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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 (30) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana , Olivera 

	    i rodziny

	 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prośba 	
	    o zdrowie i błogosławieństwo dla 

	    Janiny Langiewicz

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 195 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Józef Sopek (rodzina)

	 +Michalina Serwańska 5-ta rocz. śmierci 	
	    (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM God’s Blessings & health for Clemente, 

	    Jerry-Clement & Jerson Santos & family

	 +Pietro Massanisso (family)

2:00PM Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

	    o błogosł., zdrowie i potrzebne łaski dla 	
	    Karolka, Katarzyny i Williama Wójcik

 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

6:00PM Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

	    o błogosł., zdrowie i potrzebne łaski dla 	
	    Janiny Langiewicz (rodzina Wójcik)

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (31) 
8:00AM Deceased members of St. Priscilla Parish

7:30PM	+Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za zmarłych parafian św. Pryscylli

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (1)  
8:00AM +Martin Behan 8th death anniversary 

	    (O’Leary family)

7:30PM	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (2)  
8:00AM God’s blessings health & gifts of the Holy Spirit 

	    for Shober family

7:30PM	Przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy

	    prośba o zdrowie, błogosławieństwo i potrzebne 

	    łaski dla Janiny Langiewicz (Adamowski)

	 O bł. Boże z podziękowaniem za łaski, które

	    otrzymał dla Rafała z okazji urodzin

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (3) 
8:00AM	+Bill Kirchn 1 month after death (Frank Pflaumer)

7:30PM +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (4) 
8:00AM O’Leary twins Daniel & Brendan for God’s 	 	
	    Blessings, health & protection of Holy Mother 		  
	    (family)

	 +Donald Schultz, Jr. (mom& dad) 

7:30PM	+Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (5)  
8:00AM St. Priscilla Parishioners

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

	    i Pawła oraz opiekę M Bożej dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 +Józefa i Wiktor Badzioch (rodzina)

	 +Irena i Ryszard Bugaj (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

4:00PM	+Salvatore Morreale 7th death anniversary (wife)

	 +John Czekaj birthday remembrance (daughter)

	 +Dominador Pamatmat Sr. death anniversary 	 	
	    (family)

	 +Mike Busse (Kathy & Tony Voelker)

7:00PM	Nabożeństwo Pierwszej Soboty


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 Holy Trinity is perhaps the most difficult mystery of faith. How can we 
understand that One God, having the same nature, is in the Three Persons 
that are equal to themselves? Throughout history, many theologians have tried 
to explore this mystery, using images known to us from everyday life. But what 
is most beautiful in the essence of the Trinity is community. Very often, making 
the Sign of the Cross and saying the words: In the name of the Father, and of 
the Son and of the Holy Spirit, we do not even realize that we actually profess 
our faith in the Holy Trinity. The command that the Lord Jesus leaves to His 
disciples just before His Ascension becomes a task for us, as well. To pass on 
to others what God has given us to experience. Keep sharing our testimony of 
faith and seeking God. To proclaim His works is nothing more than to speak 
and testify about the love that fills our lives. Its source is always in God. It flows from His Most Sacred Heart. 
This is where the Unity in Three Persons lives - Father, Son and Holy Spirit. 


Today's Solemnity is a specific invitation for each of us to, following the example of the Holy Trinity, enter 
into intimacy with God to such an extent as to be joined with Him by a bond of love.


Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Trójca Święta to bodaj najtrudniejsza tajemnica wiary. Jak bowiem pojąć, że Bóg Jedyny mający tę samą 
naturę jest w Trzech Osobach i w dodatku równych sobie. Na przestrzeni dziejów wielu teologów próbowało 
zgłębić tę tajemnicę, posługując się przy tym znanymi nam z codziennego życia obrazami. To jednak, co jest 
najpiękniejsze w istocie Trójcy, to wspólnota. Bardzo często robiąc znak krzyża i wypowiadając przy tym 
słowa: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie uświadamiamy sobie, że właśnie w tym momencie 
wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą. Polecenie, które Pan Jezus zostawia swoim uczniom na chwilę przed 
swoim Wniebowstąpieniem, staje się  również zadaniem dla nas. Przekazać innym to, czego dał nam 
doświadczyć Bóg. Nieustannie dzielić się  swoim świadectwem wiary i poszukiwania Boga. Głosić Jego 
dzieła to nic innego jak mówić i świadczyć o miłości, która wypełnia nasze życie. Jej źródło zawsze bije w 
Bogu. Wypływa z Jego Najświętszego Serca. To tam żyje Jedność w Trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha 
Świętego.  


Dzisiejsza Uroczystość jest swoistym zaproszeniem dla każdego z nas, aby na wzór Trójcy Świętej wejść w 
zażyłość z Bogiem do takiego stopnia, by złączyć się z Nim więzią miłości. 


Błogosławię, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

Refleksje Ks. Macieja



The Most Holy Trinity May 30, 2021

5

Pierwsza Komunia Święta z Polskiego 
Programu Religijnego 

Dzieci które po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do 
swojego serca to:


Mateusz Chudzik, Natalia Gwóźdź, Marysia 
Lorynowicz, Emilka Marzec i Ania Szymczyk 

Niech Pan Jezus jak najczęściej przychodzi do waszych 
serc i stanie się najlepszy Przyjacielem!


First Holy Communion from Polish Religious 
Education Program 

May the Lord Jesus come to your hearts as often as 
possible and become your best friend! God Bless you!   

Congratulations to the 2020/2021 
Confirmation Class! 

May our newly confirmed strengthened by the Holy 
Spirit through the Sacrament of Confirmation be true 
witnesses of Christ to others. May they spread and 
defend the faith by word and deed. God Bless You!


Gratulacje dla Klasy Bierzmowania w roku 
2020/2021! 

Niech nasi nowo bierzmowani, umocnieni Duchem 
Świętym przez Sakrament Bierzmowania, będą dla 
innych prawdziwymi świadkami Chrystusa. Niech 
głoszą i bronią wiary słowem i czynem. Szczęść Boże!
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WIADOMOŚCI Z POLSKIEGO PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII 

Na koniec pierwszego roku pracy Polskiego Programu Religijnego w Parafii Św. Pryscylli 
2020/2021, chciałbym podziękować naszemu proboszczowi Ks. Maciejowi, Ks. Danielowi i 
Ks. Grzegorzowi, oraz rodzicom za współpracę, poświęcenie i stałe świadectwo wiary dla 
naszych dzieci. Dzięki Wam nasze dzieci mają entuzjazm, by poznać Boga i bardziej Go 

kochać. 

Podziękowania dla naszego zespołu katechetów: KRYSTYNA MUSIAŁ WILK, KRZYSZTOF TOMASIK, MARTA 
ŚNIEŻKO, SABINA SAJDAK, ROMAN HARMATA   

                                                      
Razem mogliśmy przygotować uczniów do przyjęcia sakramentów; stworzyć atmosferę, w której dzieci mogą spotkać 

Boga w modlitwie i Piśmie Świętym, a także uczyć się, rozważać i pokazywać swoją wiarę w różnych formach. Pomimo 
wyzwań Covidowego roku oprócz regularnych zajęć mogliśmy realizować projekty szkolne, takie jak prezentacja 

świętych, robienie kartek Bożonarodzeniowych dla samotnych parafian i domów opieki, Konkurs św. Józefa, robienie 
palm na Niedzielę Palmową, Warsztaty Bierzmowania, rekolekcje sakramentalne i tak dalej. Gratulacje i jesteśmy 

wdzięczni Panu Bogu za wasz czas i talenty! 
W nadchodzącym roku 2021/2022 chcemy rozszerzyć program o dodatkowe klasy a także Spotkania Rodziców. 

Rodzice będą mieli czas, aby pogłębić swoją wiarę, porozmawiać z innymi rodzicami i uczestniczyć w 
niektórych zajęciach ze swoimi dziećmi.  

Gorąco zachęcamy do zapisania dzieci do klas 1-8 oraz młodzieży licealnej na formację wiary. Nasi 
uczniowie potrzebują miejsca, aby mogli cieszyć się wiarą i żyć nią. Nasi katecheci czekają! Prosimy 

was by zachęcić tych, którzy jeszcze nie zapisali swoich dzieci na katechezę. Rozpoczęliśmy 
rejestrację na przyszły rok 2021/2022 i potrwa ona do września. Więcej szczegółowych informacji w 

kolejnym biuletynie i na naszej stronie internetowej. 

RELIGIOUS EDUCATION NEWS 

It was a challenging year for all of us, but with God’s help we did great here at St Priscilla 
Rel. Ed Program. I would like to thank our pastor Fr. Maciej, Fr. Daniel, Fr. Greg, and 
parents for cooperation, dedication, and your constant witness of faith to our children. 

Thanks to you we can see in them enthusiasm and zeal to know God and love Him more. 

Thanks to our team of catechists: ANDREA MILLER, SUZANNE MORITZ, CLAIRE GROPPE, THERESA TYC, 
MAGALY RIVERA, CHIC DUFFY, MARGARET TOMASIK, JOSEPH LENTINO, DIANA KNIGHT 

Together we were able to prepare students to receive sacraments; create an atmosphere where kids could meet God in 
prayer and Scripture, also learn, reflect, and demonstrate their faith in a variety of forms. Despite the challenges of the 

Covid year in addition to regular classes we were able to have school wide projects like the saints’ presentation, making 
Christmas cards for lonely parishioners and in nursing homes, St. Joseph Contest, making palms for Palm Sunday, 

Confirmation Workshop, sacrament retreats: virtual or in person and so on. That shows we were able to successfully 
adapt to the covid reality while following safety measures (at the same time). Congratulations and God Bless you for 

your time and talents! 
This coming year 2021/2022 we want to expand the program by adding Parents’ Meetings. Parents will have 

time to deepen their faith, share with other parents and do some projects or activities with their children. 
Special reminders for families who participated in the preparations for the First Communion and Confirmation - we 

strongly recommend signing up children for classes 3-6, and high school youth for Faith Formation. Our students need 
constant guidance and create a catholic community where they can enjoy and live their faith. Our 

catechists are waiting for you! 

We have started registration for the next year and will continue until September. More detail information 
in the bulletin and our website. Hope to see all our children next year! Please share your faith with your 

neighbors or friends who are still deciding whether to send their children for catechesis. 
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Nabożeństwa 
Czerwcowe  

Będziemy odmawiać 
Litanię do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
każdego dnia po 

modlitwie Różańcowej.

First Thursday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and prayer for priests and new 
vocations


Pierwszy Czwartek Miesiąca  
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz modlitwą za kapłanów i w 
intencji powołań.

7:30 PM Msza święta


First Friday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and Litany to Sacred Heart of Jesus

8:00 AM Holy Eucharist followed by all day adoration


Pierwszy Piątek Miesiąca  
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu

6:30PM Spowiedź świętą 

7:30 PM Msza święta 


First Saturday of the Month 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with Rosary and Litany of Loreto

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwsza Sobota Miesiąca  
9:00 AM Msza święta 


Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca  
7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec 

8:00 PM Msza święta i nabożeństwo modlitewne
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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

Please pray for those who fought in one or 
more of the many wars in the last century.  

MEMORIAL DAY MASS  
MONDAY, MAY 31, 2021  

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



