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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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Third Sunday of Lent

SUNDAY (7)
8:30AM +Joseph Day (wife)
+Jan & Irena Banas (Mizera family)
+Edward K. Kolakowski, Sr. 12th death
anniversary (Cavallaro family)
10:30AM Za para an św. Pryscylli
O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera
i rodziny
Intencja przebłagalna za popełnione grzechy
i siłę do walki z grzechem w pewnej rodzinie
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Michał Dolubizno (rodzice)
+Jan Boratyn 1-sza rocznica śmierci (żona)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Kazimierz Orłowski z okazji urodzin (rodzina)
+Elżbieta Grabowska 111 dni po śm (rodzina)
+Teresa Janowski 8-ma rocz śm (mąż i dzieci)
+Anna Denisiuk (rodzina)
+Katarzyna Owca 4-ta rocz śmierci (rodzina)
+Kazimierz Owca (rodzina)
+Józef Gajda (rodzina)
+Jannette Mieczkowski
+Janina i Walerian Parys (rodzina)
+Stella Socha (rodzina)
+Maria i Stefan Dalke
+Jan Mazur
+Lucyna Dalke
+Helena i Zdzisław Ziobro
+Zdzisław Walencik z okazji urodzin (rodzina)
+Anna Łączyńska z okazji urodzin (rodzina)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
12:30PM St. Priscilla Parishioners
2:00PM O Dary Ducha Świętego dla Gabriela
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla
Heleny Foltyn z okazji imienin (Adamowski)
O Bożą opiekę i powrót do zdrowia dla
Zygmunta Sitkowskiego (rodzina)
O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła
oraz o światło Ducha Świętego na każdy
dzień dla syna John
O Dary Ducha Świętego, błogosł. Boże i opiekę
Matki Bożej z okazji urodzin dla Piotra
+Jerzy Opaliński 6-ta rocz śm (żona z synami)
+Aleksander Raczyński 9-ta rocz śm (rodzina)
+Piotr Raczyński w kolejną rocz śm (rodzina)
6:00PM Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
Iwona Jagłowska
MONDAY (8)
8:00AM Gifts of the Holy Spirit for Gabriel and
protection of the Holy Mother of God
Forgiveness of sins & God’s protection upon the
family
Declan O’Leary God’s Blessings on his
education & to strengthen his gifts from the
Holy Spirit (Martina O’Leary)
+Alejandra Pamatmat death anniversary (family)

March 7, 2021

MONDAY (8)
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
Intencja błgalna o zdrowie i Światło Ducha
Świętego dla John i jego dzieci (mama)
O Dary Ducha Świętego dla Gabriela
O Dary Ducha Świętego dla Marcina
TUESDAY (9)
8:00AM In God’s intention
Forgiveness of sins & God’s protection upon the
family
+Theresa Grochowski (Micki)
7:30PM W intencji Panu Bogu wiadomej
Za dusze w czyśćcu cierpiące
O nawrócenie i uwolnienie z nałogów dla Edyty
(rodzina)
WEDNESDAY (10)
8:00AM All souls in purgatory
Forgiveness of sins & God’s protection upon the
family
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
+Ignacy Cieluch w 1-szą rocznicę śmierci
+Aleksandra Lenkiewicz w rocznicę śmierci
Intencja dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia
i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla
Elżbiety
THURSDAY (11)
8:00AM For God’s protection, strength, perseverance &
successful solution for Piotr
Forgiveness of sins & God’s protection upon the
family
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
FRIDAY (12)
8:00AM God’s Blessings & gifts of the Holy Spirit for
Gabriel
Forgiveness of sins & God’s protection upon the
family
7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące
+Karol Serwinski 13-ta rocznica śmierci
+Aleksander Czechowicz oraz za zmarłych z
rodziny
SATURDAY (13)
8:00AM In God’s intention
9:00AM Za dusze w czyśćcu cierpiące
O zdrowie i bł. Boże dla Pawła, Barbary i ich
rodziny
Intencja przebłagalna za popełnione grzechy
i o siłę do walki z grzechem w pewnej rodzinie
W intencji Piotra o wytrwałość i pomyślne
rozwiązanie sprawy
4:00PM +Irene Czekaj birthday remembrance (daughter)
+Bernice Hujar (Hujar family)
+Mary Ellen Jacobs (Hujar family)
+Joseph Anton Voelker (mom & dad)
+Anton & Frances Slowiak (Therese)
Deceased brothers & sisters of Slowiak family
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Fr. Matthias’ Re ection
Jesus' contemporaries did not understand Him and completely missed his point and
what He preached. It was because of their hardness of heart and spiritual blindness.
The Fourth Gospel that we read today in our sanctuaries explains to us a peculiar
paradox of rejecting Jesus. Although Jesus was the ful llment of a revelation that
God had given earlier to Moses and the prophets, it was in the name of this
revelation that he was rejected. Therefore, to believe in Jesus is to believe in His
preaching and in the words of the Scriptures at the same time. Many of us today
declare that this is what we believe. We also believe that the Church is the body of
Jesus. It is a temple where God lives. The Church is the sacrament of salvation for
the whole world. Each of us believers also creates a temple. We believe that Jesus is with us. He promised us that he
would be with us until the end of the world. The critical question for us today is whether we, as His disciples, are able
to show Him to the world? Quite often, it seems our church courtyards are also crowded. Sometimes, maybe even
more than in Jesus' day. There are so many things we have to think about, so many things we have to do, so many
things we have to worry about and strive for. Sure, much of this is needed, and so are the oxen and lambs in
Jerusalem, but we must understand that all of this is not God. Maybe it is just that, without even realizing it, we are
building our own empty temple. Maybe it is even beautiful, but also how tragic. There will come a time when it will have
to be torn down. So, wouldn't it be a better option to beg Jesus today to cleanse our temple courtyards, even if it
would prove very painful for us?
Blessings,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Re eksje Ks. Macieja
Ludzie współcześni Jezusowi nie zrozumieli Go i całkowicie rozminęli się z Jego osobą i tym co głosił. Stało się to na
skutek zatwardziałości ich serc i duchowej ślepoty. Czwarta Ewangelia, którą czytamy dzisiaj w naszych świątyniach
wyjaśnia nam swoisty paradoks odrzucenia Jezusa. Mimo, że Jezus był wypełnieniem objawienia, które zostało dane
wcześniej przez Boga Mojżeszowi i prorokom, właśnie w imię tego objawienia został odrzucony. Uwierzyć zatem w
Jezusa to uwierzyć w Jego przepowiadanie i w słowa Pisma jednocześnie. Wielu z nas deklaruje dzisiaj, że tak właśnie
wierzy. Wierzymy też, że Kościół jest ciałem Jezusa. Jest świątynią, w której mieszka Bóg. Kościół jest sakramentem
zbawienia dla całego świata. Każdy z nas wierzących też tworzy świątynię. Wierzymy, że Jezus jest z nami. Obiecał
nam, że będzie z nami aż do końca świata. Newralgicznym dla nas pytaniem na dziś jest to, czy my jako Jego
uczniowie potra my ukazywać Go światu? Wydaje się, że dosyć często nasze świątynne dziedzińce też są zatłoczone.
Czasem może nawet bardziej niż w czasach Jezusa. O tylu rzeczach trzeba nam myśleć, tyle rzeczy trzeba zrobić, o
tyle rzeczy trzeba się martwić i zabiegać. Pewnie, że wiele z tego jest potrzebne, tak samo zresztą jak woły i baranki w
Jerozolimie, ale musimy zrozumieć, że to wszystko nie jest Bogiem. Może jest właśnie tak, że nie zdając sobie nawet z
tego sprawy, budujemy taką własną, pustą świątynię. Może ona i nawet piękna, ale jakże tragiczna. Przyjdzie bowiem
kiedyś czas, że trzeba będzie ją zburzyć. A zatem, czy nie lepszą opcją jest błagać już dziś Jezusa, aby te nasze
świątynne dziedzińce oczyścił, nawet jeśli miałoby to okazać się dla
nas bardzo bolesne?
Błogosławię,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Novena to Saint Joseph starts on Wednesday, March 10 and continues until Thursday, March 18 before
the Feast of Saint Joseph - Friday, March 19.
At St. Priscilla Parish, we will pray the novena before 8:00AM Holy Mass, after the recitation of
the Holy Rosary, daily Monday to Saturday, and Sunday Before the 8:30AM Holy Mass.
Saint Joseph pray for us.

Rite of Election celebrated at
Holy Name Cathedral
Last Sunday, the St. Priscilla RCIA group - catechists
and catechumens with their families, went to Holy
Name Cathedral. Bishop Je ery Grob celebrated the
Rite of Election. He sends blessings to all St. Pricilla
parishioners! Now the newly elected are preparing for
the Sacrament of Initiation that will take place on Holy
Saturday. The elect will
participate in the Scrutinies and
pray with us during the 12:30
Holy Masses for the following
Sundays during Lent. Please
pray for them during nal days
of their preparation for the
Sacraments of Baptism, Holy
Eucharist, and Con rmation.
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Nowenna do Św. Józefa rozpoczyna się od środy, 10 marca i trwa do czwartku, 18 marca.
Zakończona będzie Świętem, które przypada w piątek, 19 marca.
W para i Św. Pryscylli będziemy odmawiać nowennę codziennie przed Mszą Św. o godz. 7:30 wieczorem
(po Różańcu), w sobotę przed Mszą o godz. 9:00, a niedzielę przed Mszą Św. o godz. 2:00.
Święty Józe e módl się za nami!
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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—Zygmunt Sitkowski—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

Stations of the Cross every Friday at 6:00pm in
English & 7:00pm in Polish
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 6:00pm
w języku angielskim i o godz. 7:00pm w języku
polskim.

NIEDZIELNE MSZE W JĘZYKU POLSKIM:
10:30 AM, 2:00PM & 6:00 PM
WEEKDAY MASSES:
Monday - Saturday: 8:00 AM

Gorzkie Żale w każdą niedziele o godz. 5:30pm

MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W CIĄGU
TYGODNIA:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 PM
Sobota: 9:00 AM

A Prayer
f� �e Sick
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.

February 28, 2021
Sunday Collections
Eastern Europe
Total Collection

Thank you for your
generous support
of our parish!

Amen.
Sister Jane McConnell OSF, BCC

©

$8,451.76
$2,571.00
$11,022.76

2021 NACC
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