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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 

Fr. Greg M. Wojcik, 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 (31)

8:30AM	 +Mike Wood - 2 months after death (A. Strong)

	 +John Tomasso (Wojcik Family)

	 Rosie Raza Salgado - God’s blessings and 	
	    health (Ellen Romano)

10:30AM Za parafian 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)

	 +Jan Boratyn (żona)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Elżbieta Grabowska 76 dni po śm. (rodzina)

	 +Tadeusz Łepkowski 28ma rocz. śm. (rodzina)

	 +Jozef Oleksy (brat z rodziną)

	 +Bronisław Kolat 1sza rocz. śm. (dzieci)

	 +Maria Czachor w 7ma rocz. śm. (rodzina)

	 +Władysław Czachor (rodzina)

	 +Janina Okoń kolejna rocz. śm. oraz dla 	
	    wszystkich zmarłych z rodziny

	 +Franciszek Piotrowski kolejna rocz. śm.

	 +Andrzej Bednarski (Beata, Agata Bednarski) 

12:30PM St.Priscilla Parishioners

2:00PM O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej 	
	    dla córki Elżbiety przez wst. MB z Lourdes

6:00PM	Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 +Iwona Jagłowska


MONDAY (1) 
8:00AM	For gifts of the Holy Spirit for Gabriel

	 +Maria Greco, 9th day after death (Olivia)

7:30PM Intencja dziękczynna za otrzymane łaski


TUESDAY (2)  
8:00AM +Arturo Belluomini death anniversary (Joy)

	 +Leona Capoccia 11th death anniv. 

	    (Rose Anne McNicol)

	 God’s blessing for Jarosz family

7:30PM	O Boże bł., zdrowie i wszelkie łaski dla Heleny 	
	    Biernacki w dniu urodzin

	 O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej 	
	    dla córki Elżbiety przez wst. MB z Lourdes


WEDNESDAY (3)  
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej 	
	    dla córki Elżbiety przez wst. MB z Lourdes

	 O nawrócenie osób Bogu wiadomych


THURSDAY (4)  
8:00AM	+Michael Busse 1 month after death 	 	
	    (Adamowski)

THURSDAY (4)  
7:30PM O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej 	 	     
	    dla córki Elżbiety przez wst. MB z Lourdes

	 Intencja dziękczynna za księży z naszej parafii


FRIDAY (5) 
8:00AM +Francisca Perez (Reyes Family)

7:30PM	O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej 	 	    
dla córki Elżbiety przez wst. MB z Lourdes


SATURDAY (6) 
8:00AM God’s blessings for Gabriel

9:00AM	+Florian Cieluch 65ta rocz. śm. 

	 O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej 	 	    
	    dla córki Elżbiety przez wst. MB z Lourdes

4:00PM +Anton & Frances Slowiak (Therese)

	 Deceased brothers and sisters of Slowiak Family

	 Mercedes Estela Luza (Suzanne Moritz)

7:00PM Nabożeństwo pierwszej soboty

Please Make Your Gift to the  
2021 Annual Catholic Appeal  

Come, follow me … and bring hope 
to the world. 


Many families in our parish will be 
receiving the Annual Catholic Appeal 
mailing from Cardinal Cupich. On 
behalf of those served by the 
ministries, parishes and schools who receive funding 
from the Appeal, we thank you for your gifts. 


Please return your response as soon as possible. The 
Annual Catholic Appeal offers a wonderful opportunity 
to answer Jesus’ call to “Come, follow me … and 
bring hope to the world.” This is especially important 
during these trying and challenging times. Many in our 
parishes are affected financially by the pandemic, and 
we encourage giving at all levels to support this 
initiative. In addition to providing for ministries and 
services throughout the archdiocese, the Annual 
Catholic Appeal funds services in our own parish. 


When we financially support the work of our parish, 
our archdiocese and the Catholic Church throughout 
the world, we experience a feeling of deep gratitude, 
especially when we contemplate God’s many gifts to 
us personally. By sharing our wealth through gifts to 
the 2021 Annual Catholic Appeal, we demonstrate our 
commitment to the Church and each other. 

COME, FOLLOW ME… 

and bring hope to
the world
2021 Annual Catholic Appeal
annualcatholicappeal.com
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An unclean spirit as we read in the Gospel according to St. Mark learns that 
Jesus has a special relationship with God. He feels a great danger to himself in 
the person of Jesus. It is clear that by freeing people from unclean spirits, Jesus 
deprives Satan of power on earth, thus enabling God's reign. Our Lord and 
Savior clearly shows us who is first and the most important to Him. Continuing, 
as it were, from last week's meditation on an excerpt from 1 Corinthians, today 
we also hear a very clear exhortation that everything we do, the relationships we 
live in, should serve and help us stay close to God. It is God alone who gives full 
meaning to our lives. Hence the most important thing for us is to put God first and 
trust Him. Everything else is less important and should follow this principle. An extremely accurate 
commentary on this fragment of the Apostle Paul's letter are the words of St. Augustine, who said: "If God 
comes first, everything is in its right place." Such an attitude requires our commitment and attention to 
God's matters. Let us, today, shift our gaze from the material to the spiritual and supernatural. This will free 
our hearts from unnecessary attachments and allow us to truly live life to the full!

 

I want to take this opportunity and thank you for your constant remembrance and prayer for me. I, too, 
remain with you in prayer and thank God for each and every one of you. Lately, I've been enjoying spending 
time with the Desert Fathers. Their extremely deep wisdom tells us how to live. The desert is a kind of 
lifestyle from which we can draw inspiration and relate these experiences to our own lives, even to a minimal 
extent. So, in connection with this Sunday meditation, I want to propose to you three apothegms of St. 
Simeon of Thessalonica:

 

"This divine prayer, that is, invoking our Savior with the words:" Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy 
on me," is a request, self-giving and a proclamation of faith. It awakens the Holy Spirit, gives God's gifts, 
cleanses the heart and casts out demons. It is the presence of Jesus Christ in us, the source of spiritual 
intentions and holy thoughts. It frees from sins, heals souls and bodies, and bestows God's light and 
mercy."

 

„Let each believer continually repeat, both in mind and in speech, this prayer of the Name of Jesus. When 
he is at home and while traveling, going to bed and waking up, when he says or does something, let him 
always be in this prayer. He will then find the great joy and merry, experienced by those who practice this 
prayer carefully. It also applies to people who are occupied with earthly matters, and monks themselves, 
even if they must remain in the midst of the hustle and bustle of the world."

 


“It is therefore necessary that all priests, laity and 
monks, whenever they awaken from sleep, 
think of and remember Christ first. Let them 
present this prayer to Him as the beginning of 
all thoughts and as their sacrifice. Before they 
think about anything else, they should 
remember Jesus who saved us and loved us 
so much. For we are Christians and we bear 
the Name of Christ."

 

Abide in the love of Christ,

Fr. Matthias - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection
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Duch nieczysty w czytanej dzisiaj Ewangelii według św. Marka poznaje, że 
Jezusa łączą szczególne więzi z Bogiem. Wyczuwa w Nim wielkie zagrożenie dla 
siebie. Jezus uwalniając ludzi od duchów nieczystych, pozbawia szatana władzy 
na ziemi, umożliwiając tym samym królowanie Boga. Nasz Pan i Zbawiciel 
wyraźnie nam pokazuje, kto dla niego jest pierwszy i najważniejszy. Kontynuując 
niejako zeszłotygodniowe rozważanie nad fragmentem z Pierwszego Listu do 
Koryntian, słyszymy również dzisiaj bardzo wyraźne wezwanie, aby wszystko co 
robimy, relacje, w których żyjemy, pomagały nam trwać przy Bogu. To właśnie 
Bóg nadaje pełny sens naszemu życiu. Zatem najważniejszą kwestią jest dla nas 

postawienie Boga na pierwszym miejscu i zaufanie Mu. Wszystko inne jest mniej ważne i powinno 
być  podporządkowane tej zasadzie. Niezwykle trafnym komentarzem do tego fragmentu listu Apostoła 
Pawła są słowa św. Augustyna, który mówił: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na 
właściwym miejscu.”  Postawa taka siłą rzeczy wymaga naszego zaangażowania i uwagi poświęconej 
sprawom Bożym. Zechciejmy dzisiaj przenieść nasz wzrok z tego, co materialne, na to, co duchowe. Uwolni 
to nasze serce od zbędnych przywiązań i pozwoli prawdziwie żyć pełnią życia! 

Dziękuję wam moi drodzy za nieustającą pamięć  i modlitwę za mnie. Ja również trwam na modlitwie i 
nieustannie dziękuję Bogu, za każdego i każdą z was. Ostatnio lubię spędzać czas z Ojcami Pustyni. Ich 
niezwykle głęboka życiowa mądrość podpowiada nam jak żyć. Pustynia bowiem to swego rodzaju styl 
życia, z którego możemy czerpać inspirację i choćby w minimalnym zakresie odnieść te doświadczenia do 
własnego życia. A zatem w związku z rozważaniem na dzisiejszą Niedzielą chcę wam zaproponować trzy 
apoftegmaty św. Symeona z Tesalonik: 


„Owa boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj 
się nade mną”, jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych 
darów, oczyszcza serce i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa Chrystusa w nas, źródłem duchowych 
zamiarów i świętych myśli. Wyzwala z grzechów, uzdrawia dusze i ciała, obdarowuje Bożym światłem i 
miłosierdziem.”


„Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno w swym umyśle, jak i mową tę modlitwę Imienia 
Jezus. Gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu, gdy mówi lub coś czyni, 
niech zawsze jej się oddaje. Znajdzie wówczas wielką radość i wesele, jakich zaznali ci, którzy starannie tę 
modlitwę praktykują. Dotyczy ona także ludzi, którzy zajęci są sprawami życia doczesnego, a także samych 
mnichów, jeśli nawet muszą pozostawać pośród zgiełku 
świata.”


„Trzeba zatem, by wszyscy, kapłani, świeccy i mnisi, gdy 
tylko budzą się ze snu, mieli najpierw w myśli Chrystusa i 
pamiętali najpierw o Nim. Niech przedstawią Mu tę 
modlitwę jako początek wszelkiej myśli i jako swą ofiarę. 
Zanim pomyślą o czymś  innym, powinni pamiętać o 
Jezusie, który nas zbawił i tak bardzo umiłował. Jesteśmy 
bowiem chrześcijanami i nosimy Imię Chrystusa.”


Trwajcie w miłości Chrystusa, 

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Prayers During the Year of St. Joseph 2021 
Lord, have mercy on us. 
Christ, have mercy on us. 
Lord, have mercy on us. Christ, hear us. 
Christ, graciously hear us.

God the Father of Heaven, have mercy on us. 
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. 
God the Holy Ghost, have mercy on us. 
Holy Trinity, One God, have mercy on us.

Holy Mary, pray for us. 
St. Joseph, pray for us. 
Illustrious son of David, pray for us. 
Light of patriarchs, pray for us. 
Spouse of the Mother of God, pray for us. 
Chaste guardian of the Virgin, pray for us. 
Foster father of the Son of God, pray for us. 
Watchful defender of Christ, pray for us. 
Head of the Holy Family, pray for us.

Joseph most just, pray for us. 
Joseph most chaste, pray for us. 
Joseph most prudent, pray for us. 
Joseph most valiant, pray for us. 
Joseph most obedient, pray for us. 
Joseph most faithful, pray for us. 
Mirror of patience, pray for us. 
Lover of poverty, pray for us. 
Model of workmen, pray for us. 
Glory of home life, pray for us. 
Guardian of virgins, pray for us. 
Pillar of families, pray for us. 
Solace of the afflicted, pray for us. 
Hope of the sick, pray for us. 
Patron of the dying, pray for us. 
Terror of demons, pray for us. 
Protector of Holy Church, pray for us.

Lamb of God, Who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord! 
Lamb of God, Who takes away the sins of the world, Graciously hear us, 
O Lord! 
Lamb of God, Who takes away the sins of the world, Have mercy on us!

V. He made him the lord of His household, 
R. And prince over all His possessions.

Let Us Pray: O God, Who in Thine ineffable Providence didst 
vouchsafe to choose Blessed Joseph to be the spouse of Thy 
most holy Mother, grant, we beseech Thee, that he whom we 
venerate as our protector on earth may be our intercessor in 
Heaven. Who lives and reigns forever and ever. Amen.

To you, O blessed Joseph (Ad te, beate Ioseph) 
To you, O blessed Joseph, do we come in our afflictions, and having 
implored the help of your most holy Spouse, we confidently invoke 
your patronage also. Through that charity which bound you to the 
Immaculate Virgin Mother of God and through the paternal love with 
which you embraced the Child Jesus, we humbly beg you graciously 
to regard the inheritance which Jesus Christ has purchased by his 
Blood, and with your power and strength to aid us in our necessities. 
O most watchful guardian of the Holy Family, defend the chosen 
children of Jesus Christ; O most loving father, ward off from us every 
contagion of error and corrupting influence; O our most mighty 
protector, be kind to us and from heaven assist us in our struggle 
with the power of darkness. As once you rescued the Child Jesus 
from deadly peril, so now protect God’s Holy Church from the 
snares of the enemy and from all adversity; shield, too, each one of 
us by your constant protection, so that, supported by your example 
and your aid, we may be able to live piously, to die in holiness, and 
to obtain eternal happiness in heaven. Amen. 

Modlitwy na Rok Św. Józefa 2021 
Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, -- 
Duchu Święty, Boże, -- 
Święta Trójco, jedyny Boże, -- 
Święta Maryjo, -- módl się za nami. 
Święty Józefie, -- 
Przesławny Potomku Dawida, -- 
Światło Patriarchów, -- 
Oblubieńcze Bogarodzicy, -- 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- 
Żywicielu Syna Bożego, -- 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- 
Głowo Najświętszej Rodziny, -- 
Józefie najsprawiedliwszy, -- 
Józefie najczystszy, -- 
Józefie najroztropniejszy, -- 
Józefie najmężniejszy, -- 
Józefie najposłuszniejszy, -- 
Józefie najwierniejszy, -- 
Zwierciadło cierpliwości, -- 
Miłośniku ubóstwa, -- 
Wzorze pracujących, -- 
Ozdobo życia rodzinnego, -- 
Opiekunie dziewic, -- 
Podporo rodzin, -- 
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, -- 
Patronie umierających, -- 
Postrachu duchów piekielnych, -- 
Opiekunie Kościoła Świętego, --

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego. 
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 
Módlmy się: 
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego 
Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, 
spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, 
zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.


Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszych potrzebach. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 
błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z 
Niepokalaną Bogarodzicą Dziewicą i przez Twą ojcowską 
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj 
łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i 
swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych 
potrzebach. 
Opatrznościowy Stróżu Świętej Rodziny, czuwaj nad wybranym 
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 
wszelką zarazę błędów i zepsucia. 
Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą 
w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię 
Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń 
Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich 
przeciwności. 
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim 
przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć 
pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.
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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 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. 

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 24, 2021 

Sunday Collections:		 $6,810.29

Latin America Fund		 $2,042.00

Total Collections $8,852.29 

Thank you for your  
generous  

support of our parish! 

ŻYWY RÓŻANIEC - Luty 2021 

Intencja Papieska: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet - ofiar 
przemocy, aby były chronione przez 
społeczeństwo, a ich cierpienia były 
dostrzegane i wysłuchiwane.


Intencje parafialne: 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 - February 2021 
Pope’s intentions: Violence Against Women 
We pray for women who are victims of violence, that 
they may be protected by society and have their 
sufferings considered and heeded 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 first 
Wednesday of the month at 8:00AM. Meetings are on 
the first Wednesdays of the month at 6:00PM on ZOOM. 
We invite you to join the Living Rosary Group!
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