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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 (11) 
8:30AM +Salvatore and Maria De Simone (Michael)

	 +Donald Schultz Jr. (mom and dad)

	 +Lilia Macapagal

	 +Pamela Dudek Birthday Remembrance 

	    (Husband)

	 +Joan Zarek (Sue Gazzola)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne laski dla męża 
	    Józefa z okazji urodzin

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 146 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Victor Burzyński 15ta rocz. sm. (mama)

	 +Adolf Burzynski (żona)

	 +Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Józef Kułaga 6ta rocz. sm. (żona i dzieci)

	 +Franciszek Mikuś

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Roman Denisiuk (rodzina)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM	O życie wieczne dla dusz w czyśćcu 	 	
	    cierpiących

	 O zdrowie dla Sophie Nowik (Denise)

	 +Michal Stachura 21 miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina)

6:00PM	Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 Intencja przebłagalna o uzdrowienie 

	    i uwolnienie od zła w pewnej rodzinie 

	 O łaskę zdrowia i wszelkie potrzebne laski dla 	
	    Janiny Czubiak (Maria)


MONDAY (12) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM	 Intencja przebłagalna o uzdrowienie 

	    i uwolnienie od zła w pewnej rodzinie 

	 +Franciszek Mikuś 


TUESDAY (13)  
8:00AM All Souls in Purgatory

7:30PM	Intencja przebłagalna o uzdrowienie 

	    i uwolnienie od zła w pewnej rodzinie

	 +Franciszek Mikuś


WEDNESDAY (14)  
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM	Intencja przebłagalna o uzdrowienie i uwolnienie 	
	    od zła w pewnej rodzinie 

	 +Franciszek Mikuś


THURSDAY (15) 
8:00AM	+Ed & Lorraine DuPlantis (Denise DuPlantis)

	 +Jozefa Lowczynski (Joanne)

7:30PM	Intencja przebłagalna o uzdrowienie i uwolnienie 	
	    od zła w pewnej rodzinie 

	 +Franciszek Mikuś


FRIDAY (16) 
8:00AM In Thanksgiving Reyes Family

7:30PM O Boże bł. w rocznicę ślubu dla Mirka i Edyty 	 	
	    Girzynski

	 Intencja przebłagalna o uzdrowienie i uwolnienie 	
	    od zła w pewnej rodzinie

	 +Franciszek Mikuś (rodzina)


SATURDAY (17)  
8:00PM All souls in purgatory

9:00AM	Intencja przebłagalna o uzdrowienie i uwolnienie 	
	    od zła w pewnej rodzinie

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła 	 	
	    oraz Bożą opiekę dla ich dzieci

	 O zdrowie dla Antoniego

	 +Franciszek Mikuś

4:00PM	St. Priscilla Parisioners


Register for Masses online at www.stpriscilla.org 

Rejestracja na Msze Święte na stronie www.stpriscilla.org

http://www.stpriscilla.org
http://www.stpriscilla.org
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Today's Sunday refers us to the unfathomable mystery of God's Mercy. In the 
Diary of St. Faustina Kowalska, we read:


„On one occasion, I heard these words: My daughter, tell the whole world about 
My inconceivable mercy. I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter 
for all souls, and especially for poor sinners. On that day the very depths of My 
tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls 
who approach the fount of My mercy. The soul that will go to Confession and 
receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and 
punishment. On that day all the divine floodgates through which grace flow are 
opened. Let no soul fear to draw near to Me, even though its sins be as scarlet. 
My mercy is so great that no mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it throughout all eternity. 
Everything that exists has come forth from the very depths of My most tender mercy. Every soul in its relation to 
Me will contemplate My love and mercy throughout eternity. The Feast of Mercy emerged from My very depths of 
tenderness. It is My desire that it be solemnly celebrated on the first Sunday after Easter. Mankind will not have 
peace until it turns to the Fount of My Mercy.” (Diary 699).


I think that the words of the Lord Jesus are extremely relevant in our current pandemic situation, but not only. Let 
us remember and firmly believe that all our abominations and sins are nothing compared to the greatness of the 
miracle of the Redemption. God's mercy is always greater than our sin. This is the mercy scandal.


Jesus, I trust you,

Fr. Matthias D. Galle - Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Dzisiejsza Niedziela odnosi nas do niezgłębionej tajemnicy Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej czytamy między innymi: 


„W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, 
aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które 
się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą 
wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co 
istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do 
Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. 
Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście 
obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość 
spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.” (Dz 699)


Myślę, że słowa Pana Jezusa są niesamowicie aktualne w naszej sytuacji 
pandemicznej, ale nie tylko. Pamiętajmy i mocno w to wierzmy, że wszystkie 
nasze obrzydliwości i odstępstwa są niczym wobec wielkości cudu 
Odkupienia. Miłosierdzie Boga jest zawsze większe niż nasz grzech. I to jest 
właśnie skandal miłosierdzia. 


Jezu Ufam Tobie, 

Ks. Maciej D. Galle - Proboszcz 


Refleksje Ks. Macieja
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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

Looking to donate to the  
2021 Annual Catholic Appeal online?  

You can visiting this link, enter your pledge 
and our Parish on the Annual Appeal 

website: 
http://www.annualcatholicappeal.com

March 28, 2021 

Sunday Collections		 $9,316.00

Easter	 Flowers	 	 $3,921.00

Rice Bowl	 	 	 $1,222.25

Capital Improvement	 $805.00

Total Collections $15,264.25 

April 4, 2021 

Sunday Collections		 $8,844.91

Easter		 	 	 $16,666.00

Holy Thursday	 	 $2,202.00

Holy Land	 	 	 $4,814.00

Holy Saturday	 	 $1,129.00

Rice Bowl	 	 	 $758.92

Total Collections $33,655.91 

Thank you for your generous support  
of our parish! 

mailto:church@stpriscilla.org



