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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 (14)

8:30AM	 Health & blessings for Victoria on her 8th 	
	    birthday

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Joseph Day (wife)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O potrzebne łaski dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O dary Ducha Sw. i opiekę M. Bożej dla córki 	
	    Patrycji z okazji 17tych urodzin (rodzina)

	 O opiekę M. Bożej i szczęśliwe rozwiazanie dla 	
	    Kasi (rodzice)

	 O bł. i opiekę M. Bożej i dary Ducha Świętego 	
	    dla Leo Borowiak w dniu Chrztu świętego 	
	    (Matka Chrzestna) 


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)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Ludwik i Ludwika Guszkiewicz (rodzina)

	 +Melania Pawełko w rocz. śm. (Rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 3 miesiące po śm.

	 +Janette Mieczkowski (A. Filus)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM O opiekę M. Bożej dla Emilki z okazji urodzin

	 O bł. Boże dla Beaty i Krzysztofa z okazji 30 	
	    rocz. ślubu 

           O zdrowie i Boże bł. dla Zofii Bąk z okazji urodzin

	 +Tadeusz Traszczynski 2 rocz. śm. 

	 +Eugeniusz Jewusiak w 11 rocz. śm.

	 +Michal Chmielowski

	 +Henryk Karbowniczak z okazji urodzin

6:00PM	Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 Dziękczynna w intencji Elżbiety Sokolowskiej

	 O Światło Ducha Św. i Bożą opiekę i potrzebne 	
	    łaski i nawrócenie dla Toma

	 +Iwona Jagłowska

	 +Ferdynand Szydło (rodz. Wójcik)

	 +Mieczysław Dróżdż w 4ta rocz. śm. (rodzina)

            +Leszek Chowaniak 32 miesiące po śm (rodzina)


MONDAY (15) 
8:00AM	Brian Leahy - blessings and health and gifts of 	
	    the Holy Spirit (Arlene)

7:30PM O Światło Ducha Św. i Bożą opiekę i potrzebne 	
	    łaski i nawrócenie dla Toma

	 +Eugeniusz Jewusiak w 11 rocz śm. 


TUESDAY (16)  
8:00AM Za parafian św. Pryscylli

7:30PM	O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla Lidii 	
	    (rodzina)


WEDNESDAY (17)  
8:00AM +Matias Arreola (Reyes family)

	 +Nicholas Alleva Jr 50th Birthday Rem 

	    (Nelly LeRoy)

10:00AM Za parafian św. Pryscylli

6:00PM	St. Priscilla Parishioners

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


THURSDAY (18)  
8:00AM	Health and Blessings for Denise DuPlantis

7:30PM Za parafian św. Pryscylli 


FRIDAY (19) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM	+Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewski (rodzina)


SATURDAY (20) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

9:00AM	Za parafian św. Pryscylli

4:00PM St. Priscilla Parishioners

Mases:

8:00am and 6:00pm in English

10:00am and 7:30pm in Polish


Stations of the Cross on Friday’s at 6:00pm in 
English and 7:00pm in Polish


Msze święte:  
O godz. 8:00am i 6:00pm w języku angielskim


O 10:00am i 7:30pm w języku polskim


Droga Krzyżowa w piątki o godz. 6:00pm w 
języku angielskim i o godz. 7:00pm w języku 

polskim. 


Gorzkie Żale w każdą niedziele o godz. 5:30pm
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Extremely humble is the attitude of the 
leper in today's Gospel. Mark relates 
that he came to Jesus and fell on his 

knees before Him. Only you, Jesus, have this power to heal me. Lord, if you 
wish, you can do it. You can do anything. Jesus takes pity on seeing this attitude 
of the heart. He performs a miracle. Unfortunately, we often want the opposite in 
our lives. Namely, to become independent from everything and everyone. To be 
self-sufficient as it is very popular today. Meanwhile, the Gospel shows us a 
different logic, a completely different way. This is by no means worldly logic. 
Jesus shows us that we need each other and, most of all, we need God. 
Because without God we are nothing. Sometimes there is no one around us to 
help and alleviate our poverty. This is a great task and challenge for us 
Christians. For man will find ultimate happiness only in the relationship with God and with fellow human 
beings, which we call paradise. Here on earth we announce it better or worse through the community of the 
Church. In this community, we are therefore obliged to carry one another's burdens, as St. Paul instructs us. 
In this way, we make real and visible the reality of the Kingdom of God, which is present in us. It is true that 
sometimes we come to the source of grace on our own, and sometimes we need the help of our neighbor to 
be led or even carried there. But always it is God’s grace acting in us and in others. In both cases, a humble 
and trustful attitude to confide in Jesus plays a key role. Does this moment in today's Gospel remind us of 
the experience of God’s mercy that we receive in the Sacrament of Reconciliation? It is certain that a much 
worse disease than leprosy of the body is leprosy of the soul which is sin. Each of us is like the "leper" in 
today's Gospel. The only question is whether we can humble ourselves, fall on our knees and, standing in 
truth, cry out: Lord, have mercy, have mercy on me a sinner.


In Christ,

Fr. Matthias - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Jakże niezwykle pokorna jest postawa trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. Marek relacjonuje, że przyszedł 
on do Jezusa i upadł przed Nim na kolana. Tylko ty Jezu masz tę moc, aby mnie uzdrowić. Panie, jeśli 
chcesz, możesz to uczynić. Ty wszystko możesz. I Jezus lituje się widząc taką postawę serca. Czyni cud. 
My często w życiu chcemy całkowicie na odwrót. Uniezależnić się od wszystkiego i od wszystkich. Być jak 
to się dzisiaj modnie mówi samowystarczalnymi. Tymczasem Ewangelia pokazuje nam inną  logikę, 
kompletnie inną drogę. Nie jest to bynajmniej logika światowa. Jezus pokazuje nam, że potrzebujemy siebie 
nawzajem, a przede wszystkim potrzebujemy Boga. Bo bez Boga ani do proga. Czasem jest tak, że nie ma 
wokół nas nikogo, kto przyszedłby z pomocą i ulżył nam w biedzie. To wielkie zadanie i wyzwanie dla nas, 
chrześcijan. Ostateczne bowiem szczęście człowiek znajdzie dopiero w relacji z Bogiem i bliźnimi, 
którą nazywamy rajem. Tutaj zapowiadamy ją  lepiej lub gorzej przez wspólnotę Kościoła. We wspólnocie 
Kościoła mamy więc obowiązek jeden drugiego brzemiona nosić, jak uczy nas św. Paweł. W ten sposób 
realizujemy rzeczywistość Królestwa Bożego, które przecież jest w nas. Prawda, że czasem dochodzimy do 
źródła łaski o własnych siłach, a czasem potrzeba nam pomocy bliźniego, aby zostać tam doprowadzonym 
albo zaniesionym. Zawsze jednak jest to działanie łaski w nas i innych. W jednym i drugim przypadku 
kluczową rolę odgrywa pokorna i ufna postawa zawierzenia Jezusowi. Czy ten moment z dzisiejszej 
Ewangelii nie przypomina nam jak żywo doświadczenia miłosierdzia, które 
jest naszym udziałem choćby w Sakramencie Pokuty i Pojednania? Jest 
pewne, że znacznie gorszą chorobą niż trąd ciała, jest trąd duszy, czyli 
grzech. Każdy z nas jest jak ten „trędowaty” z dzisiejszej Ewangelii. 
Pytanie tylko czy potrafimy się upokorzyć, paść na kolana i stając w 
prawdzie wołać: Panie miej litość, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. 


W Chrystusie, 

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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The Study Program for CATHOLICISM: The Pivotal 
Players is the best way to immerse yourself fully into 

these holy men and women. Together we’ll go 
deeper into the lives of these extraordinary people 

with experts who have written each lesson 
commentary.


February: ST. THOMAS AQUINAS: 
Dr. Matthew Levering, renowned Catholic theologian 
and Thomistic scholar 


March: ST. FRANCIS OF ASSISI:    
Fr. Raniero Cantalamessa, Franciscan priest and 
preacher to the papal household 


April: BL. JOHN HENRY NEWMAN:  
Fr. Ian Ker, world's leading Newman scholar


May: G.K. CHESTERTON:   
Dale Ahlquist, founding president of the American 
Chesterton Society


June: MICHELANGELO:    
Dr. Anthony Esolen, professor of Renaissance 
English Literature at Providence College


LENT AND BEYOND WITH FAITH FORMATION GROUP 
Saint Priscilla Faith Formation Group invites all ages to experience Lent and 
beyond in a faith–based small group. We meet via Zoom and dive into the 
Sunday Gospels, reflect/pray, and participate in a study program: The Pivotal 
Players. The group runs second and fourth Wednesday of the month at 6:00PM. 
No preparation or faith experience needed, just show up. To register or questions 
contact: Anna Harmata aharmata@archchicago.org 
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Doroczna Kwesta Katolicka 2021 r.  
Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję  

W naszej parafii przeprowadzana jest kampania na 
rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy 
pamiętać, 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. 


Hasło tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną… i nieś 
światu nadzieję” zostało wybrane ponieważ jako 
uczniowie Jezusa podążamy za Mistrzem, który 
zarówno daje nam nadzieję, jak i posła nas, abyśmy 
nieśli nadzieję światu, który tak bardzo jej potrzebuje. 


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. Dziękujemy za 
rozważanie swojej odpowiedzi na modlitwie i za hojną 
odpowiedź. 


Aby złożyć ofiarę, prosimy o wypełnianie 
zobowiązania znajdującego się na kopercie (koperty 
dostępnych w kościele) lub złożenie ofiary przez 
Internet pod adresem: annualcatholicappeal.com.

2021 Annual Catholic Appeal  
Come, follow me … bring hope to the world  

Our parish is conducting our 
campaign for the Annual Catholic 
Appeal. Please remember that the 
Annual Catholic Appeal is much 
different than a one-time special 
collection. It is a pledge campaign 
where you can make a gift 
payable in installments. 


The Annual Catholic Appeal 
theme, “Come, follow me … and bring hope to the 
world,” was selected because as disciples of Jesus, 
we follow the Master who both gives us hope and 
sends us to bring his hope to our world that needs it 
so much. 


Each pledge makes a difference! All parishes 
communities participate in the campaign and the gifts 
of many enable our parishes, schools and ministries to 
deliver needed services. Thank you for your prayerful 
consideration and generous response. 


To make your gift, you can complete the mail-in giving 
envelope available at church or make a gift online at 
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

January 31, 2021 
Total Collections - $3,737.00 

February 2, 2021 - Presentation of the Lord 
Total Collections - $1,008.00 

February 7, 2021 
Sunday Collections:	 	 $4,267.00

First Friday	 	 	 $296.00

First Saturday	 	 	 $1,126.00

Total Collections $5,689.00 

Thank you for your generous support of our parish! 

mailto:church@stpriscilla.org



