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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 (25) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 	
	    dla Bożenki Wujcik w dniu urodzin 

	    (Krystyna- przyjaciółka)

	 O zdrowie, łaski potrzebne i błogosławieństwo 	
	    Boże dla Andrzeja z okazji 50-tych 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 160 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Wincenty Maliszewski 21-sza rocznica śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Józef Kułaga (żona i dzieci)

	 +Andrzej i Bronisława Janik

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 Za zmarłych z rodziny Kramer (Tomal)

12:30PM +Pietro Massanisso (family)

	 +Antonio Medrana (Avanzado family)

	 +Victoria & Louis Kurtyka (Arlene)

2:00PM	Za parafian św. Pryscylli

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (26) 
8:00AM +Anton Marienfeld birthday remembrance

	    (Jim Miketta)

	 +Paul Belluomini birthday remembrance (Joy)

	 +Salomon Tavira 1st death anniversary

7:30PM Intencja błagalna o zdrowie i światło Ducha 

 	    Świętego dla Ewy (mama)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

TUESDAY (27)  
8:00AM +Maria i Stanislaw Dziwik 44th death 	 	
	    anniversary (daughter Ursula)

7:30PM	 +Piotr i Michalina Sołowska w rocznicę śm.

	 +Zofia z okazji urodzin

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


WEDNESDAY (28)  
8:00AM God’s blessings & gifts of the Holy Spirit for 	 	    
	     Mary on her Birthday (family)

	 Birthday blessings for Nancy Chodoroski (Arlene)

7:30PM	Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (29) 
8:00AM	+Joseph Anton Voelker (mom & dad)

7:30PM O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 	 	
	    Najświętszej dla mamy Zofii z okazji 70-tych 	 	
	    urodzin (córki i brat)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (30) 
8:00AM God’s blessings for fr. Maciej Galle on his Baptism 
	    Remembrance (Suzanne Moritz)

	 +Ruben C. Adaya 1st death anniversary (family) 

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (1)  
8:00PM +Janis Partanski (H. Kruzel)

	 +Ventura Roman 1st death anniversary

	 +Joe Jagiello (Wife Arlene)

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

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

4:00PM	+Joseph Anton Voelker (mom & dad)

	 Deceased members of Schmit family 	 	 	
	    (granddaughter)


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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The fourth Sunday of Easter, which we celebrate today, is traditionally 
called Good Shepherd Sunday. In John’s gospel Jesus speaks of 
himself as the Good Shepherd. For us, as a community of His 
disciples it is a good moment to reflect and pray about the gift of 
vocations or callings in the Church. We know that everyone is called, 
and everyone has a vocation in the Church. In Jesus, the Good 
Shepherd, we see the heart of every calling. He gave himself so that 
we might have life, therefore every Christian vocation is rooted in 
Jesus’ self-giving in love. It is certainly true in marriage and in the 
dedicated single life. It is also notable in priesthood, the permanent 
diaconate, and consecrated religious life. The men and women who 
embrace these vocations live their lives as enduring reminders for the 
rest of the Church that we are called to follow Christ, the Good Shepherd, in his self-giving love. At the 
same time, we are aware of the great need we have in the Church today. The need for men and women 
to hear the call and respond generously to it. It is a personal and community response that will enable 
us to have both a sufficient number of vocations and the sufficient qualities to meet the complex 
situation of our Church and world. The call for every man or woman called to priesthood, diaconate, or 
consecrated life is no doubt personal. A sense of God’s call comes through personal discernment in 
prayer and recognition that this is good direction. 


The community also has an essential role to play in the unfolding of vocations in the Church. I myself 
remember that many people from my home parish were telling me, that they pray for me, so I would 
make good and holy priest. They saw me at the altar as a young altar boy and through the grace of 
God were able to see something that made them think I could make a good priest. I was constantly 
encouraged by my fellow parishioners, priests and still am. It is a great sign and grace. I would like to 
encourage you today to be attentive and sensitive in this matter. Please make sure to IDENTIFY, 
ENCOURAGE, SUPPORT and be GRATEFUL. People in the community of faith can identify someone 
that they sense as having a potential to serve in the community as priest or deacon or religious woman. 
The Holy Spirit works through the faithful to raise up men and woman for special service in the Church. 
The people of God can offer words of encouragement in a deliberate and intentional way to those who 
have embarked on a special vocational journey in the Church. It is important for us to let each other 
know the importance and impact of undertaking special mission and ministry in the Church. 


The Church at large supports vocations especially through prayer but also in other ways. Some of 
those other ways include supporting the seminary, the programs of ministry formation, and the house of 
religious formation. Support can also mean giving feedback and helping those in training in their 
internship programs. Support takes many forms. Here at St. Priscilla we are very much dedicated to 
pray for new vocations every first Thursday of the month. Finally, it is so important for the people of 
God to express gratitude to those who have already taken up a special mission and ministry in the 
Church or are living a life of special witness. Gratitude sustains the priests, the deacons, and the 
religious, and it also fosters their fidelity and perseverance. It is Jesus, the Good Shepherd that shows 
us the path of our vocation. Today we thank God for that in a special way. We also want to claim our 
responsibility as a Church to receive and sustain God’s gift of vocations. 


Blessings,  
Fr. Matthias Galle – your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection
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Czwarta Niedziela Wielkanocy, którą dzisiaj obchodzimy, tradycyjnie 
nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W Ewangelii według św. 
Jana Jezus mówi o sobie jako o Dobrym Pasterzu. Dla nas, jako 
wspólnoty Jego uczniów, jest to dobry moment na refleksję i 
modlitwę o dar powołań w Kościele. Wiemy, że każdy jest powołany 
i każdy ma konkretną misję w Kościele. W Jezusie, Dobrym 
Pasterzu, widzimy serce każdego powołania. On dał samego siebie, 
abyśmy mieli życie, dlatego każde powołanie chrześcijańskie jest 
zakorzenione w oddaniu się Jezusa z miłości. Z pewnością odnosi 
się to do małżeństwa i życia samotnego, ale wyróżnia się także w 
kapłaństwie, diakonacie stałym i konsekrowanym życiu zakonnym. 
Mężczyźni i kobiety, którzy odpowiadają na te powołania, 
przeżywają swoje życie jako nieustanne przypomnienie dla reszty 

Kościoła, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa Dobrego Pasterza w 
Jego ofiarnej miłości. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wielkiej potrzeby, jaką mamy dzisiaj w 
Kościele. Bardzo potrzeba nam, aby mężczyźni i kobiety usłyszeli wezwanie i wielkodusznie na nie 
odpowiedzieli. Jest to odpowiedź osobista i wspólnotowa zarazem. 


Poczucie Bożego powołania pojawia się poprzez osobiste rozeznanie na modlitwie i uznanie, że to jest 
ta właściwa i dobra droga. Wspólnota ma również do odegrania istotną rolę w rozwoju powołań w 
Kościele. Sam pamiętam, że wiele osób z mojej rodzinnej parafii mówiło mi, że modlą się za mnie, 
abym był dobrym i świętym kapłanem. Widzieli mnie przy ołtarzu od małego jako ministranta i dzięki 
łasce Bożej mogli zobaczyć coś, co sprawiło, że pomyśleli, iż mogę być dobrym księdzem. Nieustannie 
byłem zachęcany przez członków mojej wspólnoty parafialnej oraz księży i nadal jestem. To wielki znak 
i łaska. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do uważnej i wrażliwej postawy w tej sprawie. Bądźmy otwarci, 
aby IDENTYFIKOWAĆ, ZACHĘCAĆ, WSPIERAĆ i być WDZIĘCZNYM. Osoby należące do wspólnoty 
mogą zidentyfikować kogoś, kogo uważają za właściwego, aby służyć we wspólnocie jako kapłan, 
diakon, zakonnik lub zakonnica. Duch Święty działa przez wiernych, aby wzbudzić w mężczyznach i 
kobietach pragnienie do specjalnej służby w Kościele. Możecie świadomie i z miłością przekazać słowa 
zachęty tym, którzy wyruszyli na drogę konkretnego powołania w Kościele. Ważne jest, abyśmy 
wzajemnie sobie uświadamiali wagę i wpływ podjęcia specjalnej misji i posługi w Kościele. Kościół jako 
całość wspiera powołania, zwłaszcza poprzez modlitwę, ale także w inny sposób. Niektóre z tych 
innych sposobów obejmują wspieranie seminarium duchownego, programów formacji duszpasterskiej 
czy domów formacji zakonnej. 


Wsparcie może przybierać bardzo różne formy. W naszej parafii z wielkim oddaniem i wytrwałością w 
każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa, życia 
konsekrowanego i pustelniczego. Proszę, jeśli jeszcze tego nie robicie, włączcie się w naszą 
wspólnotową  modlitwę. Wreszcie ogromnie ważne jest i to abyśmy potrafili i chcieli wyrażać 
wdzięczność tym, którzy podjęli już szczególną misję i posługę w Kościele lub prowadzą życie 
szczególnego świadectwa. Wdzięczność zawsze wspiera i umacnia kapłanów, diakonów, zakonników i 
zakonnice, a także wspomaga ich w wytrwałości i wierności podjętym zobowiązaniom. To Jezus, Dobry 
Pasterz, wskazuje nam drogę naszego powołania. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za to Bogu i 
prosimy, abyśmy jako wspólnota wierzących potrafili odpowiedzialnie przyjmować i z wielką  troską 
pielęgnować dar Bożego powołania.

 

Błogosławię, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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FIRST HOLY COMMUNION 
Congratulations to the following students from the Saint Priscilla Religious Education Program that received their First 
Reconciliation on April 24, and First Holy Communion on May 1st 2021.


2nd Grade- Mrs. Suzanne Moritz

Isabella Arellano

Priscilla Arellano

Lindsey Creevy

Julian Czarnik


Isabella Krawczyk

Christopher Lentino


Emily Marzec

Anthony Nano 


Lia Nunez 

Gabriela Wisniewski


Darian Wisniewski


Congratulations to the following students from the Saint Priscilla Religious Education Program that received their First 
Reconciliation on April 24, 2021


                                                                  


God Bless You! 

Sacramental Prep. Class- Ms. Dana Knight

Jake Campbell

Adrian Garcia


Annelyse Garcia

Annalena Horvath


Lillian Horvath 

Leilani Nunez


Julieta Ramirez

Cailey Santiago

Arianna Williams 

Mr. Joseph Lentino Class

Dominic Horvath

Donovan Horvath

Alan Gonzalez

Erick Gonzalez

Kayleene Soto

Favian Ramos
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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 

Jeśli chcesz przekazać donację na Doroczną 
Kwestę Katolicką 2021 online, 

możesz wejść na tą stronę:

http://www.annualcatholicappeal.com

April 18, 2021 

Total Sunday Collections - $7,681.75 

Thank you for your generous support  
of our parish! 

World Day of Prayer for Vocations is observed this 
Sunday, April 25, 2021 also known as "Good Shepherd 
Sunday." The purpose of this day is to publicly fulfill the 
Lord's instruction to, "Pray the Lord of the harvest to 
send laborers into his harvest" (Mt 9:38; Lk 10:2).  

Please pray that young men and women hear and 
respond generously to the Lord's call to the 
priesthood, diaconate, religious life, societies of 
apostolic life or secular institutes. 

http://www.annualcatholicappeal.com
http://www.annualcatholicappeal.com
mailto:church@stpriscilla.org



