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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 & 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 (18)

8:30AM	For God’s blessings, health & gifts of the Holy 	
	    Spirit for Joy & Marion Ward on their 35th 	
	    Wedding Anniversary

	 +Joseph Anton Voelker (mom & dad)

	 +Arturo Belluomini birthday remembrance (Joy)

	 +Mariano & Adelina Pacini (Ward family)

	 +Dominador Macalisang Jr 1st death ann (wife)

	 +Jean Kraszewski

	 +Felice Zaldokas

	 +Victor Jose

10:30AM Intencja dziękczynna Zofii i Tadeusza w 

	    43-cią rocznicę ślubu z prośbą o Boże 	
	    błogosł. dla dzieci i wnuków

	 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 światło Ducha Świętego, łaskę uwolnienia i  	
	    Bożą opiekę dla syna Wojciecha i jego 	
	    rodziny

	 O zdrowie i Boże błogosł. dla całej rodziny, 	
	    dzieci i wnuków

	 O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodziny Jurek

	 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)

	 +Roman Matula (rodzina)

	 +Jan Konopka 11-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Jannette Mieczkowski 2 miesiące po śmierci 	
	    (rodzina Szumski)

	 +Teresa Jakubiec

	 +Mieczysław Pasoń (rodzina)

	 +Zofia Żołądz w 7-mą rocznicę śmierci (córka)

	 +Ludwik i Ludwika Guszkiewicz (rodzina)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O światło Ducha Świętego, łaskę uwolnienia i 	
	   Bożą opiekę dla syna Wojciecha i jego rodziny

	 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny 	
	    Polarczyk

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Józef Gęsiorski

	 +Alojzy Dąbek


MONDAY (19)  
8:00AM God’s Blessings for Martina O’Leary on her 	 	
	    birthday 

	 Blessings, gifts of the Holy Spirit and protection of 
	    the Blessed Mother for son Declan

7:30PM O dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i łaski 
	    potrzebne dla syna Wojciecha i jego rodziny 

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski, za 	 	
	    przyjaciół i pracodawców

	 +Helena i Eugeniusz Zalewski (rodzina Raczko)


TUESDAY (20)  
8:00AM +Ellien Jane Frantz (H. Kruzel)

7:30 PM Intencja dziękczynno -błagalna o łaski potrzebne 	
	    dla Krystyny i jej rodziny


WEDNESDAY (21)  
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM O łaskę zdrowia dla Gieni i Jolanty 

	 O Boże błog. zdrowie, siłe i wiarę w walce z 	 	
	    chorobą dla syna

	 Intencja dziękczynno -błagalna o łaski potrzebne 	
	    dla Krystyny i jej rodziny

	 +Jan Kozłowski z okazji urodzin (rodzina)


THURSDAY (22)  
8:00AM Blessings & protection of Mother of God for the 		
	    Shober family

7:30PM Intencja dziękczynno -błagalna o łaski potrzebne 	
	    dla Krystyny i jej rodziny


FRIDAY (23) 
 8:00AM +Harriet Obrzut death ann (sons, family & friends)

	 +Dominador Pamatmat Jr. (family)

7:30PM Intencja dziękczynno -błagalna o łaski potrzebne 	
	    dla Krystyny i jej rodziny

	 +Genowefa, Ludwik i Kazimierz Skowron


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

9:00AM Intencja dziękczynno -błagalna o łaski potrzebne 	
	    dla Krystyny i jej rodziny

	 Podziękowanie za otrzymane łaski dla Barbary, 	 	
	    Pawła i dzieci

	 O zdrowie i Boże błogosł. dla Antoniego 

	 Dla Ani Rogozińskiej w dniu urodzin o 	 	 	
	    błogosławieństwo, Bożą opiekę i potrzebne łaski 

4:00PM +Barbara Sessler

Beginning next Wednesday, October 21, our 
Parish Office will be closed on Wednesday’s. 

You can still contact the office on Monday, 
Tuesday, Thursday and Friday. 
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In relation with today's Gospel 
passage, I propose two thoughts –


A strong word about hypocrites is addressed in a unique way to me as well. It 
is always easiest to point our finger at someone else, at whom I am 
disappointed - this one for me will be a hypocrite. But we hardly ever think 
about how often God is  disappointed  by us, by me… I don't mean our 
unconscious faults. I wonder about our fully conscious, most often internal 
actions or decisions that make us able to present ourselves beautifully on the 
outside, but internally - will and mind - we are not at all fair in relation to God, 
whom we often even call our Teacher (like Herod's  emissaries in today’s 
Gospel). We are hypocritical toward God. Hence, how can we be dishonest 
with God, who has NEVER been and will never be unjust to us? This is the summit of hypocrisy…


At the present time, especially, but not only, there are many political divisions around us. Sometimes in one 
house or family there may be as many political options as there are household members. Disputes, quarrels, 
getting your own way, criticism/ praise of the rulers... all of this very often instead of uniting the family 
divides us even more… Maybe it is worth finally realizing (which is also the message of today's Gospel) that 
above all governments, politicians, elections and parties of this world there still fortunately is GOD? So what 
should be given to Him? Each of us carries the image of God and belongs to Him. To give back to God what 
belongs to God is to live in freedom and brotherhood as His children, at the same time rejecting everything 
that opposes this exceptional dignity.

 

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

W związku z dzisiejszym fragmentem Ewangelii proponuję dwie myśli - 


Mocne słowo o obłudnikach jest dziś skierowane w sposób wyjątkowy do mnie. Najprościej jest zawsze 
wskazać palcem na kogoś innego, na tego, na którym ja się zawiodłem – ten dla mnie będzie obłudnikiem. 
Ale prawie nigdy nie myślimy o  tym, jak często Bóg zawodzi się na nas, na mnie… Nie mam tu na myśli 
naszych nieświadomych przewinień. Zastanawiam się nad  tymi moimi, w  pełni świadomymi, najczęściej 
wewnętrznymi czynami, czy  też decyzjami, które sprawiają, że  na  zewnątrz jestem w  stanie pięknie się 
zaprezentować, lecz  wewnętrznie – wolą i  umysłem – wcale nie jestem w porządku w  relacji 
do Boga,  którego często nazywam nawet moim Nauczycielem (jak dzisiejsi wysłannicy Heroda). Jestem 
względem Niego obłudny. Jak więc można być nieszczerym względem Kogoś (Boga), Kto NIGDY nie był 
i nie będzie względem mnie niesprawiedliwy? To szczyt hipokryzji…


W obecnym czasie szczególnie, ale nie tylko wiele wokół nas podziałów politycznych. Czasem w  jednym 
domu, rodzinie może być tyle opcji politycznych, ilu domowników. Spory, kłótnie, stawianie na  swoim, 
krytyka/pochwała rządzących… to  wszystko bardzo często zamiast jednoczyć rodzinę – dzieli jeszcze 
bardziej… A może warto wreszcie uświadomić sobie (co też 
jest przesłaniem dzisiejszego Słowa), że  ponad wszystkimi 
rządami, politykami, opcjami i partiami tego świata jest jeszcze 
i na szczęście BÓG? Co zatem należy Jemu oddać? Każdy z 
nas nosi w sobie obraz Boga i jest Jego własnością. Oddać 
Bogu, to co należy do Boga, znaczy tyle co żyć w wolności i 
braterstwie, jako Jego dzieci, odrzucając jednocześnie 
wszystko, co się tej wyjątkowej godności sprzeciwia. 


Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Refleksje Ks. Macieja
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This Sunday, October 18, 2020, students from 
our Religious Education and RCIA Programs 

received the Sacrament of Confirmation from our 
pastor, Maciej Galle. This year, we have 13 newly 

confirmed. Thank you, parishioners, for your 
prayers and support throughout the time of 

intense preparation for taking the final step in 
maturity of faith.


The Parish Community of St. Priscilla congratulates the Confirmandi and their families on this special day:


Carolina Theresa, Alcantar,  
Gabriella Mary, Aviles,  
Justin Joseph, Correa,  

Erik John, Harcarik,  
Ethan Christopher, Kazberuk,  

Christian Christopher, Mercado, 
Feden Christopher, Misghina,  

Adam Nicholas, Rafacz,  
Ronan Francis, Reanante,  

Natalia Frances, Rodriguez  
Breana Rose, Santana,  
Ethan Patrick, Warchol, 

Alex Paul, Hernandez, RCIA


Now the journey continues, but no one is alone. We will walk together since all of us chose to belong to our 
God, Jesus Christ, and His Church. MAY GOD BLESS YOU!


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 11, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $8,771.16

St. Br. Albert Fund/

Sharing Parish	 	 	 $543.00

Total Collections: $9,314.16 

Online Giving - September 2020 - $921.87 

Thank you for your generous 
support of our parish!

St. Pope John Paul II  
Feast Day - October 22

mailto:church@stpriscilla.org



