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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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Sunday (28) 

6:00PM	 W intencji powrotu do zdrowia dla Romy Feluś

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Leszek Lisiecki (przyjaciele)

	 +Kazimiera i Tadeusz Grabowscy


MONDAY (29)  
8:00AM +Florentina Jacob 40th day after death (Olivia)

	 +Pietro Massanisso Birthday Remem. (family)

7:30PM +Teresa Cieluch w 36-tą rocznicę śmierci

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy


TUESDAY (30)  
8:00AM +Antoinette R. Manczak 1st death ann. (family)

7:30 PM Intencja dziękczynna za otrzymane łaski 

	     i podziękowanie za dobrych pracodawców

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy


WEDNESDAY (1)  
8:00AM Deceased members of Crimaldi & Stompanato 	 	
	     families

7:30PM O łaskę uzdrowienia dla Teresy


THURSDAY (2) First Thursday 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM +Maria Bogusz w 9-tą rocznicę śmierci (córka)

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 W intencji Lilli o opiekę MB Nieustającej Pomocy 
	     i Dary Ducha Świętego


FRIDAY (3) First Friday 
8:00AM +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

7:30PM +Antoni Baran 2 miesiące po śmierci (Habfrny)

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy


SATURDAY (4) First Saturday 
8:00AM +Rosario Enrique Poco (family)

9:00AM Intencja dziękczynna Barbary i Pawła z rodziną

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

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

7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty	

Sunday (28)

8:30AM	 +Josephine & Nathan Benanti death ann (family)

	 +Mary & Frank Calvert death anniversary (family)

	 +Rose & Al Kosac death anniversary (family)

	 +Linda Regan death anniversary (family)

	 +Sharon Benanti death anniversary (family)

	 +Kristen Kocol death anniversary (family)

	 Deceased members of Kucharski, Kotkowski & 	 	
	     Thomas families

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O bł. i opiekę Matki Bożej dla Piotrusia Mendala 	
	     w dniu Chrztu Świętego

	 Intencja Dziękczynna za 45lat małżeństwa 	 	
	     Romany i Antoniego z prośbą o dalsze bł. 

	     i potrzebne łaski

	 Z okazji 15-tej rocznicy ślubu Zofii i Piotra 	 	
	     podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 

	     o dalszą Bożą opiekę

	 O Boże bł. dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Ewy

	 O zdrowie i bł. dla Heather i Łukasza w 12-tą 	 	
	     rocznicę ślubu

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

	 O Boże bł. opiekę Matki Bożej dla wnuczka 	 	
	     Maksymiliana z okazji urodzin

	 O dar wiary i Boże błogosł. dla dzieci Patryka 

	     i Konrada (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. (żona i dzieci)

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Leszek Lisiecki

	 +Stefan Małek 2 miesiące po śmierci 

	 +Zdzisław Majkut 2 miesiące po śmierci

	 +Antoni Mendala

	 +Kathy 2 miesiące po śmierci

	 +Joane w 2-gą rocznicę śmierci

12:15PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O Boże bł. i opiekę Matki Bożej, łaski Ducha 	 	
	     Świętego z okazji 45-tych urodzin dla syna 	 	
	     Tomasza


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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Today's Gospel clearly reminds us that God is always 
first and only He is the Lord of our lives. God cannot 

be at the end of the queue of our values. Therefore, we should not love Him only with sentimental, 
emotional and devotional love. God wants us to love Him with total and complete love - with all 
our heart, our entire self, soul, mind, whole person, our whole life. True love gives out everything. 
St. Augustine used to say - "If God comes first, everything is in the right place." If God is not our 
„first love," others will take His place. Family and children can then become idols before whom we 
kneel and adore. To imitate Jesus also means to carry a cross. The disciple of Jesus imitates the 
Master in all his life, and therefore he cannot exclude the final consequence of his mission - the cross and martyr's 
death. The very realization of love is suffering because love without suffering is an illusion. The suffering  therefore  is 
everyday life and the effort to grow in virtues and in goodness; overcoming yourself and your faults. Suffering is life in 
the community and the wounds inflicted by other people. Suffering is everything that derails our plans, desires that 
happen against our will. Everyday suffering is also living the Gospel, especially in unfavorable, secularized 
environments ... When we accept Jesus' path, we encounter the cross. When we take it up with Jesus, He leads us to 
true, selfless love. Awakens and raises us to a new life. Jesus also emphasizes the importance of the disciples' 
mission. They are the "extension of His hands"; they represent Him and God the Father. Hence the friendly reception of 
Jesus' disciples (and above all the Gospel they preach) is the acceptance of God Himself. It will not go unrewarded. 
Jesus identifies himself with the weak tools He has, which are His disciples and even with the least (cf. Mt 25:40). 
Hence, it is not the most important thing whether the disciple is "qualified", intelligent, sympathetic ... but whether he is 
"an instrument in God's hands." Let's ask ourselves today, what is my hierarchy of values? Which place does God take 
in it? What does my love for God look like? What are my family relationships (with parents, children)? Have any of the 
people become my god? What is my everyday cross? How do I take it up and experience it? With Jesus? How do I 
relate to today's messengers of Jesus - priests? What do I expect from them? What do I value and what do I criticize?

Let's remember the first Thursday, Friday and Saturday of the month this week.

 

In prayer,

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Dzisiejsza Ewangelia wyraźnie przypomina, że Bóg jest zawsze pierwszy i 
tylko On jest Panem naszego życia. Pan Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Dlatego nie powinniśmy 
Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg pragnie, byśmy Go kochali miłością totalną, 
całkowitą – całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Prawdziwa miłość oddaje 
wszystko. Nie zatrzymuje niczego dla siebie. Św. Augustyn mawiał - „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko 
jest na właściwym miejscu”. Jeśli Bóg nie jest „pierwszą miłością”, Jego miejsce zajmą inni. Rodzina, dzieci mogą stać 
się wówczas bożkami, przed którymi klękamy i które adorujemy. W naśladowanie Jezusa wpisany jest również krzyż. 
Uczeń Jezusa naśladuje Mistrza w całym Jego życiu, a więc nie może wykluczyć ostatecznej konsekwencji swego 
posłannictwa – krzyża i śmierci męczeńskiej. Ojcowie Kościoła nadali słowom Jezusa sens bardziej duchowy. 
Twierdzili, że podjąć krzyż to afirmować cierpienie, które nas w życiu spotyka. Już sama realizacja miłości jest 
cierpieniem, bo miłość bez cierpienia jest iluzją. Cierpieniem jest codzienne życie i trud wzrastania w cnotach, w 
dobrem; pokonywania siebie i własnych wad. Cierpieniem jest życie we wspólnocie i rany, jakie zadaje drugi człowiek. 
Cierpieniem jest wszystko, co krzyżuje nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Cierpieniem jest 
również życie na co dzień Ewangelią, zwłaszcza w środowiskach nieprzychylnych, zlaicyzowanych… Gdy przyjmujemy 
drogę Jezusa, napotykamy krzyż. Gdy go podejmujemy z Jezusem prowadzi nas do prawdziwej, bezinteresownej 
miłości. Budzi i podnosi do nowego życia. Jezus podkreśla również wagę misji uczniów. Są oni „przedłużeniem Jego 
rąk”; reprezentują Jego samego, a przez to Boga Ojca. Stąd życzliwe przyjęcie uczniów Jezusa (i przede wszystkim 
Ewangelii, którą głoszą) jest przyjęciem samego Boga. Nie pozostanie bez nagrody. Jezus utożsamia się ze słabymi 
narzędziami, jakimi są Jego uczniowie, a nawet z każdym najmniejszym (por. Mt 25, 40). Stąd nie jest najważniejsze, 
czy uczeń jest „wykwalifikowany”, inteligentny, sympatyczny…, ale czy jest „narzędziem w ręku Boga”. Zapytajmy 
dzisiaj samych siebie, jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wygląda moja miłość 
do Boga? Jakie są moje relacje rodzinne (z rodzicami, dziećmi)? Czy ktoś z ludzi nie stał się moim bożkiem? Co jest 
moim codziennym krzyżem? W jaki sposób go podejmuję i przeżywam? Czy z Jezusem? Jak odnoszę się do 
dzisiejszych wysłanników Jezusa – kapłanów? Czego od nich oczekuję? Co cenię, a co krytykuję? 

Pamiętajmy o pierwszym czwartku, piątku i sobocie miesiąca w tym tygodniu. 


Z modlitwą, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Refleksje Ks. Macieja
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INDEPENDENCE DAY PRAYER 

Dear Lord, There is no greater feeling of liberty than to experience freedom 
from sin and death that you provided for me through Jesus Christ. Today my 
heart and my soul are free to praise you.

For this, I am very thankful. On this Independence Day, I am reminded of all 
those who have sacrificed for my freedom, following the example of your Son, 
Jesus Christ. Let me not take my freedom, both physical and spiritual, for granted. May I always remember 
that a very high price was paid for my freedom. My freedom cost others their very lives. Lord, today, bless 
those who have served and continue to give their lives for my freedom. With favor and bounty, meet their 
needs and watch over their families. Dear Father, I am so thankful for this nation. For all the sacrifices 
others have made to build and defend this country, I am grateful. Thank you for the opportunities and 
freedoms we have in the United States of America. Help me never to take these blessings for granted. Help 
me to live my life in a way that glorifies you, Lord. Give me the strength to be a blessing in someone's life 
today, and grant me the opportunity to lead others into the freedom that can be found in knowing Jesus 
Christ. In your name I pray. Amen.

FIRST THURSDAY OF THE MONTH 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with prayer for priests and new vocations

7:30AM Confession

8:00AM Mass


PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
6:30PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą za kapłanów i o nowe powołania do 
kapłaństwa, życia konsekrowanego i pustelniczego

7:00PM Spowiedź święta

7:30PM Msza święta 


FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with Litany to the Sacred Heart of Jesus

7:30AM Confession

8:00AM Mass followed by all-day adoration of the Blessed Sacrament


PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
8:30AM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja

6:30PM Spowiedź świętą 

7:00PM Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

7:30PM Msza święta 


FIRST SATURDAY OF THE MONTH 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with Rosary & Litany of Loreto

7:30AM Confession

8:00AM Mass


PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
6:30 PM Spowiedź święta

7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec

8:00 PM Msza święta

9:00PM Posługa modlitwą wstawienniczą
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LITURGY SCHEDULE - JULY 4 / 5 
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 4 / 5 LIPIEC

MASS / MSZA PRIEST / KSZIĄDZ LECTOR / LEKTOR

SATURDAY  
4:00PM Fr. D. Kusa M. Adamowski 

S. Moritz

SUNDAY 
8:30AM Fr. D. Kusa R. Mizera 

E. Villegas

SUNDAY 
10:30AM Ks. M. Galle A. Harmata 

T. Szurzynski

SUNDAY 
12:15 PM Fr. D. Kusa D. Ziobro 

M. Clancy

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

J. Grocholski

June 21, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $7,854.00

Collection for Retired Priests:	 $217.00

Brother St. Albert Fund for Needy: $977.00

Sharing Parish	 	 	 $380.00

Total Collections: $9,428.42 

Thank you for your 
generosity  

and supporting our 
parish!

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. 

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



