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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 (25)

8:30AM	Deceased members of Kucharski, Kotkowski & 	
	     Thomas families

	 +George Kachlik 1 month after death (Michelle)

	 +Joan Zarek (Judy Palmer)

	 +Victor Jose 1 month after death (family)

	 +Mercedes Clement 1st death ann (family)

	 +Yuraima Gonzalez 1st death ann (family)

	 +Roman Matula

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o 	
	    dalsze błogosł. i opiekę Matki Bożej dla 	
	    Stanisławy Czarnik w 80-tą rocznicę urodzin 	
	    oraz dla Mariana Czarnik z okazji 90-tych 	
	    urodzin 

	 O siłę i wiarę w walce z chorobą oraz o Boże 	
	    błogosł. i zdrowie dla syna (rodzina Szabla)

	 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

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

	 Przez wstawiennictwo św. Jakuba o potrzebne 	
	     łaski dla Jakuba w 10-tą rocznicę urodzin 	
	    oraz opiekę i potrzebne łaski dla wszystkich 	
	    wnucząt

	 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)

	 +Mieczysław Pasoń (rodzina)

	 +Zofia Żołądz (córka)

	 +Katarzyna Chwała w 3-cią rocz śm (rodzina)

	 +Stanisław Chwała (rodzina)

	 +Józef Okoń w kolejna rocznicę śmierci i za 	
	    zmarłych z rodziny Okoń i Kulasza 

	 Za zmarłych z rodziny Zając, Hapon, Głowala, 	
	    Król, Radelski i Żanowski

	 Za zmarłych z rodziny Przybyłów: Genowefa, 	
	    Regina, Czesława i Helena 

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM Intencja dziękczynno-błagalna o łaski 	 	
	    potrzebne dla Krystyny i jej rodziny

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Józef Kucharczyk zmarły w Polsce


6:00PM +Tomasz Kucharczyk 6 miesięcy po śmierci

	 +Grzegorz, Adam i Stefan


MONDAY (26)  
8:00AM	+Donald Schultz Jr. (mom & dad) 

	 +Cristina Belluomini birthday remem (Joy)

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


TUESDAY (27)  
8:00AM +Larry Kapryan Jr. (family)

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


WEDNESDAY (28)  
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Intencja dziękczynna z okazji urodzin dla Marleny

	 O łaskę zdrowia dla Gieni i Jolanty 

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

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


THURSDAY (29) 

8:00AM God’s blessings for Cheryl DuPlantis on her 	 	
	    birthday (Denise)

	 +Mary O’Grady (Peter)

	 +Monica Perez (Reyes family)

7:30PM O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla John Gliwa	
	    (rodzina)

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


FRIDAY (30) 
8:00AM +Consolacion Arreola (Reyes family)

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

	 +Henryk Kaziów w 4-tą rocznicę śmierci (rodzina)


SATURDAY (31) 
8:00AM +Karl Miketta birthday remembrance (Jim Miketta)

	 For Magda, Natalia & David through the 		 	
	    intercession of Father Matteo

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 

4:00PM +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Jerry Peszek birthday remembrance (family)

	 +Katherina & Ferdinand Weiterschan (family)

	 +Barbara Sessler 
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Our faith carries with it very 
specific moral obligations. The 

Word of God that we hear today reminds us of this in a special way. Our 
task is to reject the idols of this world and be guided in life by love and 
mercy. So let us focus on what is most important, constantly asking God 
to increase our faith, hope and love. It is these three virtues that make 
our Christian life pleasing to God and bring us closer to Him. We need 
faith especially during our earthly journey. It is this that makes us unite 
with God every day. Hope never allows us to forget the ultimate goal of 
our existence. After all, this goal is a happy eternity with God. And love, 
which is the most important of all three, because it is timeless and 
eternal, offered to God and people, gives meaning and brightness to our lives. It just gives it a 
supernatural dimension. This is why the two commandments of love have become the moral and 
spiritual axis of Christianity. Merging them into one law proves the interdependence between them. 
If we do not love God, we cannot love man, and vice versa, if we do not love our neighbor, we 
cannot love God. All Christian morality arises from the commandment to love God and man. 
Therefore, let us be guided in our relationships with our neighbors by simplicity, love and mercy. Let 
us not complicate our life on earth. Let us always reach for what Christ says. It is a very clear and 
concrete vision of righteousness and faith.

 

Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Nasza wiara niesie ze sobą bardzo konkretne zobowiązania moralne. Słowo Boże, które słyszymy 
dzisiaj w szczególny sposób nam o tym przypomina. Naszym zadaniem jest odrzucić bożki tego 
świata i kierować się w życiu miłością i miłosierdziem. Skupmy się zatem na tym co najważniejsze, 
nieustannie prosząc Boga o przymnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. To właśnie te trzy cnoty 
czynią nasze chrześcijańskie życie miłym Bogu i przybliżają nas do Niego. Wiara jest nam 
potrzebna szczególnie w czasie naszej ziemskiej wędrówki. To ona sprawia, że każdego dnia 
jednoczymy się z Bogiem. Nadzieja nie pozwala nam nigdy zapomnieć o ostatecznym celu naszej 
egzystencji. Ten cel to przecież szczęśliwa wieczność z Bogiem. Miłość zaś, która z wszystkich 
trzech jest najważniejsza, bo ponadczasowa i wieczna, ofiarowana Bogu i ludziom nadaje sens i 
blask naszemu życiu. Nadaje mu po prostu nadprzyrodzony wymiar. Dlatego właśnie dwa 
przykazania miłości stały się moralną i duchową osią chrześcijaństwa. Złączenie ich w jedno prawo 
dowodzi istnienia między nimi współzależności. Jeśli nie kochamy Boga, nie jesteśmy w stanie 
kochać człowieka i odwrotnie, nie kochając swego bliźniego, nie możemy kochać Boga. Cała 
chrześcijańska moralność wyrasta z przykazania 
miłości Boga i człowieka. A zatem kierujmy się w 
naszych relacjach z bliźnimi prostotą, miłością i 
miłosierdziem. Nie komplikujmy sobie i innym życia. 
Sięgajmy zawsze do tego, co mówi Chrystus. Jest to 
bardzo jasna i konkretna wizja prawości i wiary. 


Błogosławię, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Refleksje Ks. Macieja
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OCTOBER, RESPECT LIFE MONTH 
Each October the Church in the United States 
celebrates Respect Life Month. As Catholics, 
we are called to cherish, defend, and protect 
those who are most vulnerable, from the 
beginning of life to its end, and at every point in 
between. During the month of October, the Church asks 
us to reflect more deeply on the dignity of every human 
life.

Twenty-five years ago, Pope St. John Paul II wrote that 
the Gospel of life is at the heart of Jesus’ saving 
message to the world (Evangelium Vitae). In taking on 
human flesh, dwelling among us, and sacrificing his very 
life for our redemption, Christ reveals the profound 
dignity of every human person. This God-given dignity 
does not change with our stage of life, abilities, level of 
independence, or any other varying circumstance.

In his encyclical on the Gospel of life, Pope St. John 
Paul II recognizes the full range of threats against 
human life, from poverty and malnutrition to murder and 
war. He places particular emphasis, however, on threats 
to life at its beginning and end—precisely when it is 
most in need of protection. In modern times, children in 
their mothers’ wombs and those approaching the end of 
their lives are certainly among the “least of these” in our 
world’s estimation. Practices such as abortion and 
assisted suicide tragically reject the truth that human life 
is always to be cherished and defended with loving 
concern. 

Through the intercession of Our Lady of Guadalupe, 
may Our Lord grant us the grace to truly and 
courageously live his Gospel of life.

United States Conference of Catholic Bishops

Secretariat of Pro-Life usccb.org/prolife

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OCHRONY 
ŻYCIA 

 W październiku Kościół w Stanach 
Zjednoczonych obchodzi Miesiąc Ochrony 
Życia i zachęca nas do głębszej refleksji nad 

życiem ludzkim. Jako katolicy jesteśmy wezwani, by 
pielęgnować, bronić i chronić tych, którzy są najbardziej 
bezbronni, na każdym etapie życia, od poczęcia do 
naturalnej śmierci. 

Dwadzieścia pięć lat temu Święty Jan Paweł II napisał, że 
Ewangelia życia jest sercem zbawczego planu Jezusa dla 
świata (Evangelium Vitae ). Przyjmując ludzkie ciało, 
mieszkając wśród nas i ofiarując swoje życie dla naszego 
odkupienia, Chrystus objawia głęboką godność każdej 
osoby ludzkiej. Ta godność dana nam przez Boga nie 
zmienia się wraz z kolejnymi etapami życia, 
umiejętnościami ani żadnymi innymi okolicznościami.

W swojej encyklice o Ewangelii Życia, Św. Jan Paweł II 
dostrzega pełen zakres zagrożeń dla życia ludzkiego, od 
ubóstwa i niedożywienia po zabójstwa i wojny. 
Szczególny nacisk kładzie jednak na zagrożenie życia na 
początku istnienia, czyli poczęciu i na końcu - gdy 
najbardziej potrzebuje ochrony.

 W dzisiejszych czasach dzieci w łonach swoich matek i 
osoby zbliżające się do kresu swojego życia z pewnością 
należą do tych „najmniejszych z nich” w ocenie naszego 
świata. Praktyki takie jak aborcja i wspomagane 
samobójstwo tragicznie odrzucają prawdę, że życie 
ludzkie jest największym darem. Dlatego też każdy z nas 
powinien stanąć w obronie życia ludzkiego i bronić je z 
pełną miłości troską.

Niech nasz Pan za wstawiennictwem Matki Bożej z 
Guadalupe obdarzy nas łaską prawdziwego i odważnego 
przeżywania na co dzień Ewangelii Życia.
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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 18, 2020 

Regular Sunday Collection:	 $6,701.33

World Mission Sunday	 	 $1,623.00

St. Br. Albert Fund/

Sharing Parish	 	 	 $162.00

Capital Improvements	 	 $383.00

Total Collections: $8,869.33 

Online Giving - September 2020 - $921.87 

Thank you for your generous 
support of our parish!

Knights of Columbus Mater Christi 
Council 14284 

Fr. Michael McGivney, the founder of 
the Knights of Columbus, will be 
beatified during a special Mass Oct. 31 
at the Cathedral of St. Joseph in 

Hartford, Conn. On May 27, the Vatican announced that 
Pope Francis, who met with the board of directors of 
the Knights of Columbus in February, had signed the 
decree recognizing a miracle through the intercession 
of McGivney, clearing the way for his beatification. 
Once he is beatified, he will be given the title “Blessed."

McGivney (1852-1890), the son of Irish immigrants, was 
born in Waterbury, Connecticut, and was ordained a 
priest in 1877 for what is now the Archdiocese of 
Hartford. He founded the Knights of Columbus at St. 
Mary's Parish in New Haven, Connecticut, in 1882. He 
originally started the Knights as a service organization 
to help widows and orphans. He is buried in New 
Haven. The fraternal order for Catholic men has 
become the largest Catholic organization in the world 
with 2 million members and sponsors a wide range of 
educational, charitable and religious activities.


The Knights of Columbus Mater Christi Council 
14284 has scheduled a special mass for Fr. 

McGivney on Friday, October 30, at 5:00 pm to 
celebrate the beatification event.   

Please join us for this special mass, all are welcome. 
Seating is limited, those interested in attending Mass 
must register on St. Ferdinand parish website the or 
call: Beata at 773-758-2123 or Sophie at 
708-369-0680.


mailto:church@stpriscilla.org



