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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 (20)

8:30AM	+Anna Kolakowski 24th death anniv. (family)

	 +Jan Harbaszewski 65 death anniversary

	 +Rose & Chuck Wachs (Cromley family)

	 +Michael Adamowski 24th death anniv. (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

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

	 O łaski potrzebne dla rodziny Niewiadomski

	 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)

	 +Marian Burek 10-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska miesiąc po śm (rodzina)

	 +Józef Chowaniec 51 sza rocznica śmierci

	 +Zdzisław Walencik 2 miesiące po śm (rodzina)

	 +Józefa Piotrowski 7-ma rocznica śm (rodzina)

	 +Dariusz Naruszewicz z okazji imienin (rodzina)

12:30PM St.Priscilla Parishioners

6:00PM O powrót do zdrowia, opiekę Matki Bożej 

	    i potrzebne łaski dla Haliny Foltyn

	    (rodzina Wójcik)

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


MONDAY (21) 
8:00AM	+Eugene Emil Warta 6th death anniv (family)

	 +Pauline C. Gerber -Mother (children)

7:30PM Za parafian Św. Pryscylli


TUESDAY (22)  
8:00AM +William Muka (Suzanne)

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


WEDNESDAY (23)  
8:00AM God’s Blessings, health & gifts of the Holy Spirit 
	    for Shober family

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


THURSDAY (24)  
8:00AM +William Engel (wife, Bob, Karen)

4:00PM	Vigil Christmas Mass

9:30PM Christmas Carols

10:00PM Mass During The Night

11:30PM Kolędy

10:00AM Pasterka


FRIDAY (25) 
8:30AM +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Margaret Miketta 41st death anniv (Jim Miketta) 	
	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Pauline C. Gerber-Mother (children)

        +Pauline Gerber-Mother (Pauline C.Gerber- daughter)

	 +Joseph Anton Voelker (mom & dad)

	 +Eva Voelker birthday remembrance (family)

	 +Larry Kapryan Jr. (family)

	 +Dorothy, Gilbrert & Steve Adamowski (family)

	 Deceased members of Kapryan family

	 +Concetta Vivona (Rosemarie & Lou)

	 +Antonino Vivona (Rosemarie & Lou)

	 +Nicholas Alleva Jr. (mom & dad)

10:30AM Intecja dziękczynna i potrzebne łaski dla 	 	
	    Doriana, Olivera i rodziny 

	 +Marian Burek (rodzina)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 +Antoni Niemczyk (Marszałkowie)

	 +Michał Dolubizno (rodzina)

	 +Roman Matula (rodzina)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Czesław i Helena Konica (córka z rodziną)

	 +Melanija i Bolesław Pawełko (rodzina)

12:30PM St. Priscilla Parishioners 

2:00PM Za parafian św. Pryscylli


SATURDAY (26) 
8:00AM All souls in purgatory

10:00AM O łaskę zdrowia dla Antoniego 

	 O opiekę Matki Bożej dla Barbary, Pawła i dzieci

	 +Franciszek Stachulak 47-ma rocznica śmierci

	 +Artur Kosiba 

	 +Ewa Kwaśniewska 

	 +Elżbieta Grabowska 

	 +Łukasz Boufał

	 +Michał Dolubizno

	 +Anna Kalinowski

	 +Dominik Kalinowski

	 +Roman Matula 

	 +Kazimierz Orłowski

	 4:00PM 

	 +Salvatore & Maria DeSimone

	 +Gil & Donna Nabor
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Father Stan Biel, SJ notes that: “Mary 
trusted God completely, she entrusted 
completely to His word, His Providence. She 

agreed to the secrets and all the consequences of her decision. Here I am the 
handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. These words, which 
mean perfect obedience, are the entrustment of life to God's will. They are also a prayer 
of completely entrusting oneself to God, of offering oneself. The most important thing in 
a relationship with God is trust. If we say „yes,” explanations, knowledge and cognition 
will follow. You recognize the path when you walk it. God is known when you trust in 
Him and enter into the mysteries that He leads Himself. Moreover, every trust is proven 
by testing. The choice of God, Jesus, is not a one-off event. Rather, it is a dynamic fact that must be constantly 
renewed. None of us know exactly what is behind offering ourselves to God, the promises of baptism, the vow of 
marriage, the choice of the priesthood, religious vows or other promises. Our "yes" to Jesus, a woman, a man, a 
friend or a difficult task, must be confirmed day after day, throughout our lives."

Today, let us consider what our feelings and reactions are when God changes our plans? Do we experience 
God's power, God's protection in our life? What is more important to us: getting to know God or trusting Him? 
What feelings do we feel when we think about total dedication to God? What role does Mary play in our spiritual 
life? What do we learn from her?

 

Wishing you a beautiful end to Advent and a peaceful entry into the mystery of Christmas.

 

Fr. Matthias Galle - your Pastor


Fr. Matthias’ Reflection

O. Stanisław Biel SJ zauważa, że: „Maryja całkowicie zaufała 
Bogu, zawierzy ła bezgranicznie Jego s łowu, Jego 
Opatrzności. Zgodziła się na tajemnice i wszystkie 
konsekwencje swojej decyzji. Oto ja służebnica Pańska. Niech 
mi się stanie według twego słowa. Te słowa, oznaczające 
doskonałe posłuszeństwo, są powierzeniem życia woli Bożej. 
Są również modlitwą całkowitego powierzenia siebie Bogu, 
ofiarowania siebie. Najważniejsze w relacji z Panem Bogiem 
jest zaufanie. Jeśli powiemy "tak", z czasem przyjdą 
wyjaśnienia, wiedza i poznanie. Drogę poznaje się, gdy się nią 
idzie. Boga poznaje się, gdy się Mu zaufa i wejdzie w 
tajemnice, w które On sam prowadzi. Ponadto każde zaufanie 
sprawdza się poprzez próby.  Wybór Boga, Jezusa nie jest 
wydarzen iem jednorazowym. Jest racze j fak tem 
dynamicznym, który musi być nieustannie odnawiany. Nikt z 
nas nie wie do końca, co kryje się za ofiarowaniem siebie 
Bogu, za przyrzeczeniami chrztu św., przysięgą małżeńską, 
wyborem kapłaństwa, ślubami zakonnymi czy innymi 
obietnicami. Nasze "tak", które wypowiadamy Jezusowi, 
kobiecie, mężczyźnie, przyjacielowi jakiemuś trudnemu 
zadaniu musi być potwierdzane dzień po dniu, przez całe 
życie.”

Pomyślmy dzisiaj jakie uczucia i reakcje towarzyszą nam, gdy 
Bóg burzy nasze plany? Czy doświadczamy w życiu mocy 
Boga, osłony Boga? Co jest dla nas ważniejsze: poznanie 
Boga czy zaufanie Jemu? Jakie uczucia rodzą się w nas na 
myśl o całkowitym oddaniu się Bogu? Jaką rolę w naszym 
życiu duchowym pełni Maryja? Czego uczymy się od Niej?


Życzę wam pięknego zakończenia Adwentu i spokojnego 
wejścia w tajemnicę święta Bożego Narodzenia. 


Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Refleksje Ks. Macieja



Fourth Sunday of Advent December 20, 2020

5

Bracia i Siostry! 

W ten cudowny czas Uroczystości Bożego Narodzenia, 
uświadamiamy sobie, że jesteśmy prawdziwie stworzeni na 
obraz i podobieństwo Boga, a  Bóg jest nie tylko 
nieskończenie Dobry, Wszechmogący, ale jest też Piękny. 
Tęsknotę za Nim mamy niejako wpisaną w  naszą naturę, 
w nasze DNA. Boże Narodzenie to nadzieja na przywrócenie 
tego piękna w naszym życiu. Bóg posyła swojego Syna na 
świat, który został pozbawiony tego piękna na skutek 
grzechu pierworodnego. W stajni, w  brudnej i  ciemnej 
grocie, w moim i Twoim grzesznym życiu, rodzi się Pan Jezus, 
aby nas zbawić, aby przywrócić nam utracone Piękno. Fiodor 
Dostojewski pisał, że tylko piękno zbawia świat. My wiemy i 
mocno wierzymy, że tym Pięknem, które zbawia świat jest 
Jezus Chrystus. Słowo, które stało się  ciałem. To On 
przywraca nam naturę dzieci Bożych, aby każdy z  nas był 
odbiciem Jego Boskiego Piękna! Jezus przychodzi, aby 
mogło zajaśnieć Twoje piękno. 

W naszej rodzinie parafialnej Św. Pryscilli, osobiście 
doświadczam, a mam nadzieję, że wy również, iż zjednoczeni 
na modlitwie i uwielbieniu Boga, oraz miłości bliźniego, 
z  Bożą pomocą, krok po kroku, wśród wielu przeciwności, 
możemy razem wypełniać wezwanie, aby budować piękno 
naszej wspólnoty parafialnej w  wymiarze duchowym 
i materialnym. Czynić wszystko, by Piękno mogło ukazać się 
światu, byśmy poprzez ład i  harmonię otoczenia, liturgii, 
kościoła, mogli odkryć Piękno w sobie i ostatecznie dojść do 
spotkania z  tym Pięknem, którym jest sam Bóg. Dziękuję i 
proszę was o modlitwę i cierpliwość w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie. Nie poddawajmy się i współpracując z 
łaską Bożą trwajmy zjednoczeni w wysiłkach, aby nasza 
parafia była piękna! Aby nasz kościół był piękny! Aby nasze 
serca były piękne! Zapraszam Was do pójścia nowymi 
drogami, przełamywania schematów, porzucenia rutyny. Nie 
bójmy się odrzucić tego co brzydkie, co jest karykaturą Boga 
i wiary w naszym otoczeniu i w nas samych. Maryja, piękna 
Pani, która ofiarowała Bogu swoją młodość i  miłość, która 
poszła w  nieznane, Ona wstawia się za nami cały czas. W 
imieniu Ks. Daniela i wszystkich pracowników naszej Parafii 
życzę, aby nadchodzące Boże Narodzenie dodało nam siły na 
Nowy Rok 2021, aby odnowiło w  nas nadzieję, że wpisane 
w  nasze serca tęsknota i  pragnienie piękna zostaną 
spełnione. Zapewniam o mojej modlitwie w waszych 
intencjach. Niech pokój, radość i miłość Świętej Rodziny 
będą zawsze doświadczeniem naszego życia. 

Z serca błogosławię, 
Ks. Maciej D. Galle – wasz Proboszcz 

Brothers and Sisters! 

In this wonderful time as we celebrate Christmas, we realize 
that we are truly created in the image and likeness of God, 
and that God is not only infinitely Good, Almighty, but also 
Beautiful. We have a longing for Him, so to speak, in our 
nature, in our DNA. Christmas is the hope of restoring this 
beauty in our lives. God sent his Son into the world, which 
was deprived of this beauty as a result of original sin. In the 
stable, in the dirty and dark grotto, in our sinful lives, the 
Lord Jesus is born to save us, to restore this lost beauty in 
us. Fiodor Dostoyevsky wrote that only beauty saves the 
world. We know and firmly believe that Jesus Christ is the 
Beauty that saves the world. The Word made flesh. It is He 
who returns to us the nature of God's children, so that each 
of us may be a reflection of His Divine Beauty! Jesus comes 
so that our beauty may shine. 

In our parish family of St. Priscilla, I personally experience, 
and hope that you do as well, that united in prayer and 
adoration of God, and love of neighbor, with God's help, 
step by step, among much adversity, together we can fulfill 
the call to build the beauty of our parish community in 
spiritual and material dimensions. Doing everything so that 
Beauty could appear to the world, so that through the 
order and harmony of the surroundings, liturgy, and church, 
we could discover Beauty in ourselves and finally come to a 
relationship with that Beauty, which is God Himself. I thank 
you and am asking for your prayers and patience in this 
difficult time for all of us. Let us not give up, and constantly 
cooperating with God's grace, let us remain united in our 
efforts to make our parish beautiful! For our church to be 
beautiful! That our hearts are beautiful! I invite you to 
follow new paths, break patterns, abandon routine. Let us 
not be afraid to throw away what is ugly, what is a 
caricature of God and faith in our surroundings and in 
ourselves. Mary, a beautiful woman who sacrificed her 
youth to God and love that has gone unknown, she 
intercedes for us all the time. On behalf of Fr. Daniel and 
our Parish staff, I wish that the coming Christmas will give 
us strength for the New Year 2021, and renew hope in us, 
that the yearning and longing for beauty that we carry 
deep in our hearts will be fulfilled. I assure you of my prayer 
for your intentions. May the peace, joy and love of the Holy 
Family always be experienced in our lives. 
  
With Christmas blessing, 
Fr. Matthias D. Galle - your Pastor 
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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. 

mailto:church@stpriscilla.org



