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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 (11)

8:30AM	Health & birthday blessings for Shara Gagni 	
	    (family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Aurora Gagni death anniversary (family)

	 +Lucia Villegas death anniversary (family)

	 +Pedro & Adelaida Cantillas death ann (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 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 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)

	 +Karol Radziszewski miesiąc po śmierci 

	    (syn z rodziną)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Roman Matula (rodzina)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Franciszek i Zofia Pasierbek (rodzina)

	 +Helena Wierzbicka (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny Pasierbek

	 +Tadeusz Rodzach w 2-gą rocznicę śmierci

	 +Helena i Franciszek Rodzach

	 +Czesław Sokół

	 +Stefania i Józef Sokół

	 +Magdusia Rodzach

	 +Władysław Czachor w 19-tą rocz śm (rodzina)

	 +Maria Czachor (rodzina)

	 +Jerzy Sidor

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Tadeusz Rodzach w 2-gą rocznicę śmierci

	 +Helena i Franciszek Rodzach

	 +Magdusia Rodzach

	 +Czesław,Stefania i Józef Sokół


MONDAY (12)  
8:00AM +Melanija Pawelko birthday remem (family)

	 +Anna Bartolon 1st death anniversary (sister)

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (13)  
8:00AM	+Paul Belluomini death anniversary (Joy)

	 +Oskar Ziaja death anniversary (family)

	 +Wladyslaw Ziaja death anniversary (family)

	 +Nicolas Deligianes birthday remem (family)

7:30PM +Florian Głowa i za dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Bolesław Ryciuk w 33-cią rocznicę śmierci


WEDNESDAY (14)  
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM O łaskę zdrowia dla Gieni, Jolanty i Pawła


THURSDAY (15)  
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


FRIDAY (16) 
8:00AM +Maria Dziwik 34th death anniversary (Ursula)

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (17) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

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

	 O zdrowie Boże błogosł. dla Antoniego  

4:00PM +Barbara Sessler 

	 +Bernice Hujar (family)


! 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.
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The confession of St. 
Paul, which we hear today 

in the liturgy of the Word, boldly constitutes the life program of 
every Christian. It shows that in life, we should to be able to 
prosper and suffer from hunger. It is good for us to remember 
that external conditions never determine our existence. 
Sometimes it is so that they support and facilitate our life, and 
sometimes they just make it difficult. What matters most in life 
is our intimate relationship with Christ. It is Jesus, as in the case 
of St. Paul that  enables  us to overcome our deficiencies  and 
find balance in our life. With God in our heart, we will always 
find the right proportion of what we have or lack. We will just be 
happy in any situation. Both from St. Paul, and from the prophet 
Isaiah, we hear today the assurance that God will meet our 
every need. Faith in God who constantly cares for his children frees us from unnecessary worries 
and anxieties. With God, we will be happy always and everywhere.

 

In Christ

Fr. Matthias D. Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Wyznanie św. Pawła, które słyszymy dziś  w liturgii Słowa, śmiało stanowi program życiowy 
każdego chrześcijanina. W życiu trzeba umieć zarówno obfitować jak i cierpieć głód. Warunki 
zewnętrzne nigdy nie determinują naszego istnienia. Czasem jest tak, że wspierają i ułatwiają nasze 
życie, a czasem je po prostu utrudniają. Tym, co liczy się w życiu najbardziej jest nasza żywa więź z 
Chrystusem. To Jezus, podobnie jak w wypadku św. Pawła sprawia, że nie są w stanie pokonać 
nas niedostatki, a i bogactwa nie wpędzą nas w pychę. Mając Boga w sercu zawsze znajdziemy 
właściwe proporcje dla tego, co posiadamy albo czego 
nam brakuje. Będziemy po prostu szczęśliwi w każdej 
sytuacji. Zarówno od św. Pawła, jak i od proroka 
Izajasza słyszymy zapewnienie, że Bóg zaspokoi każdą 
naszą potrzebę. Wiara w Boga i Bogu, który nieustannie 
troszczy się o swoje dzieci uwalnia od zbędnych trosk i 
niepokojów. Z Bogiem zawsze i wszędzie będziemy 
szczęśliwi.   


W Chrystusie, 

Ks. Maciej D. Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Spotkania Biblijne Lectio Divina- Nowa Jakość Życia 

Będziemy rozważać wybrane fragmenty biblijne, które ukazują, jak wprowadzać Ewangelię w życie. Jak 
wymagać od siebie, aby Słowo zamieniać w czyn.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK PO MSZY ŚW O 7:30 WIECZOREM                  
W SALI POD KOŚCIOŁEM 
(w pierwszy poniedziałek miesiąca nie ma spotkań)


Najbliższe spotkanie odbędzie się w 12 października. 

Do zobaczenia!
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Wspólnota Żywego Różańca 
W poniedziałek w święto Świętej Siostry Faustyny, kolejna Róża imieniem 
Św. Sr. Faustyny została włączona do Żywego Różańca. Dziękujemy 
wszystkim nowym członkom róży, że podjęli się modlitw i wspierają teraz 
duchowo naszą parafię i cały kościół. Chcemy jednocześnie zaprosić 
chętnych do zapisania się do kolejnej róży, która już powstaje.


Spotkania Róż Różańcowych 

i wymiana tajemnic różańcowych odbywają się w pierwsze 
poniedziałki po Mszy Św. o 7:30 wieczorem. Kolejne spotkanie będzie 
2 listopada. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tej 
modlitewnej wspólnocie.
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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. 

October 4, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $8,600.50

First Friday:	 	 	 	 $406.00

First Saturday:	 	 	 $1,100.00

Capital Improvements	 	 $3,641.00

Total Collections: $13,747.50 

Thank you for your 
generous support of our 

parish!

mailto:church@stpriscilla.org



