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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 (3) 
8:30AM God’s Blessings, graces & protection of the Blessed Mother 	
	    for Fr. Maciej (C. Ostrowski)

	 For Blessings, safety & good health for Mira Armea  (Nora)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Alfonso Avecilla (family)

	 +Salvatore E. Cavallaro 85th death anniversary 

	     (Cavallaro family)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +John Pryga

	 +JoAnn Staniec (Jenny Zachar & 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 przez wstaw. MB Częstochowskiej 

	     o łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego (rodzina)

	 Intencja błagalna o łaski dla Bogu wiadomej rodziny

	 Za dobroczyńców i ofiarodawców

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 O radość Nieba dla zmarłego Dominika Cieszkowskiego 

	     i ufność w Bogu dla rodziców pogrążonych w żałobie 	
	     (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Jurek i Guszkiewicz

	 +Barbara Cybulska w 40-tą rocz. śm i za zmarłych z rodziny

	 +Krystyna Grabowska 8-ma rocznica śmierci (córka)

	 +Stanisław Wróblewski (rodzina)

	 +Aniela Olszewska (rodzina)

	 +Bogdan, Leszek, Janina i Edward Grabowski (rodzina)

	 +Franciszek Piszczor 

	 Za zmarłych z rodziny Piszczor

	 +Anna Hołda

	 +Jan Tarasiewicz z okazji 90-tej rocznicy urodzin

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty i opiekę 	
	    Bożą dla jej rodziny (Przyjaciele)

	 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Ani

	 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 (4)  
8:00AM	 +Michael Brady (Martina)

10:00AM	 O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny

                O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 W Bogu wiadomej intencji

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

	 O błogosławieństwo Boże dla rodziny Chary 

	 Intencja dziękczynno-błagalna przez wstaw. MB 	 	
	    Częstochowskiej o łaski dla Edwarda Radziszewskiego 

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (5)  
8:00AM	 +Theresa Gloms (daughter) 

	 +Rogelio Pamatmat death anniversary (family)

TUESDAY (5)  
10:00AM	 Intencja błagalna o łaski potrzebne dla rodziny  

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

	 O błogosławieństwo Boże dla rodziny Chary 

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Edwarda Radziszewskiego

	 O dar Nieba dla śp. Wandy Nida z racji 100-tnej rocznicy 	 	
	    urodzin (wnuk Jan Lubek)  

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska


WEDNESDAY (6)  
8:00AM	 +Priscilla Poprawski birthday remembrance (husband)

	 +Faustino Perez (Reyes family)

10:00AM	 +Michałek i Stanisław Adamowski

	 O łaski potrzebne w rodzinie

7:30PM	 O błogosławieństwo Boże dla rodziny Chary 

	 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

	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Ani 

	 Przez wstaw. MB Częstochowskiej o łaskę zdrowia dla 	 	
	    Edwarda Radziszewskiego

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Marco Clavellina 2 miesiące po śmierci (Maria)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (7) 
8:00AM	 +Kathleen Keable (Martina)

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

	 +Krzysztof Domlewski miesiąc po śm (Przyjaciele Accu-Cut) 

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (8) 
8:00AM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother for Gloria 	
	    on her birthday

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

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Stefan, Olga, Bazyli, Grzegorz, Eugeniusz, Stefania, Anna 

	     i Eugenia

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (9) 
8:00AM	 +Martin & Sarah Behan (Martina)

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

	 O światło Ducha Świętego 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 

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Teresa Skawski

	 +Henryk Kaziów

4:00PM	 +Ruth & Therese Chole (Denise)

	 +Theresa Gloms (daughter)
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The Jews set a trap for Jesus. If He judges the woman, He would be guilty either under the 
Mosaic Law (if he pardoned her) or under Roman law, which forbade Jews to issue death 
sentences except for the desecration of the temple. The Lord Jesus emerged from this 
situation, referring to the principle written in the book of Deuteronomy, that the witnesses 
of the crime should initiate the execution of the sentence. In this case, it turned out that no 
one was able to appear as a witness against the accused woman. Thus, the subject of the 
indictment simply disappeared. This scene shows us how the Law was manipulated by 
religious authorities in Jerusalem, not only against Jesus. Probably the same people who 
couldn’t throw a stone then, later shouted in front of Pilate: Crucify him! The mechanism is always the same, the best 
way to free oneself from self-guilt is to blame and judge others. However, this is a road to nowhere. It only leads to 
destruction. This is not the way of truth in which we can meet the true God. Only becoming aware of our own sin and 
consistent recognition of it is a very important experience on the way of spiritual growth. Without this experience, it is 
impossible to move forward. It helps us become humble and live in truth. This is how we come closer to a God who is 
humble Himself. He delights in humility and contrition of heart. Only humble people can draw close to Him.


Today, we welcome to our community this year's Lenten retreat leaders, Fr. Peter and Fr. James. I wish you all a good 
and fruitful experience of the retreat and day of recollection. Let us remember next week on Palm Sunday we will offer 
confession before Easter. Priests will hear confessions from 4:00 to 7:00 p.m. Let us prepare ourselves with the prayer 
of a good examination of conscience and let us take advantage of this time of grace that the good Lord gives us once 
again.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Żydzi zastawiają na Jezusa pułapkę. Jeśli osądzi kobietę, to stanie się winny albo wobec Prawa Mojżeszowego (gdyby 
ją ułaskawił), albo wobec prawa rzymskiego, które zabraniało Żydom wydawania wyroków śmierci poza przypadkiem 
profanacji świątyni. Pan Jezus wybrnął z tej sytuacji, odwołując się do zasady zapisanej w księdze Powtórzonego 
Prawa, że świadkowie przestępstwa mają rozpocząć egzekucję wyroku. Wobec tak postawionej sprawy okazało się, że 
nikt nie jest w stanie wystąpić w charakterze świadka wobec oskarżonej kobiety. W ten sposób przedmiot oskarżenia 
po prostu zniknął. Ta scena pokazuje nam, jakich manipulacji Prawem dopuszczali się  zwierzchnicy religijni w 
Jerozolimie nie tylko wobec Jezusa. Pewnie ci sami ludzie, którzy nie mogli wówczas rzucić kamieniem, potem 
krzyczeli przed Piłatem: Ukrzyżuj Go! Mechanizm jest zawsze ten sam, najlepszym sposobem uwolnienia się od 
poczucia własnej winy jest oskarżanie i osądzanie innych. Jest to jednak droga do nikąd.  Wiedzie tylko ku zagładzie. 
Nie jest to droga prawdy, na której możemy spotkać prawdziwego Boga. Dopiero uświadomienie sobie własnego 
grzechu i konsekwentne uznanie go jest bardzo ważnym doświadczeniem na drodze do duchowego wzrostu. Bez tego 
doświadczenia nie można postąpić naprzód. Ono pomaga nam stać się pokornymi i żyć w prawdzie. Właśnie tak 
zbliżymy się do Boga, który sam jest pokorny. On ma upodobanie w pokorze i skrusze serca. Tylko ludzie pokorni 
mogą się do Niego zbliżyć.


Witamy dzisiaj w naszej wspólnocie naszych tegorocznych rekolekcjonistów, ks. Piotra i ks. James. Wszystkim życzę 
dobrego i owocnego przeżycia czasu rekolekcji i dnia skupienia. Pamiętajmy za tydzień w Niedzielę Palmową o 
spowiedzi świętej przed świętami Wielkanocy. Księża będą spowiadali od godziny 16:00 do 19:00. Przygotujmy się 
modlitwą dobrego rachunku sumienia i skorzystajmy z tego czasu łaski, który dobry Bóg po raz kolejny nam daje.


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Niedziela 4/3 
“Umieszczę swe prawo w głębi 
ich jestestwa i wypiszę na ich 
sercach. Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi ludem.” Jer 31:33 

Porozmawiaj ze swoją rodziną w 
jaki sposób Bóg wam 
pobłogosławił. W jaki sposób 
będziecie żyć jako lud Boży w tym 
tygodniu?

Poniedziałek 4/4 
„Słuchajcie głosu mojego, a będę 
wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi 
narodem.” 
Jer 7:23 

W tym tygodniu postępuj tak, aby 
każdy krok, który zrobisz był 
przepełniony miłością i 
troską o innych.

Wtorek 4/5 
“Powiedzieli do Niego: «Kimże ty 
jesteś?»” Jn 8:25 

Kim jest Jezus w twoim życiu? 
Niech to pytanie będzie dzisiaj 
początkiem waszej rodzinnej 
rozmowy.

Środa 4/6 
“Pan jest dobry dla wszystkich 
i Jego miłosierdzie ogarnia 
wszystkie Jego dzieła.” 
Ps 145:9 

Ćwicz się dzisiaj w okazywaniu 
współczucia naśladując przykład 
Pana Jezusa. 
Słuchaj uważnie innych i 
poszukaj sposobów, aby dzielić 
się miłością z innymi.

Czwartek 4/7 
“Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim 
umysłem i całą swoją mocą.” 
Mk 12:30 

Porozmawiajcie w rodzinie w jaki 
sposób okazujecie miłość do 
Boga: z całego serca, duszy, 
umysłu i sił. 

Piątek 4/8 
“I wielu tam w Niego uwierzyło.” 
Jn 10:42 

Odczytajcie na nowo intencje, 
które napisaliście na początku 
Wielkiego Postu. Czy twoja wiara 
w Jezusa została wzmocniona 
w tym świętym okresie?

Sobota 4/9 
«Zabierzcie to stąd i z domu mego 
Ojca nie róbcie targowiska!» Jn 
2:16 

Porozmawiaj w jaki sposób 
możesz okazać szacunek, gdy 
jesteś w kościele.

Niedziela 4/10

Kalendarz dla Rodzin na Wielki Post 2022 | SZÓSTY Tydzień
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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.”

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. 
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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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SAINTS OF THE WEEK | ŚWIĘCI TYGODNIA 

April 2— Saint Francis of Paola, Hermit 1416-1507 Patron Saint of Calabria, mariners, and naval 
officers 
Francis of Paola desired humility, nothingness, and total self-abnegation. He and his followers lived a 
perpetual Lent. All Minims took the usual vows of poverty, chastity, and obedience. But they also took a 
special fourth vow to abstain, all year long and all life long, from meat, eggs, butter, cheese, milk, and all 
dairy products. Francis of Paola’s veganism was united to a strict moral code, a community life built around 
the Sacraments, and a deep spirituality centered on Jesus Christ. Francis was perennially concerned with 
the moral laxity of the Church of his era, and purposefully fasted and did penance in reparation for its sins. 
After a very long life of fasting, prayer, miracle working, and wide fame for his holiness even outside of Italy, 
Saint Francis of Paola died in France. His body was found incorrupt.


2 kwietnia — Św. Franciszka z Paoli, Pustelnika 1416-1507 Patron Kalabrii, 
marynarzy i oficerów marynarki wojennej                                                              

Franciszek z Paoli pragnął pokory, opuszczenia świata i całkowitego wyrzeczenia się 
siebie. On i jego naśladowcy żyli w nieustannym Wielkim Poście. Wszyscy Bracia 
Mniejsi składali zwyczajowe śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ale złożyli też 
specjalny ślub, by przez cały rok i całe życie powstrzymywać się od spożywania 
mięsa, jajek, masła, sera, mleka i wszelkich produktów mlecznych. Weganizm 
Franciszka z Paoli był połączony z surowym życiem moralnym, życiem 
wspólnotowym zbudowanym wokół sakramentów i głęboką duchowością 
skoncentrowaną na Jezusie Chrystusie. Franciszka wieczną troską było moralne 
rozluźnienie Kościoła jego epoki i celowo pościł i odprawiał pokutę jako 
zadośćuczynienie za jego grzechy. Po bardzo długim życiu w poście, modlitwie, 

czynieniu cudów i szerokiej sławie jego świętości, nawet poza Włochami, św. Franciszek z Paoli zmarł we 
Francji w. Po kilku latach jego ciało okazało się nienaruszone.


Feast day April 4 Saint Isidore, Bishop and Doctor of the Church(of Seville) 560- 636 
St. Isidore of Seville is sometimes called “the schoolmaster of the Middle Ages” because his books and 
schools helped shape the education and culture of medieval Europe. In 599, Isidore became bishop of 
Seville and for thirty-seven years led the Spanish church through a period of intense religious development. 
Isidore organized representative councils that established the structure and discipline of the church in 
Spain. At the Council of Toledo in he obtained a decree that required the establishment of a school in every 
diocese. The schools taught every branch of knowledge, including the liberal arts, medicine, law, Hebrew, 
and Greek. Throughout his long life, Isidore lived austerely so that he could give to the poor. Shortly before 
his death, Isidore had two friends clothe him in sackcloth and rub ashes on his head so that he could come 
before God as a poor penitent. He died peacefully at Seville in 636.


4 kwietnia- Świętego Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła  
Św. Izydor urodził się około 560 r. w Nowej Kartaginie. Pochodził z rodziny, która dała Kościołowi dzieci 
wyniesione do chwały ołtarzy - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św. Izydora, oraz św. Florentynę - ich 
siostrę. Legenda głosi, że przy jego narodzinach rój pszczół osiadł mu na ustach i zostawił na nich słodki 
miód. Miała to być zapowiedź daru niezwykłej wymowy. Izydor objął biskupstwo po 
swoim bracie i podjął wysiłek odnowy Kościoła. Zwołał i kierował synodami w 
Sewilli, które m.in. ułożyły symbol wiary, oraz ujednolicił liturgię. Fundator 
kościołów, klasztorów, szkół i bibliotek. Zabiegał o podniesienie poziomu 
intelektualnego i duchowego kleru. Zapamiętano go jako człowieka wyjątkowego 
miłosierdzia. Był znakomitym pisarzem. Wyjątkowa była jego śmierć. Kazał zanieść 
się do katedry i w obecności biskupów pomocniczych, kapłanów i ludu zdjął swoje 
szaty biskupie, a wdział pokutny wór, głowę posypał popiołem i zalany łzami odbył 
spowiedź publiczną. Błagał, by mu odpuszczono jego przewiny i zaniedbania, i by 
się za niego modlono. Potem przyjął Komunię świętą pod dwoma postaciami i 
pożegnał się ze wszystkimi pocałunkiem pokoju. Zaniesiony do swojej ubogiej izby 
po 4 dniach oddał Bogu ducha 4 kwietnia 636 roku, gdy miał 82 lata.




Fifth Sunday of Lent April 3, 2022

10



Fifth Sunday of Lent April 3, 2022

11

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.].


3 kwietnia – PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

April 3rd – FIFTH 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 27, 2022 
Sunday Collections  	 	 $8,997.95

Annual Catholic Appeal		 $1,195.00

Total Collections $10,192.95 

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
http://www.stpriscilla.org/online-giving



