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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 (8)

8:30AM	All souls in purgatory

	 +Jonathan Javier Subida birthday rem. (family)

	 +Ann Belluomini death anniversary (Joy)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Antoinette & Dan Manczak (family)

	 +Celina Grabiec (family)

	 +Sonny Camarillo 

	 +Ventura Roman 

	 +Salomon Tavira 

	 +Fidel Castro 

	 +Roman Matula 

	 +Rosario Enrique Poco

	 +Roman Garlicki 8th death anniversary 

	 +Franciszek & Leokadia Kostka 

	 +William Maletz 

	 +Jerzy, Beata, Helena & Jan Sadowski 

	 God’s blessings & health for Garlicki family

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących

	 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 opiekę Matki Bożej dla Edyty i Kuby w Bogu 	
	    wiadomej intencji

	 O Boże bł. i opiekę MB Tuchowskiej z prośbą o 	
	    zdrowie i potrzebne łaski i dary ducha 		
	    świętego w dalszym życiu dla rodziny 		    
	    Jasińskich Marty, Wojciecha, Agnieszki i 	
	    Marka (mama)

	 O Boże bł, opiekę M. Bożej i wszelkie potrzebne 
	     łaski za wstawiennictwem MB Tuchowskiej 	
	     dla Artura Iwan (mama)

	 O wieczną radość dla: 

Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +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 Gliwa w 35-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci) 

	 +Irena, Jan, Zofia i Stanisław Konopka w 	
	    rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Rozalia i Piotr Mieczkowski (rodzina)

	 +Andrzej Jacek Czerwonka (Adamowski)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Barbara Romanowska (rodzina) 

	 +Agnieszka Romanowska w 5-tą rocz śm 	
	    (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny Romanowski

	 +Janusz Gut (rodzina) 


10:30AM +Krzysztof Lubowski 

	 +Józef Zaręba w 4-tą rocznicę śmierci (syn)

	 +Józef Wygonowski 12-ta rocz śmierci (rodzina)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	Za zmarłych polecanych w wypominkach


MONDAY (9) 
8:00AM	All souls in purgatory

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


TUESDAY (10)  
8:00AM In thanksgiving & God’s blessings of the Shober 	
	    family

	 +Jan & Maria Prorok (son)

7:30 PM O Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i 	 	
	    potrzebne łaski dla Anny Harmata, Anny i 	 	
	    Wiesława Adamowski (Agnieszka)


WEDNESDAY (11)  
8:00AM +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

7:30PM O siłę i wiarę w walce z chorobą o 	 	 	
	    bł i łaskę zdrowia dla syna (rodzina Szabla)

	 +Piotr Labuda w 2-gą rocznicę śmierci

	 +Maria Michniewicz w 2-gą rocznicę śmierci


THURSDAY (12)  
8:00AM In God’s intention

	 +Dolores Skow (H Kruzel)

7:30PM +Irena Podgórska (H Rogucka)


FRIDAY (13) 
8:00AM +Odette Anderson (family)

	 +Florian Glowa

	 +Frank Monestero (Ferina family)

	 All souls in purgatory

7:30PM +Tomasz Klepacz


SATURDAY (14) 
8:00AM Deceased members of the Sullivan, Moniak & 	 	
	    Mayer families 

9:00AM	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Antoniego

	    Podziękowanie za otrzymane łaski oraz o 	 	
	    zdrowie dla Barbary i Pawła i dzieci

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Stanisław, Władysława i Marian Kułaga (rodzina)

	 +Jan i Maria Prorok (syn)

	 +Helena i Stanisław, Stefan i Irena, Stefan 	 	
	    Piotrowscy

4:00PM All souls in purgatory

	 Deceased members of Jablonski family 

	    (Jim Miketta)

	 +Antoinette& Dan Manczak (family)

	 Daniel O’Leary death anniversary (family)
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Today's Gospel parable 
r e f e r s d i r e c t l y t o t h e 

customs of the Palestinian people related to the wedding 
ceremony. The wedding ceremony and reception took place a 
year after the engagement. In the evening, the groom came to the 
bride to bring her to his home. Sometimes his arrival was delayed 
due to the lengthy preparations for the wedding. It can be the 
same with Parousia, that is, the second coming of Jesus. It can be 
quite unexpected and completely incompatible with our 
expectations. Delaying Parousia may put a man to sleep. 
However, only wise and watchful people will be admitted to the 
wedding feast, that is, those who listen to the Master's words and 
act on them. The life of Christ's disciples is therefore a solemn 
march to Christ the Bridegroom. It is a joyful anticipation of meeting Him. This is not the first time in 
the Bible that salvation has been compared to a wedding feast. Parousia for the saved will be a 
time of joy and total union with the Savior. At the same time, it will be a decisive moment for the 
fate of those who disregarded the coming Lord.

 

Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Dzisiejsza przypowieść ewangeliczna nawiązuje bezpośrednio do zwyczajów mieszkańców 
Palestyny związanych z uroczystościami zaślubin. Uroczyste zaślubiny i wesele odbywały się rok 
po zaręczynach. Wieczorem pan młody przybywał do panny młodej, aby ją przeprowadzić do 
swojego domu. Niekiedy jego przyjście opóźniało się z powodu wydłużających się przygotowań do 
wesela. Tak samo może być z Paruzją, czyli powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Może być ono 
całkiem niespodziewane i kompletnie niekompatybilne z naszymi oczekiwaniami. Opóźnianie 
się Paruzji może uśpić czujność człowieka. Do weselnej uczty zostaną jednak dopuszczeni jedynie 
ludzie mądrzy i czujni, czyli ci, którzy wypełniają usłyszane słowa Mistrza. Życie uczniów Chrystusa 
jest więc uroczystym pochodem do Chrystusa Oblubieńca. Jest radosnym oczekiwaniem na 
spotkanie z Nim. To nie jest pierwszy raz w Biblii, gdzie 
zbawienie zostało porównane do uczty weselnej. Paruzja dla 
zbawionych będzie czasem radości i ca łkowitego 
zjednoczenia ze Zbawicielem. Jednocześnie będzie to 
moment rozstrzygający o losie tych, którzy zlekceważyli 
przychodzącego Pana. 


Błogosławię,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Confirmation Inscription Mass 
November 8, 2020 

During today’s liturgy, our Religious Education students are committing themselves to prepare and 
study for the sacrament of Confirmation. These young men and women are promising to study their 

faith more diligently, receive the sacraments more frequently, and to do service in the community. They 
will receive the Sacrament of Confirmation on March 13, 2021. Please remember them in your prayers. 

The following students are part of our Confirmation Program. 

8th Grade 
Emanuel Atkinson 

Alyssa Alvarez 
Julia Budzyńska 

Jason Corey 
Alexander Furman 
Carolina Gonzalez 

Nathan Munoz 
Gisela Perjes 

Kayleene Sotelo 
Adults 

Elisa Palumbo 
Jenna Palumbo 

David Vitela 
Victoria Vitela 

High School 
Kimberly Arroyo  

Jose Castro 
Danae Garcia  

Raymudo Gomez 
Alan Gonzalez  
Eric Gonzalez  

Dominic Horvath 
Donovan Horvath 

PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 

Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 10:30 rano odbyło się uroczyste przedstawienie 
kandydatów do Bierzmowana z naszego Programu Religijnego. Uczniowie od 
tego dnia podejmują się pełniej uczestniczyć w katechezie, cotygodniowej Mszy 
Św. służby na rzecz potrzebujących, włączać się w projekty szkolne, parafialne  
i dla dobra całego kościoła. 
Prosimy, aby otoczyć ich modlitwą na czas przygotowań do przyjęcia tego sakramentu, 
które odbędzie się 13 marca przyszłego roku.

Kandydaci do Bierzmowania, którzy uczestniczą w polskim Programie Religijnym to:


Dawid Brzoziewski, Caroline Kraus, Adam Kuzma, Patryk Ziarko, Philip Zugaj 
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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. 

November 1, 2020 

Sunday Collections:		 $9,355.32

All Saints	 	 	 $2,379.00

All Souls	 	 	 $912.00

Total Collections $12,645.32 

Thank you for your 
generous support of 

our parish!

A Prayer for Our Veterans 

Loving God, We ask for blessings on all those who have served their country in the armed forces. We ask for healing 
for the Veterans who have been wounded, in body and soul, in conflicts around the globe. We pray especially for the 
young men and women, in the thousands, who are coming home with injured bodies and traumatized spirits. Bring 
solace to them, O Lord; may we pray for them when they cannot pray. We ask for, echoing John Paul II, an end to 

wars and the dawning of a new era of peace, as a way to honor all the veterans of past wars. 


Have mercy on all our Veterans. Bring peace to their hearts and peace to the regions they fought in. Bless all the 
soldiers who served in non-combative posts; May their calling to service continue in their lives in many positive ways.


Give us all the creative vision to see a world which, grown weary with 
fighting, Moves to affirming the life of every human being and so moves 

beyond war. Hear our prayer, O Prince of Peace, hear our prayer.


Amen.


mailto:church@stpriscilla.org



