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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 (18) 
8:30AM +Protection of the Blessed Mother & health for	  
	    Fr. Maciej (Denise)

	 God’s Blessings & health for our pastor Fr. 	
	    Maciej (Engel family)

	 +Joseph Day (wife)

	 +Jozef & Maria Rosenbaum (Mizera family)

	 +Antonio Medrana (Avanzado family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 Z okazji 20-tych urodzin córki Wiktorii o dary 	
	   Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej (rodzina)

	 O Boże bł, dary Ducha Świętego, o łaskę 	
	   zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Nelli 	
	   Beaty Długoń z okazji przyjęcia sakramentu 	
	   Chrztu Świętego w dniu wczorajszym (rodzice)

	 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prośba 	
	    o łaski potrzebne, błogosławieństwo i opiekę 	
	    Matki Bożej dla Stefana Sawaściuk w dniu 	
	    19-tych urodzin (Matka Chrzestna z rodziną)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno 1-sza rocz śm (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 5m. po śm (rodzina)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Stanisław Burzyński))

	 +Tadeusz Łepkowski (Stanisław Burzyński))

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Franciszek Mikuś

	 +Jannette Mieczkowski 8m. po śm (Zofia Kośla)

	 +Zdzisław Walencik 6 miesięcy po śm (rodzina)

	 +Anna Pyrich 4-miesiace po śmierci (rodzina)

	 +Józef Kułaga (rodzina)

	 +Stanisław Madej w rocznicę śmierci (córka)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM	O Boże błogosławieństwo, dary Ducha 	 	
	    Świętego, o łaskę zdrowia i wszelkie 	 	
	    potrzebne łaski dla Nelli Beaty Długoń z okazji 
	    przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego w dniu 
	    wczorajszym (rodzina)

	 O Dary Ducha Świętego dla Gabriela

	 W intencji Anny i Eugeniusza Giba o Boże bł dla 
	    nich i ich dzieci 

	 Intencja przebłagalna z prośbą o uwolnienie od 	
	    zła i łaskę uzdrowienia w pewnej rodzinie 

	 O spokój duszy i dar Nieba dla śp. Doroty 	    
	    Cieślińskiej w 3-cią rocz śm (brat z rodziną)

	 +Tomasz Kucharczyk w 1-szą rocznicę śmierci


SUNDAY (18)  
2:00PM	+Wiesław Krupiński zmarły w Polsce (żona)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM	Intencja przebłagalna za grzechy o uwolnienie od 	
	    zła i łaskę zdrowia w pewnej rodzinie

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (19) 
8:00AM God’s blessings & health for fr. Maciej (Denise)

	 +Walter Tarchala (Suzanne Moritz)

	 +Linda Boyko (Suzanne Moritz)

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

	 +Franciszek Mikuś

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

TUESDAY (20)  
8:00AM +Sandra Richards Birthday Rem. (Suzanne Moritz)

7:30PM	 +Franciszek Mikuś

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


WEDNESDAY (21)  
8:00AM Health & God’s blessings for Florence Pytka on 		
	    her Birthday (Ursula)

7:30PM	Intencja błagalna o łaskę wiary w rodzinie

	  Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (22) 
8:00AM	Blessings & protection of Mary Mother of God for 	
	    the Shober family

	 God’s Blessings for Magdalena Słapik & Jesse 	 	
	    Cole Lussier-Gan on their wedding day

7:30PM +Irena i Marian Bućko w rocznicę śmierci (syn)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (23) 
8:00AM +Linda Boyko (Suzanne Moritz)

	 +Walter Tarchala (Suzanne Moritz)

	 +Agnes Ramos (Olivia)

7: 30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (24)  
8:00AM Deceased members of the Sullivan, Moniak & 	 	
	    Mayer families 

9:00AM	O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła 	 	
	    oraz Bożą opiekę dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

4:00PM	+Irene Czekaj death anniversary (daughter)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Joseph Anton Voelker (mom& dad)

	 +AnneMarie Czerwinski-Janikowski 2 month after 	
	    death (Belinda Scollard &Paul Vossel)

	 +John (Jack) & Amy Pitzmeyer (Kurzatkowski fam)

	 +Marilyn Fabry (Kurzatkowski family)


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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Lovers not only do not want to hurt the other person, but also 
compete in pleasing each other. If we love God and focus on Him, we 
almost forget to sin. Someone who deeply misses the daily Holy 
Mass will surely not forget to go to church on Sunday. The law is 
always fulfilled by love. At the Eucharist, we meet the Risen Christ. 
He gives himself to us not only in his Word, but in the form of food, 
which is himself. It depends on us how open we are to receive Him in 
fullness. When we welcome the Risen Lord to us and make Him part 
of our lives, then our hearts are truly filled with His peace. Jesus 
knows our nature very well and knows how difficult it is sometimes 
for us to believe in things that elude our senses and reason. God is 
more real than what our eyes see and what our ears hear. I may not 
trust what I see and hear, but I can always trust God. Jesus knows us better than we know ourselves, 
which is why he comes to us and repeats constantly: Do not be afraid, it is I.


Let us ask ourselves today: what is the most difficult for us to believe? What can we change on our 
daily schedule so that we have more time to talk about God and meet Him? What areas of our life 
require conversion, and what should we work on?


Heartfelt blessings,

Fr. Matthias D. Galle - Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Zakochani nie tylko nie chcą ranić drugiej osoby, ale prześcigają się w sprawianiu sobie przyjemności. 
Jeśli kochamy Boga i skupiamy się na Nim, to niemal zapominamy grzeszyć. Ktoś, kto z głębi serca 
tęskni za codzienną Mszą świętą, na pewno nie zapomni pójść do kościoła w niedzielę. Prawo zawsze 
wypełnia się przez miłość. Na Eucharystii spotykamy się z Chrystusem Zmartwychwstałym. Daje się 
nam On nie tylko w swoim słowie, ale w postaci pokarmu, którym jest On sam. To od nas zależy, na ile 
się otworzymy na przyjęcie Jego w całej pełni. Kiedy przyjmujemy zmartwychwstałego Pana do siebie i 
czynimy Go swoim życiem, wtedy nasze serce prawdziwie przepełnia 
Jego pokój. Jezus bardzo dobrze zna naszą naturę i wie jak trudno nam 
czasem uwierzyć w to, co wymyka się naszym zmysłom i rozumowi. 
Bóg jest bardziej realny niż to, co widzą nasze oczy i słyszą uszy. Mogę 
nie ufać temu co widzę i słyszę, ale Bogu zawsze mogę zaufać. Jezus 
zna nas lepiej niż my znamy samych siebie, dlatego przychodzi do nas i 
nieustannie powtarza: Nie bój się, Ja jestem. 


Zapytajmy dzisiaj samych siebie: w co najtrudniej nam uwierzyć? Co 
możemy zmienić w naszym planie dnia, żeby mieć więcej czasu na 
rozmowy o Bogu i spotkanie z Nim? Jakie obszary w naszym życiu 
wymagają nawrócenia, nad czym wypada nam popracować?


Z serca wam błogosławię, 

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

April 11, 2021 

Sunday Collections		 $9,363.80

Easter		 	 	 $2,328.00

Capital Improvements	 $4,295.00

Total Collections $15,986.80 

Thank you for your 
generous support  

of our parish! 

mailto:church@stpriscilla.org



