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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 (9) 
8:30AM God’s blessings for Corazon Ambrosio - 65th birthday

	 Protection of Holy Mother of God & health for 	
	    Gloria Engel (Bob & Karen)

	 Blessings & health for Gloria Engel (Denise DuPlantis)

	 +Lorraine DuPlantis (Denise DuPlantis)

	 +Salvatore & Maria De Simone (son-Michael)

	 +Karoline Mizera (family) 

	 +Pauline C. Gerber-mother (children) 

	 +Pauline Gerber-mother (Pauline C. Gerber-daughter)

	 +Rafaela Perez (family)

	 +Antonio Medrana (Avanzado family)

	 +Juliana Lacerna Mantuano (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

           O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Fatimskiej dla 	
	    Anny Harmata z okazji urodzin

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Bogumiły

	 O Bożą opiekę dla Rosity i córek (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 174 dni po śm (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Melanija Pawełko (rodzina)

	 +Łucja Gwózdz w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Przemysław Wojciechowski w 2gą rocz śm (rodzina)

	 +Kazimierz Jaskulak 8-ma rocznica śm (rodzina)

	 +Stanisław Idzikowski z okazji imienin oraz za 	
	    dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Robert Borowski 6 miesięcy po śm (rodzina)

	 +Stanisław Wróblewski (córka)

	 +Zofia i Tadeusz Wiechetek (rodzina)

	 +Halina Karniłowicz (rodzina)

	 +Karol Serwiński

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM	 Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o Bożą 	
	    opiekę dla Marcina z okazji urodzin (rodzina)

	 Za wstawiennictwem MB Fatimskiej prośba o 	
	    potrzebne łaski i zdrowie dla Luizy (rodzice)

	 O opiekę M Bożej i zdrowie dla Ireny Stachura 

	    z okazji Dnia Matki (dzieci)

	 O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz 	     

           światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)

	 +Marek Kozak 3-mie. po śm (rodzina Wójcik)

	 +Waldemar Dudek 37 dni po śm (Zofia i Maria)

	 +Stella Jużkiewicz 35 rocznica śmierci (siostry)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM Z okazji Dnia Matki dla Heleny Biernackiej prośba 	    
	    o zdrowie i Błogosławieństwo Boże 

	 +Tadeusz Zdanowicz 1-szy mie po śm (Stankiewicz)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (10) 
8:00AM Successful surgery and recovery for Cheryl Blicharz

	 +Briget Molone death ann. (Martina O’Leary)

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Karol Serwiński


MONDAY (10) 
7:30PM O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz o	      

                światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)


TUESDAY (11)  
8:00AM Protection of our Lady of Fatima for Margaret on her 	 	
	    birthday & God’s Blessings for her family (Parents)

	 +Janice Partanski (H. Kruzel)

7:30PM	  O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz o	       

             	   światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)

	 +Przemysław Wojciechowski 2-ga rocz śm (rodzina)

	 +Julianna i Piotr Wojciechowski (rodzina)

	 +Karol Serwiński


WEDNESDAY (12)  
8:00AM God’s blessings & health for Gloria Engel on her birthday 	
	    (Denise DuPlantis)

	 All souls in purgatory

7:30PM	 O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz o 	 	
	   światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)

	 +Karol Serwiński


THURSDAY (13) 
8:00AM	 God’s blessings & health for Gloria Engel on her 	 	
	    92nd birthday (Bob & Karen) 

	 For Blessings & protection of Our Lady of Fatima 	 	    
	    for Fr. Daniel on his birthday

7:30PM 	Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą o 	 	   

     dalsze Boże Bł i opiekę MB Fatimskiej dla Marii w dniu urodzin

	 Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o	 	        

           	  opiekę MB Fatimskiej dla ks. Daniela w dniu urodzin

      	 O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz o 

        	  światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)

	 +Karol Serwinski


FRIDAY (14) 
8:00AM For Fr. Maciej on his Name Day for protection of his 	 	
	    patron Saint Matthias, Apostle

	 +Pamela Dudek 1st death anniversary (husband)

	 God’s Blessings & gifts of the Holy Spirit for Maciej 	    	    
	    Wróblewski on his Name Day (mother)

7:30PM	 Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Macieja 	 	
	    Galle w dniu imienin z prośbą o opiekę jego patrona 	
	    św. Macieja Apostoła

      	 O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz o 	 	        

          	  światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)

	 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zdzisława 	 	    
	    Kułaga z rodziną z okazji urodzin

	 +Karol Serwinski


SATURDAY (15)  
8:00AM +Ellen Jean Frantz (H. Kruzel) 

	 All souls in purgatory

9:00AM O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła 

	  oraz o zdrowie i opiekę MB Fatimskiej dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

	 O wyzwolenie i uwolnienie od wszelkiego zła oraz o 	    

	   światło Ducha Świętego na każdy dzień dla Ani (mama)

	 +Bolesław Pawełko w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Karol Serwiński

4:00PM	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Ferdinand Weiterschan (family)

	 +Joseph Anton Voelker (mom & dad)

	 Deceased members of Weldin family (granddaughter)
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The month of May is especial ly 
associated with and dedicated to our 

Blessed Mother. Every day we entrust ourselves to Her all-powerful intercession. 
We firmly believe that by living close to the Purest Mother and invoking Her as the 
Mediatrix of All Graces, our hope will not be disappointed. So, let us look to the 
Mother of our Lord and continually call on Her name with confidence. It is also the 
time of the First Holy Communions in our parish communities. I am very happy 
and sincerely congratulate the children of our Religious Education Program who, 
in this difficult year and time, receive the Lord Jesus into their hearts for the first 
time in the sacramental sign of His real presence. I also thank the dear parents, 
the first domestic church of your children, for the example of your life, 
commitment to the Christian upbringing of children and your living, authentic faith. My gratitude and 
appreciation to the Director and catechists of our parish Religious Education Program for their enormous 
work, passion and dedication. I can confidently say that our catechists are modern prophets. Sharing their 
faith like bread and constantly bearing witness to the Risen One, they are concrete signs of His presence 
among His people. I thank you all from the bottom of my heart. Without your help and commitment to the 
life of the Church and our parish community, the mission of witnessing and proclaiming Jesus would 
certainly not be possible in this dimension. We all realize today how much we have received and how much 
we are gifted. Jesus calls His disciples His friends and leaves them one command. It is an imperative of 
mutual self-care and love. Thus, it gives us a point of reference to which we can pursue, constantly trying to 
get closer to another human being, and thus to God. This friendship will never mislead us, it will not 
disappoint us, and it will not leave us. Therefore, let us accept it and seek His face constantly.


In prayer,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Miesiąc Maj to miesiąc szczególnie związany z Maryją. Codzienne i nieustannie powierzamy się  Jej 
wszechpotężnemu wstawiennictwu. Mocno wierzymy w to, że żyjąc blisko Najczystszej Matki i wzywając 
Ją, jako Pośredniczkę Wszelkich Łask, nasza nadzieja nie zostanie zawiedziona. Patrzmy zatem na Matkę 
naszego Pana i wzywajmy Jej imienia z ufnością. Jest to też czas pierwszych komunii świętych w naszych 
wspólnotach parafialnych. Bardzo się cieszę i serdecznie gratuluję dzieciom z naszego programu religijnego, 
które w tym trudnym roku i czasie przyjmują Pana Jezusa do swoich serc po raz pierwszy w 
sakramentalnym znaku Jego rzeczywistej obecności. Dziękuję również drogim rodzicom, pierwszemu 
domowemu kościołowi waszych pociech, za przykład waszego życia, zaangażowania w chrześcijańskie 
wychowanie dzieci i żywej, autentycznej wiary. Moje wyrazy wdzięczności i uznania również dla Pani 
dyrektor i katechetów naszego parafialnego programu religijnego za ich ogrom pracy, pasji i poświęcenia. 
Śmiało mogę powiedzieć, że nasi katecheci to współcześni prorocy. Dzieląc się wiarą jak chlebem i 
nieustannie dając świadectwo o Zmartwychwstałym są konkretnymi znakami Jego obecności wśród 
swojego ludu. Z serca wszystkim wam dziękuję. Bez waszej pomocy i zaangażowania w życie Kościoła i 
naszej wspólnoty parafialnej, misja świadczenia i głoszenia 
Jezusa na pewno nie byłaby możliwa w takim wymiarze. 
Uświadamiamy sobie dzisiaj wszyscy jak wiele otrzymaliśmy i 
jak bardzo jesteśmy obdarowani. Jezus nazywa swoich 
uczniów Jego przyjaciółmi i zostawia im jeden nakaz. Jest to 
nakaz wzajemnej troski o siebie i miłości. Daje nam tym 
samym punkt odniesienia, do którego możemy dążyć, ciągle 
starając się na nowo zbliżyć do drugiego człowieka, a tym 
samym do Boga. Ta przyjaźń nigdy nie wprowadzi nas w błąd, 
nie zawiedzie i nie opuści. Przyjmijmy ją zatem i nieustannie 
szukajmy Jego oblicza.


Z darem modlitwy, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Niech Pan Bóg Błogosławi 
wszystkim Mamom, a zmarłe 

niech obdarzy łaską nieba! 
 

Dziękuję Ci Boże Ojcze za moją 
mamę. 

Za jej pomoc i dobroć, za to 
kochające mnie serce, dziękuję Ci 

Boże. 
Błogosław ją nieustannie; 

obdarzaj zdrowiem i licznymi 
powodami do radości. 

Pomagaj jej wykonywać 
obowiązki, dodawaj sił w 
pokonywaniu trudności. 

Niech w każdej chwili ma w Tobie 
oparcie, niechaj doświadcza 

Twojej miłości. 
Błogosław Boże mojej Matce. 

Najświętsza Matko Chrystusowa.

Mother’s Day 2021
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W poniedziałek 3 maja przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Królowej Polski na Mszy Św. o godz. 7:30 wieczorem 
odbyło się włączenie do Wspólnoty Żywego Różańca nowej róży pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. 
Gratulujemy nowym członkom róży i serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.


On Monday, May 3, we celebrated the 
feast of Queen of Poland. During the 
Mass new members of the Living Rosary 
Group joined us in praying one decade of 
Rosary daily. Congratulations to new 
members who picked their patron: Our 
Lady of Częstochowa. We invite all to join 
the rosary prayer.  
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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

May 2, 2021 

Sunday Collections 		 $6,439.98

First Saturday	 	 $1,039.00

Capital Improvements	 $3,610.00

Total Sunday Collections - $11,088.98 

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



