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Fr. Maciej D. Galle, Pastor

Rectory: 6949 W. Addison,
Chicago, IL 60634

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor

Phone: 773-545-8840
Mrs. Anna Adamowski, O ce Manager

Fax: 773-545-8919
Religious Education O ce: 773-685-3785

Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education
Coordinator

Website: www.stpriscilla.org
Email: church@stpriscilla.org
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM - 7:00PM
Tuesday & Thursday - 9:00AM - 4:30PM

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.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii para alnej.

CONFESSION:
Before all Weekday Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory ‐ No appointment required.

SPOWIEDŹ:
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w sobotę od
3:00-4:00PM. Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii para alnej bez wcześniejszego umówienia.

MARRIAGE:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Con rm
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.

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 para aninem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.

ANOINTING OF THE SICK: Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii para alnej.

PARISH REGISTRATION: Registration can be completed at
the Rectory or online.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do para i w kancelarii para alnej.
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SUNDAY (17)
8:30AM +Joseph Day (Kathy & Guy)
10:30AM Za para an św. Pryscylli
O potrzebne łaski dla Doriana, Olivera i rodziny
O wieczną radość dla:
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Michał Dolubizno (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Elżbieta Grabowska 62 dni po śmierci
(rodzina)
+Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Jan Boratyn (żona)
+Józef Oleksy (brat z rodziną)
+Jerzy Kisło (rodzina)
+Kazimierz Orłowski
+Zdzisław Walencik 3 miesiące po śmierci
(rodzina)
+Anna Pyrich miesiąc po śmierci (rodzina)
+Andrzej Kuryło (Helena Zachar)
12:30PM St.Priscilla Parishioners
2:00PM O Boże błogosławieństwo dla syna Jakuba
z okazji urodzin
O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla
Agnieszki i Daniela Kryczka w dniu urodzin
+Anna Stermensky (rodzina)
+Stanisław Bania (rodzina)
+Beverly Ewald (rodzina)
+Kazimierz Janowski 1-sza rocznica śmierci
(rodzina)
+Mieczysław Kryczka 9-ta rocznica śmierci
(rodzina)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
+Iwona Jagłowska

January 17, 2021

FRIDAY (22)
8:00AM +Donald Schultz Jr. (friend)
7:30PM O Bożą opiekę i Dary Ducha Świętego dla Gabriela
SATURDAY (23)
8:00AM Personal intention to God
9:00AM O łaskę zdrowia dla Antoniego
O opiekę Matki Bożej i łaski potrzebne dla Barbary,
Pawła i dzieci
O Boże błogosł. dla Zbyszka, Krystyny i ich
rodziny
O łaski potrzebne dla Anety, Dariusza i Kuby
Intencja dziękczynno-błagalna dla ks. Macieja
i ks. Daniela
4:00PM God’s blessings & health for Fr. Maciej Galle (Miki)

WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:30 PM
NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM:
10:30 AM, 2:00PM & 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

MONDAY (18)
8:00AM God’s blessings & health for Denise DuPlantis
on her birthday
7:30PM O Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla
Gabriela
TUESDAY (19)
8:00AM +Joseph Gurdak (Joanne)
7:30PM +Sera n, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)
WEDNESDAY (20)
8:00AM Blessings & gifts of the Holy Spirit for Gabriel
7:30PM +Józef Oleksy (brat z rodziną)
THURSDAY (21)
8:00AM For a positive solution to personal matters &
problems
7:30PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Mariusza z
okazji 37-mych urodzin

January 10, 2021
Sunday Collections:
Initial O ering
Total Collection

$7,338.77
$2,823.00
$10,161.77

Thank you for your generous
support of our parish!
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Fr. Matthias’ Re ection
Today's liturgy focuses our attention on listening. Samuel, who we
hear about in the rst reading, is the servant who listens. The name
Samuel means - God listened. The psalmist sings the glory of God,
thanking Him that, ful lling his hopes, the Lord opened his ears.
The Gospel shows us two of John the Baptist's disciples, among
whom was the later apostle Andrew. It was these two disciples who
heard John call Jesus the Lamb of God and followed Him. So we
see clearly that the mystery of our vocation is deeply rooted in
listening. It is by listening carefully that we can know God. For if we
do not know Him and do not know what He is, it is then that we
begin to create our own image of Him, but in our likeness. So let us humbly ask God to open our
ears every day and teach us to listen.
In Christ,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Re eksje Ks. Macieja
Liturgia dzisiejszej Niedzieli koncentruje naszą uwagę na słuchaniu. Samuel, o którym słyszymy w
pierwszym czytaniu, to sługa, który słucha. Imię Samuel oznacza – Bóg wysłuchał. Psalmista
wyśpiewuje chwałę Boga dziękując Mu za to, że spełniając jego nadzieje, Pan otworzył mu uszy.
Ewangelia ukazuje nam dwóch uczniów Jana Chrzciciela, wśród których był późniejszy apostoł
Andrzej. To ci dwaj uczniowie usłyszeli Jana, jak ten nazwał Jezusa Barankiem Bożym i poszli za
Nim. Widzimy więc jasno, że tajemnica naszego powołania jest głęboko zakorzeniona w słuchaniu.
To dzięki uważnemu słuchaniu możemy poznać Boga. Jeśli bowiem Go nie znamy i nie wiemy, jaki
On jest, wtedy zaczynamy tworzyć własny Jego obraz, ale już na nasze podobieństwo. Prośmy
zatem pokornie Boga, aby każdego dnia otwierał nasze uszy i uczył nas słuchać.
W Chrystusie,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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ŻYWY RÓŻANIEC- STYCZEŃ 2021
Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
Intencje para alne: za rodziny, dzieci, młodzież, chorych, za naszych
kapłanów, o powołania, o radość nieba dla zmarłych, o zakończenie kryzysu
spowodowanego pandemią i w naszych osobistych intencjach.
Msze Św. w intencji członków Żywego Różańca i spotkania Róż Różańcowych z wymianą tajemnic odbywają się w
pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy Św. o 7:30 wieczorem. Zachęcamy nowych chętnych do włączenia się w
kolejną Różę Różańcową im. Matki Bożej Częstochowskiej. W jedności jest siła!
LIVING ROSARY GROUP - JANUARY 2021
Intention for Evangelization: Human Fraternity- May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our
brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.
Parish intentions: for families, children, youth, the sick, our priests, vocations, for the joy of heaven for the dead, the
end of the crisis caused by the pandemic and for our personal intentions.
The Holy Masses for the intention of members of The Immaculate Conception Group is on the rst Wednesday of the
month at 8:00AM. Every person needs to switch her/his mystery of the Holy Rosary according to the given schedule.
Meetings are on the rst Wednesdays of the month at 6:00PM on ZOOM. We encourage everybody to join the next
Living Rosary Group that is waiting for the new members. There is strength in unity!

PRO LIFE

OBRONA ŻYCIA

Every second Saturday of the month we pray Rosary
for the protection of dignity of human life from the
conception to natural death before 8:00AM Holy
Mass.

W każdą drugą sobotę miesiąca odmawiamy różaniec
w intencji ochrony godności życia ludzkiego od
poczęcia do naturalnej śmierci przed Mszą Świętą o
9:00 rano.

March for Life 2021 is happening; details for safe protest
still to be worked out due to pandemic. Also, there will
be accommodations made for virtual participation for
those who are not able to travel. This year we will not
rent a bus to take St. Priscilla parishioners for the march,
but we encourage families to participate on their own
personally or spiritually and pray hard for this noble
cause.

Marsz w Obronie Życia 2021 jest zaplanowany. Z powodu
pandemii szczegóły bezpiecznego protestu wciąż są
dopracowywane. Zapewniona jest również możliwość dla
wirtualnego uczestnictwa dla tych, którzy nie mogą
przyjechać. W tym roku nie będziemy wynajmować
autobusu, który by zabrał para an Św. Pryscylli na marsz,
ale zachęcamy rodziny do indywidualnego lub duchowego
uczestnictwa i modlitwy w tej szlachetnej sprawie.

March for Life Chicago
Saturday, Jan. 23, 2021 1:00PM
March for Life Washington DC
Friday, Jan. 29, 2021 11:00AM

March for Life Chicago
sobota, 23 stycznia 2021, 13:00PM
March for Life Washington DC
piątek, 29 stycznia 2021, 11:00AM
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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 Hu nus—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 o ce
at 773-545-8840 or email: church@stpriscilla.org.
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