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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
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SUNDAY (27)

8:30AM	Thanksgiving intention to 	 	
	    Fr.Maciej for the care & spiritual 	
	    help for the Mark’s family

	 For God’s blessings & protection of the Blessed 		
	    Virgin Mary for Mark on his First Holy 	 	 	
	    Communion

	 +William Engel 5th death ann. (wife, Bob, Karen)

	 +Stanislaw Harbaszewski 6th death ann. (family)

	 +Barbara Sessler (Adamowski)

	 +Florencia Garcia (Alcantara family)

	 +Larry Boy Dela Cruz (Alcantara family)

	 +Zosimo Mariano (Alcantara family)

	 Deceased members of Kucharski, Kotkowski & 	 	
	    Thomas families

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	     i rodziny

	 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski 	 	
	     potrzebne dla Hanny Migoń (Jadzia)

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

	 O opiekę Matki Bożej dla Edyty i Kuby w Bogu 	 	
	     wiadomej intencji

	 O łaskę zdrowia dla Teresy

	 O opiekę Matki Bożej dla Edyty i Kuby w Bogu 	 	
	     wiadomej intencji

	 O wieczną radość dla:

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzina)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Maria Stoch (wnuczka)

	 +Henryk Dolubizno (rodzina)

	 +Lenora Velardo (rodzina)

	 +Roman Matula (rodzina)

	 +Jannette Mieczkowski miesiąc po śmierci 	 	
	     (rodzina Głowinski)

	 +Stanisław Harbaszewski 6-ta rocz śm (rodzina)

	 +Karol Radziszewski zmarły w Polsce 

	     (syn z rodziną)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

	    i wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem 
	    św. Jana Pawła II dla Wojciecha Tołwińskiego 		
	    z okazji 50-tych urodzin, dla Magdy Tołwińskiej 
	    z okazji 16-tych urodzin i dla Mateusza 	 	
	   Tołwińskiego z okazjo 12-tych urodzin (rodzina)

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)


MONDAY (28)  
8:00AM God’s blessings, health  & gifts of the Holy Spirit 	
	    for Michelle on her birthday (family)

7:30PM O Boże błogosł., zdrowie i łaski potrzebne dla 	 	
	    Hanny Migoń (Jadzia)

	 O Boże błogosł. i potrzebne łaski w dniu urodzin 	
	    dla Jacka Rogozińskiego (Marta) 

	 +Maria Stoch (wnuczka)


TUESDAY (29) 

8:00AM For God’s blessing & protection of the Blessed 	 	
	    Virgin Mary for Sobien family

	 +Jonathan Javier Subida 1st death ann (family)

	 +Mary O’Grady (Peter)

7:30 PM O Boże błogosł., światło Ducha Świętego 

	    i opiekę NMPanny dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 O Bożą opiekę za wstawiennictwem świętych 	 	
	    Archaniołów dla rodziny


WEDNESDAY (30)  
8:00AM God’s blessings, health and gifts of the Holy Spirit 
	    for Shober family

7:30PM For Fr. Jeffrey Grob blessings on his new call & 		
	    protection of the Blessed Virgin Mary

	 O łaskę zdrowia dla Gieni, Jolanty i Pawła

	 O uzdrowienie dla Teresy 


THURSDAY (1)  
8:00AM For a blessing to Fr. Jeffrey Grob in the new 	 	
	    ministry & protection of the Blessed Virgin Mary 

	    (M. Wroblewska)

7:30PM O Boże błogosł., światło Ducha św. i opiekę 	 	
	    NMPanny dla ks. Maceja i ks. Daniela


FRIDAY (2) 
8:00AM +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Anton Marienfeld death anniversary (Jim Miketta)

	 Health & blessing for Teresito Villegas on his 	 	
	    birthday (family)

7:30PM O łaski potrzebne w rodzinie

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (3) 
8:00AM Deceased members of the Sullivan, Moniak & 	 	
	    Mayer families

9:00AM Intencja dziękczynna za otrzymane łaski dla 	 	
	    Barbary, Pawła i rodziny

	 O zdrowie Boże błogosł. dla Antoniego  

	 O łaskę uzdrowienia dla Teresy

	 +Michalina i Piotr Marek w rocznicę śmierci 	 	
	    (rodzina)

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

	 +Helen Oreste Gonzalez death anniversary 	 	
	    (daughter)

7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty
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Three consecutive parables speak 
of rejecting Jesus as Christ, or the 

Messiah. The two sons in today's parable are Jesus' listeners to whom He 
announces God's will. Tax collectors and harlots, generally speaking, sinners 
who were seen as furthest from God, initially rebellious, finally accepted and 
fulfilled God's will. Others, while externally asserting obedience, at the end 
disregarded the Father's will. These are the leaders of the nation of Israel. 
They considered themselves closest to God and always faithful to His 
commandments. But they rejected the Gospel brought to them by God's 
Son. We see, then, that the Father's will is not so much to accept the Gospel 
verbally as to adapt one's life to its requirements. We are to actively 
cooperate with the Holy Spirit in spreading the Good News. Those who were 
to do so in the first place opposed the Father's word and did not believe 
Jesus. This parable today invites everyone to faithfully fulfill their God-given tasks. The God who owns the 
vineyard wants obedience, which is expressed in concrete deeds.

 

Today we rejoice in our community. During this challenging time for us, the children of our Religious 
Education Program will receive the Sacrament of the Eucharist for the first time in their lives today. We are 
happy with them. I commend you for your courage and Evangelical joy. Today we need joyful and hope-
filled witnesses of the Crucified Love. I would like to thank the parents and godparents for their commitment 
to the Christian upbringing of their children. Thank you to our catechists from the Religious Education 
Program, our Director Mrs. Anna Harmata, and in a special way I thank and applaud Mrs. Suzanne Moritz for 
teaching the communion class and preparing today's ceremony.

 

In Christo,

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Trzy przypowieści, które po sobie następują mówią o odrzuceniu Jezusa jako Chrystusa, czyli Mesjasza. 
Dwaj synowie z dzisiejszej przypowieści oznaczają słuchaczy Jezusa, którym On ogłasza wolę Boga. 
Celnicy i nierządnice, a więc ogólnie mówiąc grzesznicy, którzy postrzegani byli jako najbardziej oddaleni od 
Boga, początkowo pełni buntu ostatecznie przyjęli i wypełnili wolę Boga. Inni zaś zewnętrznie zapewniając 
posłuszeństwo, koniec końców zlekceważyli jednak wolę Ojca. To właśnie przywódcy narodu Izraelskiego. 
Uważali siebie za najbliższych Bogu i zawsze wiernych Jego przykazaniom. Odrzucili jednak Ewangelię, 
którą przyniósł im Boży Syn. Widzimy więc, że wolą Ojca jest nie tyle słowna akceptacja Ewangelii, co 
dostosowanie swego życia do jej wymogów. Mamy aktywnie współpracować z Duchem Świętym w 
szerzeniu Dobrej Nowiny. Ci, którzy mieli to robić w pierwszej kolejności, sprzeciwili się słowu Ojca i nie 
uwierzyli Jezusowi. Ta dzisiejsza przypowieść jest wezwaniem wszystkich do wiernego wypełniania 
zleconych im przez Boga zadań. Bóg, który jest właścicielem winnicy pragnie posłuszeństwa, które wyraża 
się w konkretnych czynach. 


Radujemy się dzisiaj w naszej wspólnocie. W tym wymagającym dla nas czasie dzieci z naszego Programu 
Religijnego przyjmują dzisiaj po raz pierwszy w życiu Sakrament Eucharystii. Cieszymy się  razem z nimi. 
Gratuluję odwagi i Ewangelicznej radości. Potrzeba nam dzisiaj radosnych i pełnych nadziei świadków 
Ukrzyżowanej Miłości. Pragnę bardzo podziękować 
R o d z i c o m i R o d z i c o m C h r z e s t n y m z a i c h 
zaangażowanie w chrześcijańskie wychowanie ich 
pociech. Dziękuję  naszym katechetom z Programu 
Religijnego, Dyrektor Pani Annie Harmata, a 
szczególnie Pani Suzanne Moritz za prowadzenie klasy 
komunijnej i przygotowanie dzisiejszej uroczystości. 


In Christo,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 


Refleksje Ks. Macieja
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CATECHETICAL SUNDAY 

This year, the Church celebrated Catechetical Sunday on September 
20, 2020, and focused on the theme 


"I received from the Lord what I also handed on to you”. 

A group of dedicated people were designated to serve as catechists 

and were commissioned for their ministry.

It was a great opportunity to reflect on the role that each 


person plays, by virtue of Baptism, in handing on the 

faith and being a witness to the Gospel. 


Catechetical Sunday was an excellent opportunity for all to rededicate 
themselves to this mission as a community of faith.


CONGRATULATIONS TO THE CATECHISTS FROM RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM: 
Andrea Miller, Suzanne Moritz, Margaret Tomasik, Claire Groppe, Theresa Tyc, Magaly Rivera,                         

Chic Duffy, Joseph Lentino, Diana Knight, Charles Harmata


NIEDZIELA KATECHETYCZNA


W ubiegłą niedzielę, 20 września obchodziliśmy w naszej Archidiecezji „Niedzielę Katechetyczną”. 
Tematem tej niedzieli jest „Otrzymałem od Pana to, co dalej przekazuję tobie”.

W czasie Mszy św. o godz. 10:30pm katecheci Programu Religijnego otrzymali 


misję katechetyczną na rok 2020/2021.


GRATULACJE DLA KATECHETÓW Z POLSKIEGO PROGRAMU KATECHETYCZNEGO: 
Krystyna Musiał-Wilk, Krzysztof Tomasik, Marta Śnieżko, Teresa Harmata
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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—Carlito & Nora Avanzado—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—Luke—Mary Lund—Michael Manczko—
Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—Colleen Muka—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. 

September 20, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $9,209.00

Missionary Co-Op	  	 	 $2,016.00

Capital Improvements	 	 $892.00

Total Collections: $12,117.00 

Online Giving - August 2020 $757.54 

Thank you for your 
generous support of our 

parish!

! BEHAVIORS  
TO KEEP US SAFE

As a member of  
our community, I will ...

". Wear a mask

#. Keep my distance

$. Wash and sanitize my hands

%. Stay home if I am sick

!. Get tested if I exhibit 
symptoms

… because protecting others  
in our community is  
my responsibility, too.

mailto:church@stpriscilla.org



