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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

Fr. Greg M. Wojcik, Associate Pastor

Fax: 773-545-8919

Mrs. Anna Adamowski, O ce Manager

Religious Education O ce: 773-685-3785
Mrs. Anna Ewko, Music Director

Website: www.stpriscilla.org

Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education
Coordinator
Mrs. Renata Zolnik, Business Manager

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

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 (24)
8:30AM For health & blessings for fr. Maciej
(Suzanne Moritz)
+Frances Wajnert birthday remembrance
(Rose Anne McNicol)
+Joseph Day (Kathy & Guy)
10:30AM. Za para an św. Pryscylli
O potrzebne łaski dla Doriana, Olivera i rodziny
O Boże bł. dla rodziny Jurek oraz intencja
dziękczynna za otrzymane łaski
O wieczną radość dla:
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Michał Dolubizno (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Elżbieta Grabowska 69 dni po śm. (rodzina)
+Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Jan Boratyn (żona)
+Józef Oleksy (brat z rodziną)
+Jerzy Kisło 15-ta rocznica śmierci
(rodzina Kisło i Kupiec)
+Kazimierz Orłowski (rodzina)
+Tadeusz Łepkowski w 28-mą rocznicę śmierci
(rodzina Kisło i Kupiec)
+Janina Kupiec 16-ta rocznica śmierci
(rodzina Kisło i Kupiec)
+Józef Kupiec 14-ta rocznica śmierci
(rodzina Kisło i Kupiec)
+Emilia Kupiec 1-sza rocznica śmierci
(rodzina Kisło i Kupiec)
+Bogumiła Borysiewicz zmarła w Polsce
(córka Agata)
+Antoni Borysiewicz (córka Agata)
+Maria Czachor 7-ma rocznica śmierci (rodzina)
+Władysław Czachor (rodzina)
12:30PM St.Priscilla Parishioners
2:00PM Za para an św. Pryscylli
O Dar nieba dla:
+Henryk i Marian Maciąg (rodzina)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
+Iwona Jagłowska

January 24, 2021

WEDNESDAY (27)
8:00AM +Harriet Marienfeld birthday remembrance
(Jim Miketta)
7:30PM Intencja mszy św. do dyspozycji Trójcy Świętej
+Józef Oleksy (brat z rodziną)
THURSDAY (28)
8:00AM St. Priscilla parishioners
7:30PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Wiesława Lisak
z okazji urodzin (Marta)
FRIDAY (29)
8:00AM +Donald Schultz Jr. (friend)
7:30PM O Bożą opiekę i Dary Ducha Świętego dla Gabriela
SATURDAY (30)
8:00AM Deceased members of the Sullivan, Moniak &
Mayer families
9:00AM O łaskę zdrowia dla Antoniego
O opiekę Matki Bożej i łaski potrzebne dla Barbary,
Pawła i dzieci
O Boże bł. dla Zbyszka, Krystyny i ich rodziny
O łaski potrzebne dla Anety, Dariusza i Kuby
Intencja dziękczynno-błagalna dla ks. Macieja
i ks. Daniela
+Bolesław Pawełko z okazji urodzin (rodzina)
4:00PM +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
+Barbara Strobel (Suzanne Moritz)
+Charles Strobel (Suzanne Moritz)

MONDAY (25)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM Intencja mszy św. do dyspozycji Trójcy Świętej
TUESDAY (26)
8:00AM God’s blessings health & gifts of the Holy Spirit
for Daniel & Brandon O’Leary on their 25th
birthday (family)
7:30 PM Intencja mszy św. do dyspozycji Trójcy Świętej
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At rst glance, St. Paul’s suggestion
from today's second reading does not
make sense. While we could agree with
the rst sentence, because we ourselves experience how quickly and inexorably
time passes, the next sentence seems completely incomprehensible, not to say
absurd. However, if we think of it more deeply, we may re ect that Paul wants to
draw our attention to what is really important in life. It is a great art for us to be
able to distinguish urgent from important matters in our lives. It often happens
that when we are pushed by speci c deadlines, requirements imposed by
everyday life, we focus on what seems to be very urgent at a given moment,
while forgetting what is really important. It is, therefore, worthwhile for us to recall
with St. Paul today and realize again that the most important thing in our life is and
should always be our choice for God! This choice is at the same time a choice of freedom from matters,
people and things, from which we are unfortunately so often addicted to.

Fr. Matthias’ Re ection

This Sunday in the Universal Church is celebrated as the Sunday of the Word of God. Therefore, the
question automatically arises as to whether we are people of the Word. What place does God's Word
occupy in our lives, and how often do we discern our lives on the basis of, for example, systematic reading
of the Bible? Maybe it would be a good idea today to read the Bible together as a family at home? Even a
few moments, one chapter of the Gospel or apostolic letters. Let us make a place for God in our homes,
families and hearts. Let the Word of God, which is God Himself, be the most important and only treasure of
our lives. I sincerely wish this to all of you and myself.
Sincere greetings to you all and thank you for your constant prayers!
Blessings,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Re eksje Ks. Macieja

Na pierwszy rzut oka sugestia św. Pawła z dzisiejszego drugiego czytania jest kompletnie pozbawiona
sensu. O ile z pierwszym zdaniem moglibyśmy się zgodzić, bo sami przecież doświadczamy jak czas
szybko i nieubłaganie biegnie, o tyle kolejne zdanie wydaje się już całkowicie niezrozumiałe, żeby nie
powiedzieć absurdalne. Jeżeli jednak zastanowimy się nad tym głębiej, to może w nas zagościć re eksja, że
oto Paweł pragnie zwrócić naszą uwagę na to co w życiu naprawdę jest ważne. Jest wielką sztuką abyśmy
umieli odróżniać w naszym życiu sprawy pilne od ważnych. Niejednokrotnie bywa bowiem tak, że
przynaglani konkretnymi terminami, wymogami jakie stawia przed nami codzienność, skupiamy się na tym
co wydaje się być w konkretnym momencie bardzo pilne, zapominając jednocześnie o tym, co jest
naprawdę ważne. Warto zatem abyśmy za św. Pawłem przypomnieli sobie dzisiaj i na nowo uświadomili, że
najważniejszym w naszym życiu jest i zawsze powinien być wybór Boga! Wybór ten bowiem jest
równocześnie wyborem wolności od spraw, ludzi i rzeczy, od których niestety tak często jesteśmy
uzależnieni.
Dzisiejsza Niedziela jest w Kościele Powszechnym obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. W związku z
tym automatycznie niejako nasuwa się pytanie czy jesteśmy ludźmi Słowa. Jakie miejsce w naszym życiu
zajmuje Słowo Boże i jak często rozeznajemy nasze życie w oparciu o systematyczną choćby lekturę Biblii?
Może dobrym pomysłem będzie dzisiaj wspólna rodzinna lektura Pisma Świętego w domu? Choćby kilka
chwil, jeden rozdział Ewangelii czy listów apostolskich. Zróbmy Bogu miejsce w naszych domach, rodzinach
i sercach. Niech Słowo Boga, które jest samym Bogiem będzie
najważniejszym i jedynym skarbem naszego życia. Tego wam
wszystkim i sobie samemu szczerze życzę.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję za nieustanną modlitwę!
Z serca błogosławię,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Pope Francis established in his document Aperuit illis, (“Instituting
the Sunday of the Word of God”) that the Third Sunday in Ordinary
Time is to be the Sunday of the Word of God. It is a day to be
devoted to the celebration, study, and spreading of the Word of
God.
He has highlighted the importance of Sacred Scripture in the life,
worship, and mission of the Church. He underlines the urgent need
for each of us to realize, that the Bible is a rich source for prayer, for
contemplation and consolation. And it is through attentive, regular
listening of the Scriptures – especially at Mass – through re ecting on them, through praying with them, that
our love of God’s Word will grow, and bring us closer to Christ, our Saviour.
Another way of nourishing the role of scripture is praying quietly together in a lectio divina style of
prayer. Why not join a group of parishioners for an hour and pray these particular scriptural lections?
When our hearts and minds are open to the presence of Christ in the Scriptures, we will also nd Him
in our neighbor in need.
Scripture is at the center of everything the Church does. The Scriptures nourish and shape our prayer and
our worship. They help us understand our world. They teach us how to live and relate to each other. They
continually call and challenge us to permit the Word of God to take esh in our lives.

Papież Franciszek w swoim dokumencie Aperuit illis („Ustanowienie niedzieli Słowa Bożego”) wskazał, że
trzecia niedziela zwykła ma być niedzielą Słowa Bożego. Jest to dzień poświęcony celebracji, studium i
szerzeniu Słowa Bożego. Podkreślił znaczenie Pisma Świętego w życiu, modlitwie i misji Kościoła.
Podkreśla pilną potrzebę uświadomienia sobie, że Biblia jest bogatym źródłem modlitwy, kontemplacji i
pokoju. Dzięki uważnemu, regularnemu słuchaniu Pisma Świętego - zwłaszcza podczas Mszy Św.- poprzez
re eksję i modlitwę nasza miłość do Słowa Bożego wzrośnie i zbliży nas do Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Ważnym sposobem pielęgnowania Pisma Świętego jest cicha wspólna modlitwa w stylu lectio divina.
Zapraszamy, aby dołączyć do grupy para an na godzinne spotkania, aby modlić się konkretnymi
tekstami biblijnymi. Otwarcie naszych serc i umysłów na obecność Chrystusa w Piśmie Świętym
pomoże nam zrozumieć jak żyć i odnosić się do siebie nawzajem.
Pismo Święte jest w centrum całej działalności Kościoła
nieustannie wzywa nas, aby Słowo Boże wcieliło się w
nasze życie.
Bishop Dermot Farrell
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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.

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

January 17, 2021
Sunday Collections:
St. Br. Albert Fund/
Sharing Parish
Total Collection

$7,151.57
$2,362.00
$9,513.57

Thank you for your
generous
support of our parish!
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