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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 - 7:00PM 

Tuesday, Wednesday & Thursday -9:00AM - 4:30PM

Fr. Maciej D. Galle, Pastor 

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor 

Mrs. Anna Adamowski, Office Manager 

Mrs. Anna Ewko, Music Director


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
http://www.stpriscilla.org
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WEDNESDAY (8)  
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (9) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


FRIDAY (10) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


SATURDAY (11) 
8:00AM Deceased members of Sullivan, Moniak & 	 	
	     Mayer families

9:00AM Intencja dziękczynna Barbary i Pawła z rodziną

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

4:00PM St. Priscilla Parishioners


Sunday (5)

8:30AM	St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Intencja Dziękczynna za 40lat małżeństwa 	 	
	     Teresy i Jana Leśniak z prośbą o dalsze bł., 	 	
	     potrzebne łaski i opiekę M Bożej dla dzieci, 	 	
	     wnuków i przyjaciół

	 O Boże bł. dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła 	 	
	     oraz światło Ducha świętego na każdy dzień 	 	
	     dla Piotra (mama)

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy


O wieczną radość dla: 
+Anna Kalinowski (rodzina)


	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Helena Zalewska (rodzina)

	 +Michał Dolubizno (rodzina)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Stefan Lech w 2-gą rocz. śm. (brat z rodziną)

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Leszek Lisiecki 3 miesiące po śmierci

	 +Maria i Janusz Matyja(rodzina)

	 +Danuta i Edward Tomal(rodzina)

	 +Helena i Adam Dziki(rodzina)

	 +Kazimierz Łączyński 30-ty dzień po śmierci 	 	
	     (rodzina)

	 +Andrzej Jacek Czerwonka(T J Wójcik)

	 +Antoni Mendala z okazji urodzin(rodzina)

12:15PM God’s Blessings & health for Benjamin & 	 	
	     Alexander Tomich on their birthday

	 +Pietro Massanisso(family

6:00PM	Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Leszek Lisiecki 3 miesiące po śmierci	  	 	
	     (przyjaciele)

	 +Zdzisław Wasilewski miesiąc po śmierci 	 	
	     (Niewiarowski/Prokopiuk)


MONDAY (6)  
8:00AM St. Priscilla parishioners

7:30PM +Michał Szperlak w 18-tą rocznicę śmierci

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy


TUESDAY (7)  
8:00AM All souls in purgatory

7:30 PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


Share your intentions by calling the Parish Office at 773-545-8840, mailing 
them to: 6949 W Addison St, Chicago, IL 60634  

or emailing: church@stpriscilla.org 

Wymiana Tajemnic Różańca Świętego  
Poniedziałek, 6 lipca, 2020 

W lipcu, szczególnie 
poświęconym 

Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa będziemy modlić 

się w następujących 
intencjach:


Intencja papieska, powszechna:  
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom 

towarzyszyły: miłość, szacunek oraz były 
wspierane radą. Modlimy się również za rodziny, 

młodzież, powołania, za naszych kapłanów, 
członków Żywego Różańca, a w obecnej 

sytuacji o ustanie pandemii i opiekę Bożą nad 
chorymi i osobami przeżywającymi kryzys.


Zachęcamy do dołączenia do nowopowstającej 
Róży Św. Siostry Faustyny

mailto:church@stpriscilla.org
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St. Paul the Apostle draws 
our attention to the new 

principle of Christian life. It is the presence of the Holy Spirit and 
Christ in us. It is God's existence in the life of every believer that is 
the source of inner power. The Holy Spirit gives life which is part of 
the life of the risen Lord. However, it seems that we often forget 
about it. We live in a given moment, trying above all for worldly 
things. We please our body, satisfy our unrestrained desires, 
forgetting that we are called to live by the Spirit. May we never 
forget that great presence of God in us. He wants to give us the 
greatest gift, which is eternal life. Only those who, according to 
today's Gospel, are little ones will understand this. God liked to 
reveal great things to simple and humble people. Jesus, speaking 
of little ones,  literally speaks of infants, small children. For always at the very foundation of faith, 
there is simplicity.  Full confidence and endless honesty. Faith by its nature is relational hence it's 
not worth complicating it by intricate guesses. That is why it is so important that we constantly 
learn the attitude of childlike simplicity, so that our faith is honest and without pretense. Only in this 
way we can come to Jesus, and learn from Him who is meek and humble of heart. 

Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Św. Paweł Apostoł zwraca uwagę na nową zasadę życia chrześcijańskiego. To obecność w nas 
Ducha Świętego i Chrystusa. To właśnie ta Boża egzystencja w życiu każdego wierzącego jest 
źródłem wewnętrznej mocy. Duch Święty daje życie, które jest udziałem w życiu 
zmartwychwstałego Pana. Wydaje się jednak, że zbyt często przychodzi nam o tym zapominać. 
Żyjemy daną chwilą, starając się przede wszystkim o to co doczesne. Dogadzamy swojemu ciału, 
zaspakajamy swoje niepohamowane żądze, zapominając o tym, że jesteśmy powołani do życia 
Duchem. Obyśmy nigdy nie zapominali o tej wspaniałej obecności Boga w nas. On pragnie nas 
obdarować największym darem, jakim jest życie wieczne. Zrozumie to tylko ten, kto według 
dzisiejszej Ewangelii jest prostaczkiem. Panu Bogu spodobało się bowiem objawić wielkie rzeczy 
ludziom prostym i pokornym. Pan Jezus mówiąc o prostaczkach, mówi dosłownie o niemowlętach, 
małych dzieciach. Zawsze bowiem u podstawy wiary leży prostota, pełne zaufanie i bezgraniczna 
szczerość. Wiara ma charakter relacyjny i naprawdę nie warto jej komplikować zawiłymi 
domysłami. Dlatego właśnie tak ważnym jest, abyśmy nieustannie uczyli się postawy dziecięcej 
prostoty, tak aby nasza wiara była szczera i bez 
udawania. W takiej postawie dopiero przychodzi się 
do Jezusa, który jest cichy i pokorny sercem.


Z serca błogosławię, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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LITURGY SCHEDULE - JULY 11 / 12 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 11 / 12 LIPIEC

MASS / MSZA PRIEST / KSZIĄDZ LECTOR / LEKTOR

SATURDAY  
4:00PM Fr. M. Galle K. Leahy 

M. Carrasca

SUNDAY 
8:30AM Fr. M. Galle M. Carrasca 

R. Ferina

SUNDAY 
10:30AM Ks. D. Kusa T. Szurzynski 

K. Ziobro

SUNDAY 
12:15 PM Fr. M. Galle J. Miketta 

S. Moritz

SUNDAY 
6:00PM Ks. D. Kusa A. Harmata 

J. Sikorski

WEEKEND MASSES: 
Saturday Evening: 4:00 PM


Sunday: 8:30 AM & 12:15 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

Marge Ackermann—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Jan Drożdż—
Anthony Felau—Theresa Gloms—George Gloms—Philomena Greco—Jean 
Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Marilyn Huffnus—Andrew Jennings—Theresa 
Johnsen—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—
Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen Kearney—Sharon 

Kroll—Helen Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Mary Lund—Michael Manczko—Barbara McDonald—
Betty Mijatov—Gwen Moncada—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—Mari Temby—Rosemarie Wegner—Gina Swensen—Roger 
Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—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. 

June 28, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $7,344.27

Peter’s Pence:	 	 	 $1,598.00

St. Brother Albert Fund/Sharing	 $128.00

Total Collections: $9,070.27 

Thank you for your 
generosity  

and supporting our 
parish!

mailto:church@stpriscilla.org
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