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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 (7)

8:30AM	 Blessings for Guilmer Criollo and Mary Perez 	
	    with children (Suzanne Moritz)

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)

	 +Lukasz Boufał (rodzice i siostra)

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 (8) 
8:00AM	Grace of healing from cancer for Elizabeth 	
	    through the intercession of 

	    Our Lady of Lourdes

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


TUESDAY (9)  
8:00AM Grace of healing from cancer for Elizabeth 	
	    through the intercession of 

	    Our Lady of Lourdes

7:30PM	+Lukasz Boufał 4ta rocz. śm. (rodzice i siostra)


WEDNESDAY (10)  
8:00AM St. Priscilla Parishioners

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

	 O potrzebne łaski dla Krysi Kotulskiej z rodziną


THURSDAY (11)  
8:00AM	St. Priscilla Parishioners

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


FRIDAY (12) 
8:00AM +Cristina Belluomini Death Remembrance (Joy)

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


SATURDAY (13) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

9:00AM	O Światło Ducha Św. i Bożą opiekę i wszelkie laski 
	    dla Toma w dzień jego urodzin (rodzina)

4:00PM Gifts of the Holy Spirit and God’s blessings and 
conversion for Tom

	 +Bernice Hujar (Hujar Family)

	 +Michael Busse (Adamowski)

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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Today's liturgy of the word leads us from a feeling of hopelessness to 
hope. Through his experience, Job shows us clearly that whoever does 
not have God, has nothing. St. Paul convinces us that whoever has 
God, has everything. Jesus, with numerous miracles, clearly confirms 
that He came from God. So, whoever knows Jesus knows God. Like the 
people of today's Gospel, we too, are looking for Jesus. We look for 
Him to get to know God Himself, because we place all our hope in 
heavenly grace. So, let us seek and praise God constantly in our lives. 
Let us bend our knees before the Lord who made us, for He is our God. 
On a practical note, today I propose another apothegm of the Desert 
Father, this time St. John Klimak: "Some people who are living in the 
world ask me this question: "How can we, while remaining in marriages and busy with worldly matters, enter 
and lead an ascetic life?". I replied: “Do the good that you can do. Do not speak ill of anyone; do not steal, 
do not lie, do not despise anyone and do not hate anyone; do not leave the liturgy; show compassion to the 
needy, do not scandalize, respect the wife of another and your own marriage. If you do all these things, you 
are not far from the kingdom of heaven".

 

Blessings,

Fr. Matthias - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas od poczucia bezsensu do nadziei. Hiob swoim doświadczeniem 
pokazuje nam wyraźnie, że ten kto nie ma Boga, nie ma nic. Św. Paweł przekonuje nas o tym, że ten kto ma 
Boga, ma wszystko. Jezus licznymi cudami też wyraźnie potwierdza, że wyszedł od Boga. A zatem ten, kto 
zna Jezusa, zna Boga. Podobnie jak ludzie z dzisiejszej Ewangelii, my też szukamy Jezusa. Szukamy Go, 
aby poznać samego Boga, bo przecież całą naszą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej. Szukajmy zatem 
i nieustannie uwielbiajmy Boga w naszym życiu. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, 
albowiem On jest naszym Bogiem. Na praktyczną nutę proponuję 
dzisiaj kolejny apoftegmat Ojca Pustyni, tym razem św. Jana 
Klimaka: „Niektórzy ludzie żyjący w świecie zadają mi pytanie: 
„Jak my, pozostając w związkach małżeńskich i zajęci doczesnymi 
sprawami, możemy włączyć  się w życie ascetyczne?”. 
Odpowiedziałem: „Czyńcie to dobro, które możecie czynić. O 
nikim nie mówcie źle; nie kradnijcie; nie kłamcie, nie gardźcie 
nikim i nie miejcie nienawiści do nikogo; nie opuszczajcie liturgii; 
okazujcie współczucie potrzebującym, nie gorszcie, szanujcie 
żonę  drugiego i swój związek małżeński. Jeśli to wszystko 
czynicie, niedaleko jesteście od królestwa niebieskiego”. 


Błogosławię,

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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2021 Annual Catholic Appeal  
Come, follow me … and bring hope to 

the world  

I invite you to spend some time this week reflecting 
on the Annual Catholic Appeal materials you should 
have received in your bulletin or in the mail. The 
Annual Catholic Appeal is much different than a 
one-time special collection: It is a pledged 
commitment to make a gift over time. Your pledge 
can be made payable in installments. 


Each pledge makes a difference because all 
parishes participate in the campaign and the gifts 
of many enable our archdiocese to deliver needed 
ministries and services to answer the call of Jesus 
to “Come, follow me … and bring hope to the 
world.” 


If you received your pledge form in the mail, please 
complete it and mail it back. This year, we also 
encourage our parishioners to make their Annual 

Catholic Appeal gifts online: 
http://
annualcatholicappeal.com 

Doroczna Kwesta Katolicka 2021 r.  
Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję  

Proszę Was o znalezienie czasu w tym tygodniu na 
refleksję nad materiałami Dorocznej Kwesty 
Katolickiej, które powinniście otrzymać pocztą lub 
znajdują się w biuletynie. Prosimy, abyście 
pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś 
zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą. 
Jest to kampania, podczas której składane są 
zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane 
w ratach. 


Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie 
parafie archidiecezji uczestniczą w kampanii i to 
dzięki darom złożonym przez wiele osób parafie, 
szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać 
wiernym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie i 
odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Pójdź za 
mną… i nieś światu nadzieję”. 


Jeśli otrzymałeś formularz deklaracji pocztą, 
prosimy, abyś wypełnił go i 
odesłał z powrotem. W tym 
roku zachęcamy również 
naszych parafian do 
składania ofiar na Doroczną 
Kwestę Katolicką przez 
Internet: 
annualcatholicappeal.com.

COME, FOLLOW ME… 

and bring hope to
the world
2021 Annual Catholic Appeal
annualcatholicappeal.com
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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

Ever-Present and Faithful God, 
I trust in You for Your protection 
and comfort in this time 
of illness and uncertainty in my life. 
Come to ease the fears and anxieties 
that trouble my heart and spirit 
as I wait for answers and help 
from all who are caring for me. 
Please continue to guide their knowledge 
and skills, and bless the work of their minds 
and hands as they serve as instruments 
of Your healing presence for me. 
Help me rest assured that You will hold me 
close in Your healing and caring embrace 
in all that may happen in the time to come. 
Give me strength, peace, and courage 
as I trust and give myself 
into Your loving care. 

Amen. 

Sister Jane McConnell OSF, BCC

A Prayer
   f� �e Sick

© 2021 NACC

mailto:church@stpriscilla.org



