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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 (16) 
8:30AM God’s blessings & health for Zofia Adamowska 
on her 	  85th birthday (family)

	 +Karoline Mizera (family)  

	 +Joseph Catanzaro (C.W.C.)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB 	 	
	    Fatimskiej dla Zofii Adamowskiej z okazji 

	    85-tych urodzin

	 O Boże błogosł. dla rodziny Jurek i intencja 	
	    dziękczynna za otrzymane łaski

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 6 miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Zdzisław Walencik 7 miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Jan Panek 34-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Anna Pyrich 5-miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Stanisław Nowik 1-sza rocznica śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Jadwiga i Gabriel Jaroccy (rodzina)

	 +Irena i Marian Bućko (rodzina)

	 +Adolf i Stanisława Marciniak w rocznicę 	
	    śmierci (córka)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM	Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o Bożą 	
	    opiekę dla Elżbiety i Gabriela

	 Za wstawiennictwem MB Fatimskiej prośba 

	    o pomyślne rozwiązanie spraw dla Piotra 

	 O opiekę M Bożej dla Sebastiana i Mateusza

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM Z okazji urodzin prośba o zdrowie, Boże 	
	    błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 	
	    Rafała Nalepa

	 +Zofia Pugowska 

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (17) 
8:00AM +Estelle Kurtyka birthday remembrance 	
	    (daughter)

7:30PM O światło Ducha Świętego i Bożą opiekę dla 	
	    Mateusza i Sebastiana


TUESDAY (18)  
8:00AM Thanksgiving Reyes family

	 +Jane Busse 4th death anniversary 

	    (Ursula & Florence)

7:30PM	O opiekę Matki Bożej i łaski potrzebne dla Elżbiety 

	    i Gabriela


WEDNESDAY (19)  
8:00AM Blessings & protection of Holy Mary Mother of 	 	
	    God for Shober family

	 God’s Blessings & health for Ariel & Aina Villegas 	
	    (family)

7:30PM	+Helena Zalewska 1-sza rocznica śmierci (rodzina)

	 +Serafin i Eugeniusz Zalewski (rodzina)

	 +Stefania Janeczek 13-ta rocz. śmierci (córka)


THURSDAY (20) 
8:00AM	+Ellen Jean Frantz (H. Kruzel)

	 All souls in purgatory

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


FRIDAY (21) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM	O Dary Ducha Świętego dla Gabriela


SATURDAY (22)  
8:00PM God’s Blessings, health & protection of the Mother 
	    of God for Arlene Jagiello on her birthday

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

	    oraz o zdrowie i opiekę M. Bożej dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

4:00PM	In thanksgiving Richard & Mary Ellen Hujar 

	    65th wedding anniversary

	 +Mike Busse (Kokoszka 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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The Lord Jesus ascends into heaven. 
He is seated at the right hand of the 

Father, and as we believe and confess, He will come from there to judge the 
living and the dead, and His kingdom will have no end. When Jesus ascends 
into heaven, He commissions His disciples with a specific missionary mandate. 
He sends them to all nations and peoples with the task of proclaiming the Good 
News. He also promises that the preaching will be accompanied by very 
specific signs that will confirm the truthfulness of the message. We read them 
literally very often. Meanwhile, let us think that maybe God invites us to speak in 
a new language, which is the language of love. Jesus puts us in the midst of the 
venom of envy and hypocrisy, where we, as His disciples, will spread the 
antidote of love, compassion and understanding. We experience it in a very 
specific way in this difficult time associated with the pandemic and all the inconveniences that are related to 
it. Our hands are to be torn-off from the mercy done among the sick and needy. Today, therefore, we are 
once again invited to a unique opportunity to enter the path of witness with our own simple and trusting life. 
Let us not waste this chance and opportunity.

This Saturday, May 22, our youth from Religious Education Program will receive the Sacrament of 
Confirmation. We are united with them spiritually, thus assuring of our prayers and support. I would like to 
take this opportunity to sincerely thank Bishop Jeffrey Grob for administering this Sacrament. It is a great 
gift and grace that we can welcome back our friend and benefactor in our midst. May the Good Lord bless 
and keep Bishop Jeff as well as our youth, catechists and all those involved in the preparations related to 
the reception of the Sacrament of Confirmation in our parish community. Deo gratias!


Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Pan Jezus wstępuje w niebo. Zasiada po prawicy Ojca i jak wierzymy i wyznajemy stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wstępując do nieba Jezus zostawiam swoich 
uczniów z konkretnym nakazem misyjnym. Posyła ich do wszelkich narodów i ludów z misją głoszenia 
Dobrej Nowiny. Obiecuje też, że głoszeniu będą towarzyszyć bardzo konkretne znaki, które potwierdzą 
prawdziwość orędzia. My bardzo często odczytujemy je dosłownie. Tymczasem pomyślmy, że może Pan 
Bóg zaprasza nas do mówienia nowym językiem, jakim jest język miłości. Stawia nas wśród jadu zawiści i 
zakłamania, gdzie my, jako uczniowie Jezusa będziemy roztaczać antidotum miłości i zrozumienia. 
Doświadczamy tego chyba w bardzo konkretny sposób w trudnym czasie związanym z epidemią i wszelkimi 
niedogodnościami z tą sytuacją związanymi. Nasze ręce mają być zdarte od czynionego miłosierdzia wśród 
chorych i potrzebujących. Dostajemy zatem dzisiaj ponownie wyjątkowe zaproszenie do wejścia na drogę 
dawania świadectwa własnym, prostym i pełnym zaufania życiem. Nie zmarnujmy tej szansy i okazji. 


W najbliższą sobotę 22 maja, młodzież z naszego Programu Religijnego 
przyjmie Sakrament Bierzmowania. Łączymy się z nimi duchowo, 
zapewniając o naszej modlitwie i wsparciu. Pragnę skorzystać z tej 
okazji i serdecznie podziękować Biskupowi Jeffrey Grob, za udzielenie 
tego Sakramentu naszej młodzieży. To wielki dar i łaska, że możemy w 
naszej wspólnocie powitać ponownie naszego przyjaciela i 
dobroczyńcę. Niech Dobry Bóg obficie błogosławi i obdarza wszelkimi 
łaskami drogiego nam Biskupa Jeffa oraz naszą kochaną młodzież, 
katechetów i wszystkich zaangażowanych w przygotowania związane z 
przyjęciem Sakramentu Bierzmowania w naszej wspólnocie parafialne. 
Bóg zapłać i Szczęść Boże!


Błogosławię,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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God Bless to students from the St. Priscilla Religious Education (Saturday Program who received the 

Sacrament of the Holy Eucharist on May 1st. 


Congratulations again to the First Communion Class and Sacramental Prep. Class and their families.


Remember to always stay close to Jesus by receiving,

the Eucharist as often as you can!
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www.laudatosiweek.org
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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 9, 2021 

Sunday Collections 		 $8,747.81

First Friday	 	 	 $441.00

Catholic Charities	 	 $3,094.00

Total Sunday Collections $12,282.81 

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.

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



