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Welcome to
St. Priscilla!

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. Anna Knap, Business Manager
Mr. Wesley Adamowski, Custodian

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634
Phone: 773-545-8840
Fax: 773-545-8919
Religious Education Office:
773-685-3785
www.stpriscilla.org church@stpriscilla.org

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii parafialnej.

CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory ‐ No appointment required.

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kance‐
larii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

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 arrange‐
ments. At least one of the engaged persons (or their par‐
ents) must be a registered and active parishioner of St.
Priscilla. Weddings are not scheduled on Sunday.

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.

ANOINTING OF THE SICK:
Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed at the Rectory.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.

Seventh Sunday in Ordinary Time

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (24)
8:30AM In Thanksgiving Villegas Family
+Michelle Scarano (Family)
+Celestina Barselotti (Family)
+Lillian Conforti 9th Death Ann. (Ann Marie & Frank)
10:30AM Za parafian św. Pryscylli
O Boże bł. dla Emillii i rodziny
O zdrowie i Boże bł. w dniu urodzin dla
Lucjany Wilczewskiej
O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla Doriana
i Oliwera
O zdrowie, Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski dla
Stanisława Topor z okazji 70‐tych urodzin
(Rodzina)
O radość wieczności dla:
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Lukasz Boufał (Rodzina)
+Stefan Lech w rocz. urodzin (żona i córki)
+Józef Sopek (żona z synami)
+Eugeniusz Wiśniewski 8 rocz. śmierci
+Philip Bober (Rodzice)
+Daniel Krawiec (Rodzina)
+Anna Kalinowski (Rodzina)
+Irena Raś 3‐cią rocz. śmierci (Rodzina)
+Walentyna Harla 7‐mą rocz. śmierci (córka)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
Za zmarłych polecanych w wypominkach
MONDAY (25) Weekday
8:00AM Blessings for Joan
++Matthew & James Blickle (Joan)
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)
TUESDAY (26) Weekday
8:00AM +Alejander Pamatmat Birthday Rem. (Family)
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)
WEDNESDAY (27) Weekday
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)
Za dusze w czyśćcu cierpiące (Dawid z rodziną)
THURSDAY (28) Weekday
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)
+Maria Stępień w 30 dzień po śmierci (Rodzina)

FRIDAY (1) Weekday
8:00AM +Donald Schultz Jr. (mom and dad)
7:30PM +Daniel Krawiec (Rodzina)
+Natalia Kazimieczuk 28 rocz. śmierci
+Maria Stępień (Rodzina)
SATURDAY (2) Weekday
8:00AM +Richard Okenfuss 40 days after Death (Olivia)
8:30AM +Wanda Ołdakowska
+Maria Skwarkowska
+Janina Jarocka
4:00PM St. Priscilla Parishioners
7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty

EUCHARIST FOR THE SICK & HOMEBOUND AND
THE SACRAMENT OF THE SICK
If there is someone who would like to receive the Eu‐
charist at home, hospital, or nursing home, or if you
have a family member, friend or neighbor who is
homebound and would like a home visit, please call
the Rectory Oﬃce. Our priests, Ministers of Care and
Eucharistic Ministers look forward to fulfilling these
requests.

KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH ORAZ SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH
Jeśli jest ktoś, kto pragnie przyjąć Komunię Świętą w
domu, szpitalu lub w domu opieki, lub jeśli mamy
kogoś z rodziny, przyjaciela lub sąsiada, którego
możnaby odwiedzić, prosimy konakt z biurem
parafialnym. Nasi kapłani oraz nadzwyczajni szafarze
Komunii Świętej są gotowi służyć wszystkim
potrzebującym.

February 17, 2019
Total Collection:

$ 7,086.49

Thank you for your generosity
and support of our Parish.
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Fr. Maciej’s Reflections
Typically, it so happens that we react to hostility with feelings quite far from love. The more
someone touches and hurts us, the more we have the desire to get revenge. However, did I
ask myself: Could it have been my attitude that caused the other person's behavior? Before I
accuse another, it's worth trying to justify. Maybe it’s because they don’t know me, heard
rumors and opinions, oﬀended pride or mere jealousy cause such reactions? Should I repay evil
with evil and cultivate a sense of harm and injury? The love of one’s enemy is going beyond the
closed and deadly circle, going towards life. Maybe it is also worth changing our way of
thinking and asking ourselves: What do you want to tell me, Lord, through these diﬃcult
events? It may turn out that facing concrete matter this way, will become a lesson of humility
and wisdom for us.
Just think:
•
•
•

How do I react to attacks, bad words or accusations?
What should I pay attention to in my life in order to better fulfill the call of Jesus to
love my enemies?
What do I do when the spirit of jealousy and unhealthy competition rushes into my
heart?

This week, let’s remember the first Friday and the first Saturday of the month. I invite you to attend our services,
Adoration of the Blessed Sacrament, Confession and Eucharist. Asking for your prayer.
In prayer,
Fr. Matthias Galle – your Pastor

Refleksje Ks. Macieja
Z reguły bywa tak, że na okazaną nam wrogość reagujemy uczuciami dość dalekimi od miłości. Im bardziej ktoś nas
dotknie i zrani, tym większą mamy chęć żeby się zrewanżować. A czy zapytałem sam siebie: czy może to moja post‐
awa spowodowała takie zachowanie drugiego człowieka? Zanim oskarżę, warto próbować usprawiedliwić. Może
to nieznajomość mojej osoby, zasłyszanie opinie, urażona duma lub zwykła zazdrość powodują takie reakcje? Czy
mam odpłacać złem za zło i pielęgnować w sobie poczucie krzywdy i zranienia? Miłość nieprzyjaciół to wyjście poza
zamknięty i śmiercionośny krąg, wyjście w stronę życia. Może warto także przy tej okazji zmienić sposób myślenia i
zapytać siebie: co przez te trudne zdarzenia chcesz mi, Panie Boże, powiedzieć? Może się bowiem okazać, że takie
właśnie postawienie sprawy stanie się dla nas lekcją pokory i życiowej mądrości.
Pomyśl:
•
•
•

Jak reaguję na doznane krzywdy, złe słowa czy oskarżenia?
Na co powinienem zwrócić uwagę, by w swoim życiu lepiej
wypełnić wezwanie Jezusa do miłości nieprzyjaciół?
Co robię, gdy wdziera się w moje serce duch zazdrości i niezdrowej
rywalizacji?

Pamiętajmy w tym tygodniu o pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca.
Zapraszam na nasze nabożeństwa, adorację Najświętszego Sakramentu,
Spowiedź i Eucharystię. Pokornie proszę o modlitwę, sam w niej trwając.
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Seventh Sunday in Ordinary Time
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Saturday, March 2
4:00PM Holy Mass (Church)
5:00PM RCIA (Rectory)
7:00PM Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie
i uzdrowienie (Kościół)

PARISH ACTIVITY
WYDARZENIA PARAFIALNE

Sunday, March 3
8:00AM Rosary (Church)
8:30AM Holy Mass (Church)
10:00AM Godzinki (Kościół)
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:00PM Divine Mercy Chaplet (Church)
12:15PM Holy Mass (Church)
5:30PM Różaniec (Kościół)
6:00PM Msza święta (Kościół)
7:00PM Katechumenat (Plebania)
7:00PM Odnowa w Duchu Świętym (Sala McGowan)

Monday, February 25
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Lectio Divina (Plebania)
Tuesday, February 26
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, February 27
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (Kościół)
8:15PM Katechumenat (Plebania)
8:30PM Diakonia Muzyczna (Kościół)
Thursday, February 28
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)

PEREGRINATION - STATUE OF
OUR LADY OF FATIMA
More than 100 families from our parish already took
the statue to their homes. You also can invite the
Blessed Virgin to your home, just call the parish oﬃce.

Friday, March 1
7:00AM First Friday Adoration & Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM All day Adoration of the Blessed Sacrament
(Church)

3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
6:00PM Spowiedź
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM Spotkanie dla Młodzierzy (Plebania)
8:15PM Chór Św. Cecylii (Kościół)
Saturday, March 2
7:30AM Holy Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec (Kościół)
9:30AM Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Shabbona Park)
3:00PM Confession (Church)

PEREGRYNACJA FIGURY
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Już ponad 100 rodzin z naszej parafii przyjęło figurę
Matki Bożej Fatimskiej do swoich domów. Aby zaprosić
Matkę Bożą wystarczy zadzwonić do biura
parafialnego.

We invite anyone who is able to help with keeping
the church clean to please join us weekly on
Wednesdays at 1:00PM.
Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby się włączyć
w sprzątanie kościoła. Prosimy dołączcie do nas w
każdą środę o godz. 1:00PM.
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6949 W. Addison Chicago, IL 60634 tel.773 545 8840

Conferences
& Lenten Retreat
with
Fr. Mitch Pacwa
April 4 - 7, 2019
If you were a student at
St. Priscilla School with
Fr. Pacwa, please contact the
Rectory. We would like to
organize a class reunion!

Thursday, April 4
Friday, April 5
Saturday, April 6
Sunday, April 6
ATTENTION: BEWARE OF SCAMS PHONE
CALLS
Recently, we learned that parishioners have been
receiving a number of scam phone calls—some of
which appear as diﬀerent names on Caller ID, including
local churches. Please be careful and do not share any
personal information.
If you receive a call from St. Priscilla Parish and you
don’t recognize the person on the other line, hang up
and call the rectory at 773‐545‐8840. You can also try
calling your phone company to try and block these
scammers.

Seventh Sunday in Ordinary Time
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PLEASE REMEMBER
This Friday is the First Friday of the month. Join us to pray in a special way to the Blessed Sacrament.
We have all‐day adoration beginning after the 8:00 AM Mass. Confessions will be held at 6:00 PM.

We invite you to participate in Marian Devotions (Exposition of the Blessed Sacrament
with Rosary & Litany of Loreto) on the First Saturday of month at 7:00 AM.

Prosimy pamiętać, że w najbliższy piątek przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich do naszej
świątyni na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą o godz. 6‐tej wieczorem,
oraz na Mszę św. o 7:30 PM.

♦
♦
♦
♦

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału we Mszy świętej oraz nabożeństwie
z modlitwą wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie!
6:30 PM ‐ Spowiedź święta
7:00 PM ‐ Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec
8:00 PM ‐ Msza święta
9:00 PM ‐ Posługa modlitwą wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie
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VALENTINE DANCE
ZABAWA WALENTYNKOWA

Dziękujemy wszystkim którzy
przyczynili się do zorganizowania zabawy
Walentynkowej. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyszli i dobrze się bawili!!!
Thank you to everyone who helped
organize the Valentine’s Day Dance.
Thanks to everyone who came and had
fun.
SEE YOU AT THE FALL DANCE!!!

Seventh Sunday in Ordinary Time
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2019 Annual Catholic Appeal
“Come, Follow Me…
and share the Word”

Prosimy o złożenie ofiary na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2019 r.
“PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo".

This weekend, our parish will be conducting the An‐
nual Catholic Appeal in‐pew Commitment Weekend.
Please remember that the Annual Catholic Appeal is
much diﬀerent than a one‐time special collection. It
is a pledge campaign where you can make a gift pay‐
able in installments.

Bieżący weekend będzie w naszej parafii weekendem
składania zobowiązań finansowych na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy, abyście
pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś
zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą.
Jest to kampania, podczas której składane są
zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane w
ratach.

The Annual Catholic Appeal theme, “Come, Follow
Me…and Share the Word,” was selected to remind
us to continue to answer Jesus’ call to follow Him in
thought, word and deed by providing the necessary
contribution to fund ministries and services to share
God’s love with many others in our Parish and our
Archdiocese.

Hasło tegorocznej Kwesty „PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś
Słowo” zostało wybrane, aby przypomnieć nam, że
musimy wciąż odpowiadać na wezwanie Jezusa, by
iść za Nim w myślach, słowach i czynach przez par‐
tycypowanie finasowanie duszpasterstw i posług, by
dzielić się miłością Boga z innymi w naszej parafii i
Archidiecezji.

Each pledge makes a diﬀerence! All parishes commu‐
nities participate in the campaign and the gifts of
many enable our parishes, schools, and ministries to
deliver needed services. Thank you for your prayerful
consideration and generous response.

Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie
uczestniczą w kampanii i to dzięki darom złożonym
przez wiele osób parafie, szkoły i wiele duszpaster‐
stw może zapewniać wiernym potrzebne posługi i
dzieła duszpasterskie.
Dziękujemy za rozważenie na modlitwie możliwości
złożenia ofiary i za Waszą hojną odpowiedź na ten
apel.

Pielgrzymka z Ks. Maciejem Galle do:
♦

MEDJUGORIE - MATKA BOZA KROLOWA
POKOJU
♦ MALOWNICZA WYSPA BRAC - REJS Z
ODPOCZYNKIEM
♦ PIETRLCINA - MIEJSCE GDZIE URODZIŁ
SIĘ OJCIEC PIO oraz SAN GIOVANNI ROTONDO
♦ CZARNOGORA - REJS NA WYSPE MATKI BOSKIEJ SKALNEJ I CUDOWNY OBRAZ

Od 15-go do 26-go wrzesnia 2019r.
Po więcej informacji, prosimy dzwonić do: Blue Amber Travel (847) 630-3777
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St. Priscilla Parish wishes to honor all those in the
armed services who have fallen in the line of duty.
Please join us in remembering these fallen heroes.
If someone from your family or friends is in need
of this prayer, please share their name with us ...

It is so important for the faithful to pray much
and pray often for our military personnel, who
daily put themselves in harm's way for the defense and protection of our nation.
PRAY FOR…
US Army:
Chaplain Capt. Fr. Marcin Buliński
Staﬀ Sgt. Anthony G. Tripoli
US Navy:
PO2 Daniel Jarosz
E3 Kamil Bigos

If you wish to pray for a soldier close to
you, please contact our Office.

Marge Ackermann—Joe Bargi—
Lorraine Belokon—Dorothy Cas‐
cio—Emmett Clancy—Edward &
Mary Czerwinski— Jan
Drożdż—Anthony Felau—Theresa Gloms—George
Gloms—Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer
Hebda—Dorothy Heck—Mrs. Marilyn Huﬀnus—
Andrew Jennings—Carrie Kacen—Marie Kane—
Thaddeus Kapica—Janet Kaplan—Kazimiera Kar‐
wowska—Zuzanna Karwowska‐Rafało—Maureen
Kearney—Chester Kmiec—Sharon Kroll—Helen
Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Mary
Lund—Michael Manczko—Barbara McDonald—
Betty Mijatov—Gwen Moncada—Mike Muka—
Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—Joe Nowik
Jr.—Anna Oracz—Henry Orry—David Pawson—
Marge Reavis—Alice Reckmann—James Reibel—
Augusto Sandoval—John Sherrod—Rosemarie
Wegner—Gina Swensen—Roger Vlasos—Ann Vin‐
cent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—
Carla and Adam—Rich Youns—
Barbara Youns

If you would like to have a name added
or removed from our Parish “Pray For…” sick list,
please call the rectory at 773-545-8840. Thank you!

A Military Mother’s Prayer
Almighty God and Father ‐ All praise and glory be to you. As a military mother, I pray that you bless and
protect all of our precious sons and daughters serving in our military branches who may be in
harms way. Please provide them with a safe journey home to their loving families. Amen.

LITURGY SCHEDULE - March 2 / 3
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 2 / 3 Marzec
MASS / MSZA

PRIEST / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

U. Dziwik
E. LoPiccolo

M. Carrasca
K. Leahy

Sunday
8:30 AM

D. Chesna
E. Villegas

S. Mortiz
C. Duﬀy

Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

A. Harmata
S. Słonina
R. Hernandez
M. Clancy

T. Szurzyński
A. Mandziuk
J. Miketta
D. Ziobro

Sunday
6:00 PM

Sr. A. Kalinowska
K. Cioch

K. Cioch
M. Cieluch

