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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 (2) 
8:30AM God’s blessings for Shirley & Salvatore 		
	    Cavallaro on their 55th wedding anniversary

	 Protection of Holy Mother of God & health for 	
	    Linda

	 Thanksgiving intention for blessings received 	
	    for Villegas family

	 For God’s blessings & health for Garlicki family

	 +Joseph Day (wife)

	 +Antonio Medrana (Avanzado family)

	 +Leokadia Kostka 1st death anniversary 

	    (daughter & family))

	 +Franciszek Kostka 13th death anniversary 

	    (daughter & family)

	 +Roman Garlicki 8th death ann. (wife & children)

	 +William Maletz 17th death anniversary (family)

	 +Beata Sadowski (husband)

	 +Jerzy Sadowski (syn)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże 	 	
	    bł. i szczęśliwy powrót do Polski dla 	 	
	    Stanisława Łepkowskiego (rodzina)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 167 dni po śm. (rodzina)

	 +Wanda Denisiuuk (rodzina)

	 +Danuta i Edward Tomal (rodzina)

	 +Helena i Adam Dziki (rodzina)

	 +Anna Powroznik, która zmarła w Polsce 

	    (J. Kompiel)

	 +Tadeusz Łepkowski (syn Stanisław)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Stanisław)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM Za wstawiennictwem Matki Bożej 	 	
	    Częstochowskiej o opiekę i łaski potrzebne 	
	    dla Małgorzaty, Chris, Henry i Maxwell Reese 	
	    (rodzice)

	 O Boże bł. i zdrowie dla Bill i Kamili Vendayk

	 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o łaski 	
	    potrzebne i zdrowie dla Luizy 

	 Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o Bożą 	
	    opiekę dla Marcina w dniu urodzin

	 +Marek Kozak 3 mies. po śm. (rodzina Wójcik)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM O Bożą opiekę, pomyślną operację i powrót do 	
	    zdrowia dla Jerzego Cisło 

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (3) 
8:00AM God’s blessings, health and gifts of the Holy Spirit

	    for Shober family

7:30PM O opiekę Matki Bożej dla członków Roż 	 	
	    Różańcowych i ich rodzin

	 Za parafian św. Pryscylli

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

TUESDAY (4)  
8:00AM +Mike Busse 4 month after death (Miki Sodergen)

	 +Nicholas A. Alleva, Jr.11th year death anniversary 

	    (mom & dad)

7:30PM	 O Bożą opiekę i pomyślne rozwiązanie spraw dla 	
	    Piotra  


WEDNESDAY (5)  
8:00AM Birthday blessings & health for Antionetta 	 	
	    Belluomini (Joy)

	 All souls in purgatory

7:30PM	O światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 		
	    Nieustającej Pomocy dla Gabriela


THURSDAY (6) 
8:00AM	+Ruben C. Adaya birthday remembrance (family)

	 +Walter & Mary Kornas (granddaughter)

	 +Alex Kornas (niece)

7:30PM Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 
	    Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Elżbiety 

	    i Gabriela


FRIDAY (7) 
8:00AM	+Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Jeanine Best 40th day after death (Olivia) 

7:30PM	Intencja błagalna o pomyślne rozwiązanie spraw 	
	    dla Piotra


SATURDAY (8)  
8:00AM +Janis Partanski (H. Kruzek)

	 All souls in purgatory

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

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

4:00PM	+Irene Czekaj (daughter)

	 +Anton & Frances Slowiak (Therese)

	 Deceased brothers & sisters of Slowiak family

	 +Margaret Miketta (Jim)

	 +Katherina Weiterschan (family)

Thursday, May 6 - First Thursday 
Pierwszy Czwartek Miesiąca  

Friday, May 7 - First Friday 
All day Adoration  

Pierwszy Piątek Miesiąca  
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
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The joy of the Resurrection is 
such an enormously powerful 

force that those who really and fully experience and accept it cannot hide 
its power and truth. It flows from our heart and interior. It can be heard in 
our words, seen in our gestures, and our actions testify to it. But this is 
not the merriment at all according to the conceptual categories of this 
world. It is something much bigger and more beautiful. It is a joy based 
on the awareness of being chosen and loved. This experience is so 
profound that it touches the very depths and source of our existence. 
Once we experience this state, it becomes a driving force for action, life 
and faith. So, the Apostle Paul amazes us. The one who used to 
persecute early Church with hate, now speaks the language of love. His 
stubbornness and determination are shocking. The more adversity he experiences, the more zealously 
he preaches the word of God. How much we need this lesson today. We cannot hide our heads in the 
sand, we have to speak up and preach in season and out of season. Our task is to constantly bear 
witness to the Risen Lord. We are to love, not in word or speech, but in our deeds and truth. Let us not 
be afraid of anything or anyone. Jesus Christ embraces us constantly and hides us under a Heart filled 
with love. He only wants us to remain in him, not to break this unique relationship, not to cut ourselves 
off from the source of grace and life, which is Jesus himself. Hence, head up! Jesus is alive! Let us 
repent and believe in the Gospel.

 

Blessings to you all,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Radość Zmartwychwstania jest tak ogromnie potężną siłą, że ten kto jej rzeczywiście i w pełni 
doświadczył i przyjął, nie jest w stanie ukryć jej potęgi i prawdy. Wylewa się ona niejako z naszego 
serca, wnętrza. Słychać ją w naszych słowach, widać w gestach, świadczą o niej nasze czyny. Ale to 
wcale nie jest wesołkowatość według kategorii pojęciowych tego świata. To coś znacznie większego i 
piękniejszego. To radość oparta na świadomości wybrania i umiłowania. To doświadczenie jest tak 
głębokie, że dotyka samych pokładów i źródła naszego istnienia. Kiedy raz doświadczymy tego stanu, 
staje się siłą napędową do działania, życia i wiary. Zadziwia nas zatem Apostoł Paweł. Ten, który 
wcześniej dyszał żądzą, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, teraz mówi językiem miłości. Szokuje wręcz 
jego upór i stanowczość. Im większych doświadcza przeciwności, tym gorliwiej głosi słowo. Jak bardzo 
ta lekcja jest nam potrzebna dzisiaj. Nie możemy chować głowy w piasek, mamy nastawać w porę i nie 
w porę. Naszym zadaniem jest nieustanne dawanie świadectwa 
o Zmartwychwstałym Panu. Mamy miłować nie słowem i 
językiem, ale czynem i prawdą. Nie lękajmy się niczego i 
nikogo. Jezus Chrystus nas nieustannie przygarnia i ukrywa 
pod Sercem wypełnionym miłością. Chce jedynie tego, byśmy 
w Nim trwali, nie zrywali relacji, nie odcinali się od źródła łaski i 
życia, którym jest On sam. Głowa do góry! Jezus żyje! 
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. 


Błogosławię wam, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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PONIEDZIAŁEK  
3 MAJA - UROCZYSTOŚĆ 
NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

MSZA ŚW. W O GODZ. 7:30 
WIECZOREM

NEXT SUNDAY, 5/9 IS 
MOTHER’S DAY  

REMEMBER YOUR MOM!  
W następnym tygodniu Dzień 

Matki

Pamiętajmy o swoich mamach,


PRAY FOR ALL DECEASED 
MOTHERS


Módlmy się za te mamy, które 
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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 25, 2021 

Sunday Collections 		 $6,865.63

St. Brother Albert Fund/

Sharing Parish	 	 $2,649.00

Total Sunday Collections - $9,514.63 

Thank you for your 
generous support  

of our parish! 

Zapraszamy w 
miesiącu maju na 

Nabożeństwa ku czci 
Matki Bożej, które 

będą o godz. 7:00 wieczorem od poniedziałku 
do piątku, w sobotę przed Mszą Św. o godz. 
9:00 rano, a w niedzielę o 5:30 po południu z 

wystawieniem Najśw. Sakramentu.


We invite you to participate in Marian 
Devotions every day during the month of May, 
from Monday to Saturday at 7:30 PM, and on 

Sunday’s before each Mass.

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



