki powrót. Pytanie co się stanie, kiedy tam dotrzemy? W pierwszym czytaniu 
słyszymy, że skończy się manna. To, co było Izraelitom potrzebne w czasie wędrówki na pustyni, okazało 
się zupełnie zbyteczne, kiedy dotarli do celu, do Ziemi Obiecanej. W czasie naszego życia dobry Bóg też 
serwuje nam takie czy inne manny, które podtrzymują nas w podróży. Wyobrażenia o Nim, wiadomości o 
Jego królestwie pod zasłoną Pisma i Sakramentów. Kiedy jednak dotrzemy do celu i wejdziemy do domu 
Ojca, nasze ubranie podróżne nie będzie nam już  potrzebne. Nie będziemy już jedli kanapek, tak jak 
robiliśmy to w czasie podróży, wreszcie zasiądziemy z Bogiem przy Jego stole. Jednak, aby wrócić, trzeba 
się  nawrócić; jak pisze św. Paweł. Dlatego właśnie takie mocne słowa dzisiejszej Ewangelii o potrzebie 
pojednania ze wszystkimi. Syn marnotrawny zapomniał, że musi pojednać się także ze swoim bratem. Nie 
będzie pojednania w tym domu, dopóki bracia nie przebaczą sobie nawzajem, dokładnie tak, jak już 
przebaczył im ich Ojciec. W naszej wędrówce do domu Ojca, do nieba, pomyślmy o tym, że do pełnej 
radości pojednania z Bogiem niezbędne jest nam także pojednanie z bliźnimi. Niech Pan nas do tego 
doprowadzi. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Niedziela 3/27 
„Kto spełnia wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby się 
okazało, że jego uczynki zostały 
dokonane w Bogu.” 
 Jn 3:21 

Podziękuj dziś komuś, kto ma 
był dla ciebie światłem Chrystusa.

Poniedziałek 3/28 
„Biadania moje zmieniłeś mi w 
taniec; wór mi rozwiązałeś, 
opasałeś mnie radością.” Ps 
30:12 

Wyślij kartkę, podnieś na duchu i 
pociesz kogoś, kto jest smutny 
lub samotny. 

Wtorek 3/29 
„Rzekł do niego Jezus: „Wstań, 
weź swoje nosze i chodź!.”  
Natychmiast wyzdrowiał ów 
człowiek, wziął swoje nosze i 
chodził. Jednakże dnia tego był 
szabat.” Jn 5:8-9 

Zaproponuj rodzinną modlitwę za 
wszystkich tych, którzy potrzebują 
uzdrowienia. Szukaj sposobów, 
aby nieść innym Boże 
miłosierdzie. 

Środa 3/30 

 „U bramy jego pałacu leżał żebrak 
pokryty wrzodami, imieniem 
Łazarz.” Ł16:12 

Pomyśl i zdecyduj, w jaki sposób 
twoja rodzina może dotrzeć do 
kogoś, kto potrzebuje wsparcia i 
uzdrowienia. 

Czwartek 3/31 
“Nieustannie się módlcie.”1 Tes 
5:17 

Porozmawiaj z rodziną, jak 
możecie wypełnić polecenie Św. 
Pawła. Co będziecie robić, aby 
pamiętać, że Pan Jezus jest w 
waszym umyśle i sercu, każdego 
dnia w Wielkim Poście i zawsze?

Piątek 4/1 
„A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i 
wobec ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim 
synem.”” Łk 15:21 

Sprawdź w biuletynie daty, kiedy 
jest spowiedź parafialna. 
Zaplanujcie wasz udział.

Sobota 4/2  
Ja zaś jak potulny baranek, 
którego prowadzą na zabicie, 
nie wiedziałem, 
że powzięli przeciw mnie zgubne 
plany.” .Jer 19:11 

Odmówcie razem Drogę 
Krzyżową i podziękujcie Panu 
Jezusowi za ofiarę Jego życia za 
nas.

Niedziela 4/3

Kalendarz dla Rodzin na Wielki Post 2022 | PIĄTY Tydzień
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SAINTS OF THE WEEK | ŚWIĘCI TYGODNIA 

March 30 St. Leonard Murialdo priest, 1828 – 1900 
Leonard Murialdo was born in Turin in 1828, the eighth child of a well-to-do family. As a youth he went 
through a profound spiritual crisis which converted him and helped him discover his priestly vocation. He 
was ordained a priest in 1951 and to worked in strict collaboration with Don Bosco. He made many 
journeys throughout Italy, France and England visiting educational and welfare institutions, to improve the 
educational system. He was among those fostering the first popular Catholic Libraries and Catholic Workers 
Unions. In 1873, he founded the Congregation of Saint Joseph. Its purpose was the education of youth, 
especially of poor and  abandoned youth. He opened oratories, technical school, family homes for young 
workers including young farmers. He was a man of prayer, and action just like Don Bosco.


30 Marca- Święty Leonard Murialdo, 1828 – 1900 
Leonard Murialdo urodził się w Turynie w 1828 roku jako ósme dziecko w zamożnej rodzinie. W młodości 
przeszedł głęboki kryzys duchowy, który spowodował nawrócenie i pomógł 
odkryć jego powołanie kapłańskie. Święcenia przyjął w 1951 r. i ściśle 
współpracował z Ks. Bosko przez wiele lat. Odbył wiele podróży po Włoszech, 
Francji i Anglii, odwiedzając instytucje edukacyjne i opiekuńcze, aby uczyć i 
ulepszać system edukacyjny. Był jednym z tych, którzy wspierali pierwsze 
biblioteki katolickie i katolickie związki robotnicze. W 1873 założył Zgromadzenie 
Św. Józefa. Jej celem była edukacja młodzieży, zwłaszcza ubogiej i opuszczonej. 
Otwierał oratoria, technika, domy rodzinne dla młodych robotników, w tym 
młodych rolników. Był człowiekiem modlitwy i działania, tak jak Ks. Bosko.


This year Fr. James Heyd will lead Lenten Reflections in our parish 
April 2, at 4:00PM Holy Mass 
April 3, at 8:30AM and 12:30PM Holy Mass 

FR. JAMES F. HEYD is a priest ordained for the Archdiocese of Chicago in 1989. He 
studied at the University of Notre Dame and went on to receive his S.T.L degree in 
Theology from Mundelein Seminary in Illinois.  His dissertation reflected on John Paul 
II's document "On Human Work."

He worked at St. Joseph Seminary of Loyola University as a vocation director and 
instructor of Theology. He was involved in developing the Priests for Life Organization. 
Currently he is the coordinator of Pro-Life ministry.

Fr. Heyd states, "It is a privilege to be a part of Priests for Life and be able to stand up 
for the voiceless preborn threatened by abortion.”
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Szczęść Boże,


Witam i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Pochopień, jestem prezbiterem diecezji 
kieleckiej, obecnie na misjach w Brazylii. W Polsce przez jedenaście lat pracowałem w duszpasterstwie dzieci i 
młodzieży. Organizowałem międzynarodowe parafiady (rodzaj olimpiady - rywalizacji w zawodach sportowych, 
konkursach biblijnych i muzycznych). Zajmowałem się piłką nożną, co mi pomagało w pracy duszpasterskiej. 


Skończyłem studia trenerskie piłki nożnej i dodatkowo studia zarządzania. Współpracowałem z kadrą narodową piłki 
nożnej i klubem Wisła Kraków. Po śmierci Jana Pawła II Włosi zorganizowali w Rzymie turniej piłkarski: Trofeum Karola 
Wojtyły. Zaproszono dwanaście klubów piłkarskich z całego świata w tym Wisłę Kraków. Na tym turnieju pełniłem rolę 
kapelana Wisły Kraków. Za swoją pracę na rzecz dzieci, młodzieży i sportu w Polsce, byłem wiele razy nagrodzony. W 
2011 roku rozpocząłem moją przygodę misyjną na ziemi brazylijskiej. Udając się w nieznane, wziąłem mój krzyż 
misyjny który otrzymuje każdy misjonarz w Gnieźnie i różaniec podarowany przez Św. Jana Pawła II i udałem się do 
ziemi Krzyża Południa. Na brazylijskiej ziemi zostałem serdecznie przyjęty przez Biskupa diecezji Grauapuava i 
kapłanów. Pierwsze miesiące to praca duszpasterska w parafii świętego Antoniego z Padwy w Rio Bonito do Iguazu. 
Parafia miała kościół główny i 51 kościołów filialnych, 23000 wiernych na powierzchni porównywalnej do diecezji 
kieleckiej. Po ośmiu miesiącach rozpocząłem pracę jako proboszcz w parafii Niepokalanego Serca Maryi w 
Marquinho.


Parafia liczyła około 6 tysięcy wiernych i 18 kościołów filialnych. Przez pięć lat posługi w tej parafii udało nam się 
dzięki pomocy finansowej ludzi dobrej woli odbudować materialnie parafię. Zrobiliśmy remont kapitalny kościoła 
głównego i sal katechetycznych, kupiliśmy samochód terenowy, wybudowaliśmy dwa kościoły filialne a pozostałe 
wyremontowaliśmy, wybudowaliśmy dzwonnicę, w której został zamieszczony dzwon imienia Św. Jana Pawła II. Ale 
najważniejsze co udało się zrealizować, to odbudować tę parafię duchowo poprzez różne formy duszpasterstwa. 
Powstały różnego rodzaju grupy modlitewne dzieci, młodzieży i dorosłych, ponad 300 udzielonych ślubów, kolejki 
osób do spowiedzi przed każdą Msza Świętą. Od grudnia 2018 na prośbę biskupa zostałem proboszczem w Parafii 
Świętego Piotra Apostoła w Laranjal, gdzie obecnie posługuję.


Rekolekcje to Święty czas dla każdego – dla uczestników oraz prowadzącego. 
Jest to czas zatrzymania się i zastanowienia nad swoim życiem. Czas popatrzenia 
w głębię swojej duszy i próby odpowiedzenia sobie na podstawowe pytanie po co 
żyję, dla kogo żyję i jak wygląda moja relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. Na te 
pytania będziemy chcieli wspólnie odpowiedzieć sobie podczas tegorocznych 
rekolekcji, aby dobrze się przygotować na świętowanie Wielkanocy. Znajdźmy 
czas na rekolekcje i nie zmarnujmy czasu danego nam od Boga. Od czasu, kiedy 
otrzymałem zaproszenie z rekolekcjami od Ks. Proboszcza Macieja, każdego dnia 
pamiętam o was i kapłanach posługujących w waszej parafii w modlitwie.


Pamiętaj! Te rekolekcje to twój czas dany od Boga!

Ks. Piotr Pochopień, misjonarz z Brazylii. 

Rekolekcje Wielkopostne w języku polskim:  
Niedziela, 3 kwietnia - 10:30am i 6:00pm

Poniedziałek, 4 kwietnia - 10:00am i 7:30pm

Wtorek, 5 kwietnia - 10:00am i 7:30pm

Środa, 6 kwietnia - 10:00am i 7:30pm
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Synod 2021 - 2023 
Pope Francis wants to know what is valuable to you in 

the Catholic Church.

All are asked to participate in a short survey that will 

allow you to share your thoughts regarding the church

Please feel free to offer your reflections online: https://

www.archchicago.org/news-and-events/synod

or to complete the parish survey, then bring it to the 

sacristy, parish office or mail to:

Synod Workbook:


Cardinal Meyer Center

3525 South Lake Park Ave.

Chicago IL 606 53- 1402


Paper copies of the survey may be found at the 
entrances of the church


For more information regarding synod 2021- 2023 visit 
Synod 2021-2023 Archdiocese of Chicago 

archchicago.org

Please share the arch link with those current 

parishioners

Survey will be open by April 1, 2022     
Thank you for sharing your reflections!


Papież Franciszek chce wiedzieć co jest dla Ciebie ważne 
w Kościele katolickim.


Wszyscy są proszeni, aby wypełnić i przesłać swoje 
przemyślenia drogą internetową: https://

www.archchicago.org/news-and-events/synod

lub wypełnić ankietę parafialną, a następnie przynieść do 

zakrystii, biura parafialnego lub wysłać na adres:

Synod Workbook, Cardinal Meyer Center


3525 South Lake Park Avenue.

Chicago, IL 606 53- 1402


Kopie ankiet można znaleźć przy wejściach do kościoła.

Więcej informacji można znaleźć na podanej wyżej stronie 

internetowej

Dziękujemy za podzielenie się swoimi refleksjami!

Prosimy o odpowiedź przed 1 kwietnia 2022. 

FAMILY LENTEN PILGRIMAGE 
RODZINNA WIELKOPOSTNA PIELGRZYMKA 
  
Rodziny z naszej parafii wraz z ks. Danielem 
wyjechały do Sanktuarium Męki Pana Jezusa w St. 
John, Indiana, aby razem, mimo deszczowej pogody 
pomodlić się i przejść Drogę Krzyżową. 

Families from our parish, together with Fr. Daniel, 
visited the Shrine of Christ’s Passion in St. John, 
Indiana, to pray together despite rainy weather and 
walk the Way of the Cross. 
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Legacy Planning for  
our Parish 

What Will Your Legacy Be? 

During this holy season of prayer and almsgiving, we hope you will consider a gift through your will or trust 
in support of the future of our parish community. A bequest can be made to our parish using the following 
language:


“I give [insert specific dollar amount, or percentage of net or residuary] to The Catholic Bishop of Chicago, 
Tax ID #36-2170826, a corporation sole located in Chicago, Illinois, to be used for the benefit of St. Priscilla 
Parish located in Chicago, Illinois. However, if St. Priscilla Parish ceases to exist in its current form, then to 
the new parish or parishes erected in its stead.”


Please consult an attorney and financial advisor when drafting your will or trust. For more information, 
please contact Mrs. Renata Zolnik our Parish Business Manager at 7735458840 ext.106; e-mail: 
rzolnik@archchicago.org, or contact Krystina M. Campbell, Planned Giving Officer, Archdiocese of Chicago 
at 312.534.5404 or kcampbell@archchicago.org. 

Co będzie Twoim dziedzictwem? 

Mamy nadzieję, że w tym świętym czasie modlitwy i jałmużny rozważycie możliwość złożenia daru w 
postaci swojego testamentu lub funduszu powierniczego na rzecz przyszłości naszej wspólnoty parafialnej. 
Zapis może być dokonany na rzecz naszej parafii przy użyciu następujących treści:


 „Przekazuję [należy wpisać konkretną kwotę w dolarach lub procent od wartości netto lub spadku] na 
rzecz Katolickiego Biskupa Chicago (The Catholic Bishop of Chicago), Tax ID #36-2170826, korporacji z 
siedzibą w Chicago, Illinois, do wykorzystania na rzecz Parafii Św. Pryscylli z siedzibą w Chicago, Illinois. 
Jednakże, jeśli Parafia Św. Pryscylli przestanie istnieć w swojej obecnej formie, wówczas na rzecz nowej 
parafii lub innych parafii erygowanych na jej miejsce”. 


Podczas tworzenia planu spadkowego skonsultuj się z prawnikiem i doradcą finansowym. Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy o kontakt z Panią Renatą Zolnik, parafialną Business Manager dzwoniąc na 
numer parafii 7735458840 wew.106; e-mail: rzolnik@archchicago.org. Można też kontaktować się z 
Krystyną M. Campbell, pracownikiem ds. planowania darowizn, Archidiecezji Chicago pod numerem 
312.534.5404 lub emailem: kcampbell@archchicago.org.].


27 marca – CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

March 27th – FOURTH 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  
2022 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 2022 online, 

możesz wejść na tą stronę: 
www.annualcatholicappeal.com

MARCH 20, 2022 
Sunday Collections  	 	 $8,165.84

St. Brother Albert Fund	 	 $3,581.00

Annual Catholic Appeal		 $705.00

Total Collections $12,451.84 

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 

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

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



