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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


Pentecost Sunday May 23, 2021

3

SUNDAY (23) 
8:30AM In Thanksgiving Salvatore Cavallaro health & 	
	    blessings 8th year surviving accident 	 	
	    (Cavallaro family)

	 God’s blessings & health for Garlicki family

	 +Josephine Cavallaro 53rd death anniversary 	
	    (Cavallaro family)

	 +Leokadia Kostka 1st death anniversary 	
	    (daughter/children) 

	 +Franciszek Kostka 13th death anniversary 	
	    (daughter with children)

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

	 +William Maletz 17th death anniversary (family)

	 +Beata Sadowski (husband)

	 +Jerzy Sadowski (son)

	 +Jozefa & Stanislaw Lesniak death ann (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

        O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O dary Ducha Świętego dla Karoliny Kraus 

	    z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

	 O Dary Ducha Świętego i opiekę M. Bożej dla 	
	    Natalii Gwózdz i Mateusza Chudzik z okazji 	
	    przyjęcia Sakramentu I-szej Komunii Świętej 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 188 dni po śm (rodzina)

	 +Stanisław Kraus (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM	+Tadeusz Tomaszek 1sza rocz śm (żona i dzieci)

	 +Marek i Lucy Wojtkowski w rocznicę śmierci 	
	    (Maria Jużkiewicz)

	 +Bolesław Hausner 2ga rocznica śmierci 	
	    (Maria Jużkiewicz)

	 +Maria i Tony Rady rocz śm (Maria Jużkiewicz)

	 +Lech Stęgierski 1 miesiąc po śmierci 	 	
	    (Przyjaciele z Chicago)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące


MONDAY (24) 
8:00AM Birthday Blessings, gifts of the Holy Spirit to 	
	    see & 	faith for Matthew Donohoe (Godmother)

	 +Anne Marie Czerwinski-Janikowski (CWC)

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

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)


MONDAY (24) 
7:30PM	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (25)  
8:00AM For God’s blessings, successful surgery & 	 	
	 recovery for Helen

	 +Ellen Jean Frantz (H.Kruzel) 

7:30PM	 Intencja dziękczynno-błagalna dla Janiny 	 	
	    Langiewicz (Wójcik)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (26)  
8:00AM +Henryk Maciag death anniversary (family)

7:30PM	+Mieczysław Latos 23-cia rocz. śmierci (córka) 

	 +Marianna Latos (córka) 

	 +Eugeniusz Janeczek 3-miesiące po śm (córka)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (27) 
8:00AM	God’s Blessings & health for Magdalena Goslawski 
	    (Martina)

	 +Ryszard Bogusz 6th death anniversary (daughter)

	 +Jozefa & Stanislaw Lesniak death anniversary

7:30PM Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prośba 

	    o bł i wszelkie potrzebne łaski dla Amelki 

	    i Dawida w dniu urodzin

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiace


FRIDAY (28) 
8:00AM God’s Blessings, Health & protection of Holy 	 	
	    Mother for Mary O’Leary on her birthday (family)

	 Birthday Blessings & health for Richard Kurtyka on 
	    his birthday (Arlene-sister)

7:30PM	+Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (29)  
8:00PM Deceased members of the Sullivan, Moniak & 	 	
	    Mayer families

	 +Donald Schultz, Jr. birthday remem (mom & dad)

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

	 Intencja dziękczynna z prośbą o dalszą Bożą 	 	
	    opiekę dla Krystyny w dniu 60-tych urodzin

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

4:00PM	God’s blessings & health for Teresa & Joe Wojcik 	
	    and their family

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Joseph Anton Voelker (mom & dad)


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 person of the Holy Spirit seems to us the most 
elusive and at the same time the most mysterious of 
the Holy Trinity. He who is the Giver of Life, the 

Comforter, who is the bond that binds the Father and the Son, is also the one who constantly 
guides and strengthens us. It is His power that makes us brave witnesses of Jesus and enables us 
to bear witness. Reading the Acts of the Apostles, we notice how every action of the apostles or 
the first Christian communities was marked by the presence of the Holy Spirit. It can delight and 
inspire us, but we should not look at it as something from the past. Today too, we can experience 
Pentecost, we can invite the Spirit Giver of Life to guide us and all families and communities. For 
centuries the Church has waited for Christ's second coming in glory. People have always noticed 
certain signs that would foreshadow this moment. Sometimes they were amazing natural phenomena, other times wars 
or various conflicts were perceived as a prelude to Jesus' return. Recognizing these signs is of course important, but 
they are not the most important in themselves. The most important thing is our response to specific events and signs. To 
have unwavering confidence and trust in God's help and care, to recognize that He is the Lord of all things, that nothing 
can separate us from His love. This is our most important task! Today, when our world experiences so much anxiety, 
when we ourselves often live in the uncertainty of tomorrow, we are called very concretely to proclaim to everyone, to 
prophesy that peace and salvation are only in Jesus Christ. On this solemn day, then, let us try to marvel anew at the 
sheer power of the Paraclete's presence among us. The Holy Spirit is the protector against whom all evil fall silent. In an 
instant, stops giving accusing speech, full of lies and manipulation. The presence of the Holy Spirit closes our ears to 
the voice of a liar. It is a presence that defends and liberates at the same time. Let us never forget that.

 

Saturday, May 22, our youth from Religious Education Program received 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! 


God bless, Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Osoba Ducha Świętego wydaje się nam chyba najbardziej nieuchwytna i jednocześnie najbardziej tajemnicza spośród 
Trójcy Świętej. Ten, który jest Ożywicielem, Pocieszycielem, który jest więzią łączącą Ojca i Syna, jest też tym, który 
nieustannie nas prowadzi i umacnia. To właśnie Jego moc czyni z nas odważnych świadków Jezusa oraz uzdalnia do 
dawania świadectwa. Czytając Dzieje Apostolskie, zauważamy, jak każde działanie apostołów czy też pierwszych 
wspólnot chrześcijańskich było nacechowane obecnością Ducha Świętego. Może nas to zachwycać i inspirować, 
jednak nie powinniśmy patrzeć na to jak na coś, co było kiedyś. Także dzisiaj możemy przeżywać Pięćdziesiątnicę, 
możemy zaprosić Ożywiciela, by kierował nami i wszystkim rodzinami i wspólnotami. Kościół od wieków trwa w 
oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa w chwale. Ludzie zawsze zauważali pewne znaki, które miały zapowiadać 
tę chwilę. Czasem były to niesamowite zjawiska przyrody, innym razem wojny czy przeróżne konflikty odbierano jako 
preludium do powrotu Jezusa na ziemię. Dostrzeganie takich znaków jest oczywiście ważne, ale nie one same w sobie 
są najistotniejsze. Zawsze najważniejszą kwestią jest nasza odpowiedź na konkretne wydarzenia i znaki. Mieć 
niezachwianą pewność i ufność w pomoc i opieką Boga, uznać, że to On jest Panem wszystkich rzeczy, że nic nie jest w 
stanie nas odłączyć od Jego miłości. To jest właśnie nasze najważniejsze zadanie! Dzisiaj, kiedy nasz świat przeżywa 
tyle niepokoi, kiedy my sami żyjemy często w niepewności jutra, jesteśmy bardzo konkretnie wezwani, by głosić 
wszystkim, by prorokować, że spokój i zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. W tym uroczystym dniu spróbujmy 
zatem na nowo zadziwić się samą mocą obecności Parakleta wśród nas. Duch Święty jest obrońcą, wobec którego 
wszelkie zło milknie. W jednej chwili przestaje wygłaszać swoją oskarżającą przemowę, pełną kłamstwa i manipulacji. 
Obecność Ducha zamyka nasze uszy na głos kłamcy. Jest to obecność, która broni i wyzwala jednocześnie. Nigdy o 
tym nie zapominajmy. 

W sobotę 22 maja, młodzież z naszego Programu Religijnego przyjęła 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. Dzisiaj też nasze 
najmłodsze dzieciaki po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca w Komunii Świętej. Serdecznie wam gratuluję i 
dziękuję. Słowa podziękowania również dla was drodzy rodzice i chrzestni. Dbajcie o swoje pociechy i pamiętajcie, że 
droga wiary przed nimi. Bardzo was na niej potrzebują. Podczas chrztu waszych dzieci zobowiązaliście się do tego, aby 
podtrzymywać w nich światło wiary i robić wszystko, aby nie zgasło. Trwajcie zatem na posterunku sami mocni w 
wierze, rozmodleni i wierni Panu Bogu. On was zawsze w dobrym wspomoże. 

Bóg zapłać i Szczęść Boże!

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Refleksje Ks. Macieja
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This Saturday, May 22, 2021 students from our Religious Education Program, Polish Religious Education Program, and 
RCIA Program received the Sacrament of Confirmation from Bishop Jeffery Grob. This year, we have 24 newly 

confirmed. Thank you, parishioners, for your prayers and support throughout the time of intense preparation for taking 
the final step in maturity of faith. The Parish Community of St. Priscilla congratulates the Confirmandi                                               

and their families on this special day: 
W sobotę 22 maja 2021 roku uczniowie z Programu Religijnego, Polskiego Programu Religijnego i Programu RCIA 

otrzymali Sakrament Bierzmowania z rąk biskupa Jeffry Grob. W tym roku mamy 24 nowo bierzmowanych. Dziękuję 
parafianom za modlitwę i wsparcie przez cały czas intensywnych przygotowań do podjęcia ostatniego kroku na drodze 
do dojrzałości wiary. Wspólnota parafialna Św. Pryscylli składa gratulacje wszystkim tym, którzy otrzymali Sakrament 

Bierzmowania i ich rodzinom w tym szczególnym dniu: 
REP 

Kimberly Denise Arroyo 
Alysa Ava Alvarez 

Jason Anthony Corey 
Alexander John Paul II Furman 

Danae Mary Garcia 
Alan Nicholas Gonzalez  

Carolina Anthony Gonzalez 
Erick Michael Gonzalez 

Dominic Michael Horvath 
Donovan Joseph Horvath 

Christian Christopher Mercado 
Nathan John Munoz 
Gisela Francis Perjes 

Kayleene Angela Sotelo 
Polish REP 

Dawid Józef Brzoziewski 
Julia Anna Budzyńska 

Caroline Faustyna Kraus 
Adam Krzysztof Kuzma 

Patryk Luke Ziarko 
Philip Paweł Zugaj 

RCIA 
Berto Joseph Figueroa 

Mindy Bernadette Figueroa 
Corey Christopher Gullion 

Now the journey continues, and no one is alone. We will walk together since all of us chose to belong to our God, Jesus 
Christ, and His Church. MAY GOD BLESS YOU! 

Przed wami droga i nikt nie na niej jest sam. Będziemy iść razem, ponieważ wszyscy należymy do naszego Boga, 
Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Szczęść Boże 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
W niedzielę 23 maja w uroczystość Zesłania Ducha Św. na Mszy Św. o 10:30 dzieci z Polskiego 

Programu Religijnego przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Jesteśmy 
wdzięczni naszym księżom: Ks. Danielowi, Ks. Grzegorzowi, katechetom i rodzicom za 

przygotowanie dzieci by mogły w pełni uczestniczyć we Mszy Św. 
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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 16, 2021 

Total Sunday Collections - $7,392.98 

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



