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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
mailto:church@stpriscilla.or
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10:30AM +Maria Giża (rodzina)

	 +Anna Rogozińska (rodzina)

	 +Hilary Wilczewski w 50-tą rocz śm (Lucjana)

	 +Edward i Wiera Wilczewscy (Lucjana)

	 +Krystyna Karlikowska (Lucjana)

12:15PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM  Intencja dziękczynna w dniu 1-szych urodzin 	 	
	    Martynki z prośbą o dalsze bł i opiekę Matki 	 	
	    Bożej (rodzice)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Janusz Staszkowicz i jego rodziców (Artur)

	 +Jerzyk Dziębowski (Artur)

	 +Anna Grzych z okazji imienin


MONDAY (27)  
8:00AM All forgotten souls in purgatory (Villegas family)

7:30PM O Bożą opiekę dla rodziny Kułagów i Marków


TUESDAY (28)  
8:00AM +Suy Si 1st death anniversary (family) 

7:30 PM Za zmarłych z rodziny Kułaga i Marek


WEDNESDAY (29)  
8:00AM +Catherine McDermott (Frank C. Stevens)

7:30PM O Boże bł i opiekę Matki Bożej dla Marty Lisak 

	     w dniu imienin


THURSDAY (30) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners 

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


FRIDAY (31) 
8:00AM God’s Blessings & health for members of Crimaldi 
	     & Stompanato families (Rita) 

7:30PM O Bożą opiekę i światło Ducha Świętego dla 	 	
	     rodziny


SATURDAY (1) 
8:00AM Deceased members of Sullivan, Moniak & Mayer 	
	     families

9:00AM O Boże bł. i łaski potrzebne dla Barbary i Pawła 

	     z rodziną

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

4:00PM +Antoinette & Dan Manczak (family)

7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty


SUNDAY (26)

8:30AM	+Josephine Lowczynski (Joanne)

	 +Anna Bartolon (Mary Trendle)

	 +Renata & Nello Giacomoni (family)

	 Deceased members of Kucharski, Kotkowski & 	 	
	     Thomas families

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Intencja Dziękczynna za 30 lat małżeństwa 	 	
	     Lucyny i Krzysztofa z prośbą o dalsze bł., 	 	
	     potrzebne łaski i opiekę M Bożej dla całej 	 	
	     rodziny 

	 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 zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i dary 	 	
	     Ducha Świętego dla Janusza Kompiel z okazji 
	     70-tych urodzin (rodzina)

	 O łaski potrzebne za wstawiennictwem św. Anny 
	     i Boże bł. dla Anny Harmata, Anny Ewko i 	 	
	     Anny Adamowskiej

	 O Boże bł. i zdrowie dla Arkadiusza Matelskiego

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 O zdrowie i Boże bł oraz zdanie egzaminów dla 		
	     Renaty Blacha-Oprzyńska

	 O światło Ducha Świętego i szczęśliwe 	 	 	
	     rozwiązanie oraz zdrowie dla Dagmary 	 	
	     Wróbleskiej i jej dziecka

	 Intencja dziękczynna w dniu 1-szych urodzin 	 	
	     Martynki z prośbą o dalsze bł. i opiekę Matki 		
	     Bożej (rodzice)

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)

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Zdzisław Majkut 3 miesiące po śmierci

	 +Józef Bosek w 10-tą rocznicę śmierci

	 +Leszek Grabowski w 7-mą rocz śm (rodzina)

	 +Krystyna i Bogdan Grabowski (rodzina) 

	 +Janina i Edward Grabowski (rodzina)

	 +Aniela Olszewska (rodzina)

	 +Stanisława i Piotr Malinowscy (rodzina)

	 +Bogusław Grabowski w 5-tą roc śm (rodzina)

	 +Janina, Józef i Marian Ziobroń (rodzina)

	 +Maria Giża (rodzina)


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 

mailto:church@stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.org
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Ve r y o f t e n w e c o n f u s e 
intelligence with wisdom, 

thinking it’s the same reality. However, there are differences between 
these concepts. And so intelligence is more a skill that allows you to 
absorb specific knowledge and use it in everyday life. Wisdom is a 
gift that allows man to choose good and reject evil. Solomon, who is 
aware of the tremendous responsibility that goes with the office he 
is about to fulfill, asks for the gift of wisdom. He believes that this 
gift will help facilitate his rule over Israel. The source of wisdom is 
always God. Therefore, we should constantly ask for this gift to 
make wise choices in our lives. Wisdom tells us that whoever bets 
everything on God will never be disappointed. We see such a 
picture in the Gospel today. Both explorers focused on one precious value. Life that is based on 
God is our greatest treasure. We should tirelessly seek this happiness in life, even at the cost of 
losing strength, time or reputation.

 

God or nothing ...

 

Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Bardzo często stawia się znak równości pomiędzy inteligencją a mądrością. Jednak pomiędzy tymi 
pojęciami istnieją różnice. I tak inteligencja jest bardziej umiejętnością, która pozwala na 
przyswajanie konkretnej wiedzy i wykorzystanie jej w codziennym życiu. Mądrość zaś jest darem, 
który pozwala człowiekowi na wybór dobra, a odrzucenie zła. Salomon, który zdaje sobie sprawę z 
ogromu odpowiedzialności, jaki idzie z urzędem, który ma pełnić, prosi o dar mądrości. Wierzy, że 
ułatwi mu on sprawowanie władzy nad Izraelem. Źródłem mądrości jest zawsze Bóg. Dlatego 
powinniśmy nieustannie prosić o ten dar, aby w naszym życiu 
dokonywać mądrych wyborów. Mądrość podpowiada nam, że kto 
postawi wszystko na Boga, ten nigdy się nie zawiedzie. Taki obraz 
widzimy dzisiaj w Ewangelii. Obaj odkrywcy skoncentrowali się na 
jednej, drogocennej wartości. Życie, które oparte jest na Bogu, jest 
naszym największym skarbem. Tego szczęścia powinniśmy 
niestrudzenie szukać w życiu, nawet za cenę utraty sił, czasu czy 
reputacji. 


Bóg albo nic …


Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Refleksje Ks. Macieja

Mass Change Coming August 2! 

Beginning August 2, 2020, our 12:15pm Mass on Sundays will change to 12:30pm.  
This change comes to help us thoroughly clean and transition after the 10:30am Mass. 


We appreciate everyone’s understanding and cooperation - thank you!
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ST. PRISCILLA RELIGIOUS EDUCATION NEWS 
Registration starts in August! 

Come anytime to register your child Mon.- Fri. during office hours. 

Saturdays: 8/22, 8/29, 9/5, 9:00AM- 12:00AM, 


The first day of class 2020/2021 is Saturday, September 12, 


            Please remember: 
If your child is new to our program, it is mandatory to bring in a copy of the 

child’s Baptismal Certificate.


TUITION PLAN  
1 CHILD for parishioners             $160.00, non-parishioner        $190.00 

2 CHILDREN for parishioners    $240.00, non-parishioner        $300.00

3 CHILDREN for parishioners    $290.00, non-parishioner        $380.00


FIRST HOLY COMMUNION FEE - $40.00

CONFIRMATION FEE - $80.00 


Also parents, please let us know about your child/children who:

•  Have expressed an interest in becoming Catholic;

•  Are over the age of seven who have not been baptized;

• Were baptized Catholic as a child, but have not received the Sacraments of Confirmation and Eucharist.


Wymiana Tajemnic Różańca Świętego  
Poniedziałek, 3 sierpnia, 2020 

W sierpniu, będziemy modlić się w następujących intencjach: 
Intencja papieska, Intencja powszechna: Świat morza.  
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich 
rodziny. 

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.

Ośrodek Anawim - dla kobiet, który przyjmuje kobiety na przejściowe miejsce 
zamieszkania, poszukuje zorientowanej, dwujęzycznej (polsko/ angielskiej) kobiety do 
zamieszkania w naszym nowym obiekcie położonym w dzielnicy Humboldt Park w 
Chicago. W zamian za bezpłatny czynsz, posiłki i dodatkowe inne koszty, osoba będzie 
nadzorować do 9 mieszkańców, którzy przeszli programy leczenia różnych uzależnień 
od alkoholu i innych substancji. Osoba ta, będzie zgaszać do kierownictwa jeśli zostaną 
naruszone zasady domu lub podejrzewa się nawrót choroby. Potencjalny kandydat 
powinien posiadać silne umiejętności przywódcze i współpracować z naszym zespołem 
wolontariuszy misji. Musisz być legalnym rezydentem lub obywatelem USA, posiadać 
ważne prawo jazdy i może mieć pracę na zewnątrz. Aby uzyskać dodatkowe 

informacje, zadzwoń pod numer 773 486-8344 i zostaw wiadomość z imieniem i numerem telefonu. 
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Blessings and prayers for our Vicar 
General on his appointment as 
Bishop to the Diocese of Joliet! 

Congratulations  
Bishop Ronald A. Hicks! 

Please keep Bishop Hicks in your 
prayers as he begins his new 

journey.

St. Priscilla RCIA Program is offered for: 
• Adults and Teens who have never been baptized.

• Adults and Teens who have been baptized in another 

Christian denomination.

• Adults and Teens who simply want to learn more about the 

Catholic faith (e.g. the spouse of a Catholic who wants to 
learn more about the Church).


• Adults and Teens who were baptized Catholic, but never 
received First Communion or Confirmation.


Our sessions are designed to give participants an as broad and deep an understanding of the Catholic Faith 
as possible in our limited time.  We focus on four main pillars: The Creed, the Sacraments, Morality, and 

Prayer.  We dig deeply in to the scriptural roots of Catholicism as well as Church History.  We try to answer 
not only what Catholics believe, but why.  The sessions offer you much information but are also question-

driven.  We want everyone to have all their questions reasonably answered, and to be able to make an 
educated decision as to whether they wish to be fully initiated Catholics.  Each session also explores some 

of the Catholic traditions of prayer and spirituality to begin developing from Day One.  At no point in the 
process are you committed to completing all of it, nor of becoming Catholic.


Adults/teens Confirmation offered for: 
Adults and teens who never received the Sacrament of Confirmation 


For more information or to sign up, please contact Anna Harmata or call/leave a message at the office of 
Rel. Ed. 773-685-3785
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LITURGY SCHEDULE - AUGUST 1 / 2 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 1 / 2 SIERPIEN

MASS / MSZA PRIEST / KSZIĄDZ LECTOR / LEKTOR

SATURDAY  
4:00PM Fr. M. Galle M. Carrasca 

S. Mortiz

SUNDAY 
8:30AM Fr. M. Galle C. Duffy 

R. Ferina

SUNDAY 
10:30AM Ks. M. Galle P. Grocholski 

M. Kuczyński

SUNDAY 
12:30PM Fr. M. Galle J. Miketta 

T. Harmata

SUNDAY 
6:00PM Ks. M. Galle Sr. A. Kalinowska 

A. Cimoch

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

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. 

July 19, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $7,775.40

Online Giving (May 2020):	 	 $1,763.72

Total Collections: $9,539.12 

Thank you for your 
generosity and 
supporting our 

parish!

mailto:church@stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.org



