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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 (6)

8:30AM	St.Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

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

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego 	
	    dla Piotra (mama)


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)

	 +Sydonia Tarasiewicz w 1-szą rocznicę smierci

	 +Jan Tarasiewicz w 22-gą rocznicę śmierci 	
	    (dzieci)

	 +Jan Czyszczoń miesiąc po śmierci (córka)

	 +Henryk Parczewski w rocznicę śmierci 		
	    (rodzina)

	 +Józef Wojno w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Zygmunt Wojtkowski 30 dzień po śmierci

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

12:30PM +Pietro Massanisso (family)

	 +Bill Senne (wife)

	 +Zofia & Zenon Maksymowicz 

	    (Jadwiga, Carl, Mark)

6:00PM	O opiekę Matki Bożej dla rodziny Niewiadomski

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)


MONDAY (7) 
8:00AM	+Mike Wood (A. Strong)

7:30PM Za parafian Św. Pryscylli


TUESDAY (8)  
8:00AM +Kenneth Moritz birthday remembrance 

	    (wife & children)

	 +Maria Dziwik (daughter Ursula)

	 +Pauline C Gerber -mother (children)

10:00AM +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Michałek i Stanisław Adamowski

	 +Danuta, Mieczysław, Stanisław i Józefa 
Leśniak

	 +Zofia i Teofil Danielewicz i zmarłych z rodziny

	 +Marian i Henryk Maciąg

6:00PM	St. Priscilla Parishioners

7:30 PM +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)


WEDNESDAY (9) 

8:00AM +Dolores Skow (H. Kruzel)

	 +Sophie Szeszol death anniversary (Anne Szeszol)

7:30PM O siłę i wiarę w walce z chorobą o 	 	 	
	    błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla syna 

	    (rodzina)

	 O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla 	
	    Laury Wróblewskiej w dniu 2-giej rocznicy 	 	
	    urodzin (babcia)


THURSDAY (10) 

8:00AM God’s Blessings & health for the Shober family

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


FRIDAY (11) 
8:00AM +Ellien Jane Frantz (H. Kruzel)

7:30PM Za parafian Św. Pryscylli


SATURDAY (12) 
8:00AM All souls in purgatory

9:00AM O łaskę zdrowia dla Antoniego i Hieronimy

	 O opiekę Matki Bożej dla Barbary, Pawła i dzieci

4:00PM +Rose & Chuck Wachs (Cromley family)

	 +Gil Nabor
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Rev. Prof. Tomas Halik says that John the Baptist is a living 
pointed finger. All the greatness of his personal authenticity, his 
asceticism and his heroism point not to him, but to something 
beyond him. Especially during Advent, this is a very important tip 
for us, as well. In this liturgical season, similarly during Lent, we 
are encouraged to one form or another of asceticism, discipline, 
self-denial and self-control. Certainly, in the world we live, it is 
very good and useful, as long as we do not forget that asceticism 
for the sake of asceticism alone, as ordinary art for art, does not 
make any sense. If we became masters of self-control and treated 
our asceticism as a specific feat, it would be a complete contradiction to what God expects of us. 
And what the Lord expects of us is to diminish our own self, as symbolized by John the Baptist. In 
the near future, I suggest repeating the words of John often as a prayer: "He must grow, and I must 
decrease."

 

Maranatha,

 

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

Ks. Prof. Tomas Halik mówi, że Jan Chrzciciel jest żywym 
palcem wskazującym. Cała wielkość jego osobistego autentyzmu, jego asceza i jego heroizm nie 
wskazują na niego, lecz na coś, co jest poza nim. Szczególnie w czasie Adwentu jest to bardzo 
ważna wskazówka również dla nas. W tym okresie liturgicznym, podobnie zresztą  jak w okresie 
Wielkiego Postu jesteśmy zachęceni do takiej czy innej formy ascezy, dyscypliny, samozaparcia i 
opanowania. Na pewno w świecie, w którym żyjemy jest to bardzo dobre i pożyteczne, pod 
warunkiem, że nie zapomnimy, iż asceza dla samej tylko ascezy, jako zwykła sztuka dla sztuki, nie 
ma kompletnie sensu. Gdybyśmy bowiem stali się mistrzami samoopanowania i swoją ascezę 
traktowali jako swoisty wyczyn, to byłoby to całkowitym zaprzeczeniem tego, czego oczekuje od 
nas Bóg. A to czego oczekuje od nas Pan to umniejszenie własnego ja, którego symbolem jest Jan 
Chrzciciel. Proponuję w najbliższym czasie często powtarzać sobie jako modlitwę słowa Jana: „On 
musi rosnąć, a ja się umniejszać”.


Maranatha,


Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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The Living Rosary Association at St. Priscilla Parish! 
Welcome our first English group, that chose the name and patron: The 

Immaculate Conception. The next 20 new members will join in praying the 
Rosary in December. A special celebration will take place on the Feast of 

Immaculate Conception on Holy Mass at 8:00AM, Tuesday, December 8, 2020. 

Privileges: Participation in the Living Rosary gives you a privilege, given by the Pope, wherein you can say a decade 
and meditate on a Mystery with 19 other members, together saying an entire Rosary. We also receive a Plenary 

Indulgence on all Our Lady’s feasts. Together, we also pray for the living and deceased members of the Living Rosary.

Responsibilities: Our responsibility is to pray one decade every day. Your mystery of the Rosary will change monthly. 
Also, members will participate in the mission of the Church by praying for the Pope’s intentions, and supporting the 

Missions across the world. 


If you want to join the Living Rosary please contact Fr. Daniel or Anna Harmata or call the rectory and leave a message.

Żywy Różaniec | Grudzień 2020 
Intencja ewangelizacyjna: Za życie modlitwy. Módlmy się, aby nasza osobista relacja z 
Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Spotkanie Róż Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w pierwszy 
poniedziałek, 7 grudnia, po Mszy Św. o 7:30 wieczorem. Wszystkich Wszystkich serdecznie zapraszamy do 
udziału w tej modlitewnej wspólnocie.


December 2020 
Intention for Evangelization: For a life of prayer. We pray that our personal relationship 
with Jesus Christ be nourished by the Word of God and a life of prayer.


Immaculate Conception  
Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary is obligatory 
feast in the Catholic Church 

Immaculate Conception is Catholic dogma 
of faith that Mary, the Mother of Jesus, 
was preserved free from the effects of the 
original sin from the first moment of 
her conception.


In the holy days of obligation the faithful 
are obliged to attend Mass and to refrain 
from performing the work and activities 
that hinder the worship, experiencing the 
joy proper to the Lord's Day each due and use of 
spiritual and physical rest.

Niepokalane Poczęcie 
Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny to święto obowiązkowe 
w kościele katolickim 

Niepokalane Poczęcie to dogmat wiary 
potwierdzający, że Maryja, Matka Jezusa, 
została zachowana od skutków grzechu 
pierworodnego od pierwszej chwili jej 
poczęcia.


W święta nakazane wierni są zobowiązani 
uczestniczyć we Mszy świętej i 
powstrzymać się od wykonywania tych 
prac i zajęć, które utrudniają oddawanie 

Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi 
Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku 
duchowego i fizycznego.
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HISTORY OF OUR LADY OF GUADALUPE 

On a December morning in 1531, the Virgin Mary appeared in Mexico to Juan Diego, an indigenous Mexican farmer. 
During that first sacred encounter and in several more apparitions over the next few days, She instructed him to bring 
roses to the bishop, and when he opened his cloak to drop the flowers before the bishop’s feet, all those present were 
stunned to see Our Lady’s image painted on his cloak. He had the church built at her request. The tilma is still intact 
after 470 years. The colors have not faded and the cloth has not deteriorated. It has been on display in the Basilica of 
Our Lady of Guadalupe for all this time. In the course of seven years, 6,000,000 Indians converted to the Catholic 
faith. This was the biggest conversion in the history of the Church! This is why Our Lady of Guadalupe is the Patroness 
of the Americas. Mary’s appearance also put an end to the worship of stone gods and the ritual of human sacrifice. 
We pray for Mary’s help today to bring an end to abortion and to convert non-believers. That is why She is also called 
the Patroness of the Unborn.

Beginning in 2016, the United States Conference of Catholic Bishops has named the Feast of Our Lady of 
Guadalupe a day of prayer in solidarity with immigrants and refugees. As the patron of the Americas, Our Lady of 
Guadalupe gives us a model for how we too might reach out to and welcome those who seek better lives here in our 
land. 

Our Lady of Guadalupe’s Feast takes place on December 12, during the season of Advent, when we recall how Mary 
journeyed to Bethlehem with Joseph and gave birth to Jesus in a manger. Throughout Advent, and especially on the 
Feast of Our Lady of Guadalupe, we reflect on Mary's love for her Son Jesus and her heart for the poor and vulnerable. 
By Catholic Relief Services 

HISTORIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE 

W grudniowy poranek 1531 roku Najśw. Maryja Panna ukazała się w Meksyku Juanowi Diego, meksykańskiemu 
rolnikowi. Podczas kolejnych objawień, Maria rozmawiała z Juanem Diego w jego ojczystym języku azteckim i 
poprosiła go, aby biskup zbudował kościół. Powiedziała: „Okażę mojemu ludowi całą moją miłość, współczucie, 
pomoc i ochronę” oraz prosiła by Juan Diego aby przyniósł biskupowi róże. Kiedy otworzył płaszcz, aby dać kwiaty 
biskupowi, wszyscy obecni byli zaskoczeni, widząc obraz Matki Bożej namalowany na jego płaszczu. Na prośbę 
Matko Bożej biskup kazał zbudować kościół. A płaszcz jest nadal 
nienaruszony po 470 latach, kolory nie wyblakły, a materiał nie zmienił się. Jest 
od tej pory wystawiony w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe. W ciągu siedmiu 
lat 6 000 000 Indian przeszło na wiarę katolicką. To było największe 
nawrócenie w historii Kościoła! Dlatego Matka Boża z Guadalupe jest Patronką 
obu Ameryk. Objawienie się Marii położyło również kres kultowi kamiennych 
bogów i rytuałowi składania ofiar z ludzi. Modlimy się dziś za 
wstawiennictwem Maryi o zatrzymanie aborcji i nawróceniu niewierzących. 
Dlatego nazywana jest także Patronką Nienarodzonych.

Począwszy od 2016 r. Konferencja Biskupów Katolickich Stanów 
Zjednoczonych ogłosiła Święto Matki Bożej z Guadalupe dniem modlitwy za 
imigrantów i uchodźców. Jako patronka obu Ameryk, Matka Boża z Guadalupe 
daje nam wzór tego, jak my również możemy dotrzeć do tych, którzy szukają 
lepszego życia na naszej ziemi i przyjąć ich.

Święto Matki Bożej z Guadalupe przypada 12 grudnia, w okresie Adwentu, 
kiedy wspominamy, jak Maryja udała się z Józefem do Betlejem i powiła Jezusa 
w żłobie. Przez cały Adwent, a zwłaszcza w święto Matki Bożej z Guadalupe, 
rozważamy miłość Maryi do Jej Syna Jezusa i jej miłość do ubogich i 
bezbronnych. 



Second Sunday of Advent December 6, 2020

7



Second Sunday of Advent December 6, 2020

8

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 22, 2020 

Sunday Collections:		 $7,364.14

St. Brother Albert Fund/

Sharing Parish	 	 $133.00

CCHD		 	 	 $2,151.00

Total Collections $9,648.14 

November 29, 2020 

Sunday Collections:		 $7,704.78

Thanksgiving		 	 $1,813.00

Total Collections $9,517.78 

Thank you for your generous 
support of our parish! 

mailto:church@stpriscilla.org



