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Chicago, IL 60634
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Phone: 773-545-8840
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

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

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 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 sobotę od
3:00-4:00PM. Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii 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
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.

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 or online.

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

SUNDAY (19)
8:30AM +Stefania & Jerry Juszczyszyn (Mizera family))
+Ventura Roman (family)
+Salomon Tavira (family)
+Nada, Iginia & Vittorio Luporini (family)
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 Tadeusza Gaweł w dniu
urodzin
O Boże bł. i zdrowie w dniu urodzin dla Piotra
O Boże bł. i zdrowie dla Arkadiusza Matelskiego
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)
+Elżbieta i Steven Szymański w r. śm (rodzina)
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Kazimierz Orłowski (rodzina)
+Tadeusz Żołądz 3 miesiące po śmierci
(córka z rodziną)
+Mirosława Bućko w 7-mą rocznicę śmierci
(mąż i dzieci)
+Magda Paszczyk zmarła w Polsce (rodzina)
+Andrzej Świerzbiński z okazji urodzin (rodzina)
12:15PM St. Priscilla Parishioners
6:00PM O zdrowie i Boże bł. dla Oksany Burakowskiej
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
Za zmarłych polecanych w wypominkach
+Antoni Niemczyk (Marszałkowie)
+Jan Boratyn (Marszałkowie)
+Jan i Maria
+Sergiusz Bondarenko
MONDAY (20)
8:00AM Birthday Blessings for Linda DuPlantis (Denise)
+Ventura Roman (family)
+Salomon Tavira (family)
+Dominador Pamatmat Sr. Birthday Rem (family)
7:30PM O Boże bł. i zdrowie dla Arkadiusza Matelskiego

TUESDAY (21)
8:00AM + Salomon Tavira (family)
+Ventura Roman (family)
7:30 PM Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosł. dla Poli Rubiś w dniu
urodzin (rodzina)
O Boże bł. i zdrowie dla Arkadiusza Matelskiego
WEDNESDAY (22)
8:00AM +Ventura Roman(family)
+Solomon Tavira (family)
God’s blessings for Rita Gerhardt
Thanksgiving from Villegas family
7:30PM O Boże bł. i zdrowie dla Arkadiusza Matelskiego
THURSDAY (23)
8:00AM +Anastasia Marienfeld death ann. (Jim Miketta)
+Ventura Roman (family)
+Solomon Tavira (family)
7:30PM O Boże bł. i zdrowie dla Arkadiusza Matelskiego
FRIDAY (24)
8:00AM +Eleanor Gurdak (Joanne)
7:30PM W intencji szczęśliwego rozwiązania i zdrowia
dla córki Magdaleny i jej dziecka z
zawierzeniem jej rodziny M. Bożej przez
wstawiennictwo św. Szarbela
SATURDAY (25)
8:00AM All souls in purgatory
9:00AM O Boże bł. i łaski potrzebne dla Barbary
i Pawła z rodziną
O łaskę uzdrowienia dla Teresy
O zdrowie i Boże błogosł. dla Anny z rodziną
4:00PM God’s Blessings & Gifts of the Holy Spirit for
Phyllis Zalazinski on her 85th Birthday
(Joy & Marion Ward)
+Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+Bernice Hujar (family)
+Ferdinand Weiterschan 21st death ann. (family)
+Martha Mascio (Niece)
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 transition after the
10:30am Mass and also based on the surrounding parish
Mass times. We hope this change won’t be too much of
an inconvenience for everyone.
Thank you for your cooperation!
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Fr. Matthias’ Reflection

Many people lost faith, seeing their
weakness and thinking that they are
not able to overcome it. They left the way of God's commandments, often falling
into hopelessness and sadness. Perhaps it happened because they did not
know the words of St. Paul, who in today's second reading, reminds us of the
truth that it is the Holy Spirit who helps our weakness. By calculating on our
own, we are unable to change much in our lives. It's amazing that God is always
with us in His great mercy and never leaves us alone in the fight against evil.
Many today ask, how is it possible that there is so much evil in the world and
around us? If God is good and rules everything, why is this cruelty happening
not only globally, but also in our lives? At first glance, these claims seem to be
justified, but in order not to get lost, we must understand what the Lord Jesus is
saying in today's parable. First of all, evil will always remain evil. Even if it will sometimes be deceptively
similar to evangelical wheat, it will always remain a weed. Therefore, we cannot aﬀord any deviation. Let's
not be naive, evil will always try to blur the borders so that we feel constantly lost and alone in battle. And
second, which is extremely important, remember that we should always emphasize the good, protect it and
try to multiply it. Yes, we have to fight evil, but in this fight, we remain primarily focused on the good that is
constantly happening in our lives. It has to be more visible. Let us not delude ourselves, for now the world
we live in will not be perfect, but our Christian hope tells us that in the end evil will be defeated. God's Spirit
will always complement our deficiencies, imperfections and all shortcomings. For our part, we are simply to
move on and continue to fight the good fight. We can't desert. The awareness of this should constantly
motivate us to be sensitive and open to the grace of God, who wants to be with us always and everywhere.
In Christ,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Refleksje Ks. Macieja
Bardzo wielu ludzi zniechęciło się do wiary, widząc swoją słabość i myśląc, że nie są w stanie jej pokonać.
Zeszli z drogi Bożych przykazań, często pogrążając się w beznadziei i smutku. Być może stało się tak, bo
nie znali słów św. Pawła, który w dzisiejszym drugim czytaniu, przypomina prawdę, że to właśnie Duch
Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Sami po ludzku kalkulując, nie jesteśmy w stanie wiele w
swoim życiu zmienić. To niesamowite, że Bóg zawsze jest przy nas w swoim wielkim miłosierdziu i nigdy nie
pozostawia nas samych w walce ze złem. Wielu dzisiaj pyta, jak to możliwe, że na świecie i wokół nas jest
tyle zła? Skoro Bóg jest dobry i nad wszystkim panuje, to dlaczego źle się dzieje nie tylko w wymiarze
globalnym, ale również w naszym życiu? Pretensje te na pierwszy rzut oka wydają się poniekąd być
uzasadnione, ale żeby się nie pogubić musimy dobrze zrozumieć o czym Pan Jezus mówi w dzisiejszej
przypowieści. Otóż po pierwsze, zło zawsze pozostanie złem. Nawet jeśli czasem będzie łudząco podobne
do ewangelicznej pszenicy, to jednak zawsze będzie to chwast. Dlatego też, nie możemy sobie pozwolić na
jakiekolwiek odstępstwo. Nie bądźmy też naiwni, zło zawsze będzie się starać rozmazywać granice, tak
abyśmy nieustannie czuli się zagubieni i osamotnieni w walce. A po drugie, co jest ogromnie ważne,
pamiętajmy, że zawsze należy bardziej akcentować dobro, ochraniać i starać się je pomnażać. Owszem,
trzeba walczyć ze złem, ale w tej walce przede wszystkim mamy skupić się na dobru, które się nieustannie
dzieje w naszym życiu. To ono ma być bardziej widoczne. Nie łudźmy się, póki co świat, w którym żyjemy
nie będzie idealny, ale nasza chrześcijańska nadzieja podpowiada nam, że w ostatecznym rozrachunku zło
zostanie pokonane. Duch Boży zawsze będzie uzupełniał
nasze braki, niedoskonałości i wszelkie niedociągnięcia.
My ze swej strony mamy zwyczajnie trwać. Nie możemy
zdezerterować. Świadomość tego powinna nas
nieustannie motywować do bycia wrażliwym i otwartym na
łaskę Pana Boga, który chce być z nami zawsze i
wszędzie.
Oddany w Chrystusie Panu,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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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
2 CHILDREN for parishioners $240.00, non-parishioner
3 CHILDREN for parishioners $290.00, non-parishioner

$190.00
$300.00
$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.

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 questiondriven. 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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The summer Mission Cooperation Plan is an opportunity for our parish to
learn about, take inspiration from, and support missionaries from around
the globe. This summer, due to the pandemic, it is impossible to have an
in-person visitor, so we are hearing from our mission cause in a diﬀerent
way. We will hold the Mission Co-op collection on August 1-2 and so on
that weekend we will hear a missionary reflection.
If you are able, place a donation to support this cause and others like it
in the collection basket, or you can make a donation online at
WeAreMissionary.org/give.

Letni Plan Współpracy z Misjami jest dla naszej parafii okazją do poznawania misjonarzy z całego
świata, czerpania inspiracji z ich pracy i wspierania ich. Tego lata pandemia uniemożliwiła nam
zaproszenie misjonarza w fizyczny sposób. Dlatego na inne sposoby wsłuchujemy się w głos naszej
zaprzyjaźnionej misji. W dniach 1-2 sierpnia, podczas weekendu kolekty na rzecz misji, wysłuchamy
misyjnej refleksji.
Jeśli jesteś w stanie pomóc, prosimy o złożenie ofiary na wsparcie tego dzieła i innych podobnych mu
inicjatyw. Ofiarę można złożyć do koszyka z kolektą lub za pośrednictwem Internetu, na stronie:
WeAreMissionary.org/give.

This year, National Natural Family Planning (NFP)
Awareness Week is celebrated July 19-25!
Natural Family Planning is the general title for the
scientific, natural, and moral methods of family planning
that can help married couples either achieve or
postpone pregnancies. NFP methods are based on the
observation of the naturally occurring signs and
symptoms of the fertile and infertile phases of a
woman's menstrual cycle. No drugs, devices, or surgical
procedures are used to avoid pregnancy. Since the
methods of NFP respect the love-giving and life-giving
nature, they support God's design for married love.

W tym roku Krajowy Tydzień Naturalnego
Planowania Rodziny obchodzimy 19- 25 lipca
Naturalne Planowanie Rodziny, to nazwa naukowej,
naturalnej i moralnej metody, która umożliwia
małżonkom poczęcie lub przesunięcie w czasie ciąży.
NFP bazuje na obserwacji naturalnych symptomów
płodnej lub niepłodnej fazy w cyklu kobiety. Nie stosuje
żadnych środków, pigułek czy interwencji chirurgicznych
by zapobiec ciąży. NFP respektuje z natury miłość i
życie, jakie Bóg zamierzył dla miłości małżeńskiej.
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Congratulations!
Congratulations to the following students
from the St. Priscilla Religious Education
Program who received the Sacrament of
the Holy Eucharist on July 12, 2020.
Ava Miller,
Yaﬀet Misghina, &
Sophia Nano
Other groups of students will receive their first Holy Communion in October and May 2021. In this
unusual situation, let us support and keep all children and their families who are waiting for
sacraments in our prayers. Congratulations again! Remember to always stay close to Jesus by
receiving the Eucharist as often as you can!

July 26 is the feast of St. Anne and Joachim, the
patron saints of marriages and families. Let us
pray through their intersession for strong
marriages and happy, holy families in our parish.
St. Anne and Joachim pray for us!
26 lipca wspominamy uroczystość Św. Anny
i Joachima, patronów małżeństw i rodzin, módlmy
się przez ich wstawiennictwo o silne małżeństwa i
szczęśliwe i święte rodziny w naszej parafii. Św.
Anno i Joachimie módlcie się za nami!

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.
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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.

LITURGY SCHEDULE - JULY 25 / 26
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - 25 / 26 LIPIEC

MASS / MSZA

PRIEST / KSZIĄDZ

LECTOR / LEKTOR

SATURDAY
4:00PM

Fr. M. Galle

R. Ferina
M. Clancy

SUNDAY
8:30AM

Fr. M. Galle

M. Carrasca
R. Mizera

SUNDAY
10:30AM

Ks. M. Galle

A. Mandziuk
E. Ziobron

SUNDAY
12:15 PM

Fr. M. Galle

M. Picchietti
C. Harmata

SUNDAY
6:00PM

Ks. M. Galle

M. Cieluch
A. Grudzinski

July 12, 2020
Regular Sunday Collection:
Capital Improvements:
Total Collections:

$7,267.50
$669.00
$7,936.50

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

Thank you for your
generosity and
supporting our
parish!

WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU
TYGODNIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM
Sobota: 9:00 AM
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