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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 (6) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

         O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 Intencja dziękczynno-błagalna do Najśw. Serca 	
	    Jezusa o bł. i potrzebne łaski dla Anety 

	    w dniu urodzin

	 Dla Janiny Langiewicz o Boże bł., zdrowie 

  	    i potrzebne łaski 

	 Dla Katarzyny Wysokiński o Boże bł., moc 

	    i dary Ducha Świętego w dniu 55-tych urodzin 
	    (Małgorzata)

	 Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa 

	    z prośbą o bł i opiekę Matki Bożej dla 

	    ks. Daniela z okazji 18-tej rocznicy święceń

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 202 dni po śm (rodzina)

	 +Teresa Janowski z okazji urodzin (mąż i dzieci)

	 +Jerzy Opaliński z okazji urodzin 

	    (żona z synami)

	 +Edward Lengiewicz w rocz śm (rodzina)

	 +Aniela Kołosowski w rocznicę śmierci (syn)

	 +Szczepan Kołosowski (syn)

	 +Genowefa Kępska (rodzina)

	 +Wanda i Stanisław Mendrek (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny Kulesza (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM In thanksgiving, God’s Blessings & protection 	
	    of Holy Mary for Fr. Daniel on his 18th 		
	    priesthood anniversary

	 +Harriet Marienfeld 15th death anniversary 	
	    (Jim Miketta)

	 +Giuseppa Cecala

	 Deceased members of Senne family

2:00PM	Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa 

	    z prośbą o bł i opiekę Matki Bożej dla 

	    ks. Daniela z okazji 18-tej rocznicy święceń

	 +Jerzy Opaliński z okazji urodzin 

	    (żona z synami)

	 +Stanisław Śliwa 64-ta rocz śm (córka Ela)

	 +Marek Kozak 4-miesiące po śm (Adamowski)

	 +Helena Chociej 3-cia rocznica śmierci oraz za 	
	    dusze w czyśćcu cierpiące

6:00PM	Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa 

	    z prośbą o bł i opiekę Matki Bożej dla 

	    ks. Daniela z okazji 18-tej rocznicy święceń

	 O Boże bł i łaskę zdrowia dla Janiny Langiewicz

	 +Tadeusz Zdanowicz 2 miesiące po śmierci 	
	    (rodzina Stankiewicz)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 +Helena Chociej 3-cia rocznica śmierci oraz za 	
	    dusze w czyśćcu cierpiące

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (7) 
8:00AM In thanksgiving, God’s Blessings & protection of 	
	    Holy Mary for Fr. Daniel on his 18th priesthood 	
	    anniversary

	 Thanksgiving intention for Blessings received 	 	
	    (Villegas family)

	 +Marina Cacho 

7:30PM	Intencja dziękczynna z prośbą o Boże Bł i opiekę 	
	    MB Częstochowskiej dla ks. Daniela w dniu 

	    18-tej rocznicy święceń kapłańskich

	 O łaskę zdrowia dla Andrzeja Meler

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)


TUESDAY (8)  
8:00AM +Karl Miketta 42nd death anniversary  

7:30PM	O łąskę zdrowia dla Andrzeja Meler	  

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	  Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (9)  
8:00AM God’s blessings & health for Anna Ewko on her 		
	    birthday

	 God’s Blessings for Danny & Martina O’Leary on 	
	    their 31st wedding anniversary

	 +Manuel Reyes 

7:30PM	O Boże Bł., zdrowie i potrzebne łaski dla 

	    Anny Ewko w dniu urodzin

	 Przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy prośba 

	    o zdrowie dla Andrzeja Meler

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (10) 
8:00AM	+Benjamin Cuison 

	 Deceased members of Ciuson & Perez families 

7:30PM O łaskę zdrowia dla Andrzeja Meler

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (11) 
8:00AM +Donald Schultz, Jr. 

7:30PM	O łaskę zdrowia dla Andrzeja Meler

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (12)  
8:00AM All souls in purgatory

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

	    i Pawła oraz opiekę M Bożej dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

	 O łaskę zdrowia dla Andrzeja Meler

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

 4:00PM +Bernice Hujar 
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On the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of 
Christ, one would like to repeat after St. Francis of 
Assisi: "Love is not loved”. Let us make a good 

examination of our conscience today and consider whether we are responding with all our hearts 
to such a great gift of the living and real presence of Christ the Lord in the Eucharist? God in His 
wisdom decided to extend His Presence among us until the end of time. Contrary to popular 
belief, the Eucharist is not just a symbol or mere commemoration of an event that took place 
two thousand years ago. It is, above all and forever, the one sacrifice of Jesus Christ that He made 
to the Father on the altar of the cross for our salvation. It is the bloodless sacrifice of Jesus 
repeated on the altars. The Eucharist is God's eternal "now" in whom Christ's sacrifice is 
celebrated. The Eucharist is the real Presence of the True God in our midst. Beginning with the apostles, the whole 
Church believes that when the words and deeds of Jesus at the Last Supper are repeated, He himself is present in the 
community and acts in it. He himself is a victim and a priest. That is why the Eucharist is the most perfect and complete 
act of worship. Participation in the Holy Mass enables people to express their praise, thanksgiving and petitions to God 
in the most perfect way. In the Eucharist, believers have the fullest contact with God. Hence, does this divine love 
always finds a generous and bountiful response in us? It is not enough just to follow Jesus in a procession, no matter 
how beautiful. We have to follow Him in life. One must constantly and consistently bear the cross of everyday life 
and strive to love others the way He did. If we could only understand how great this Love is and how great a grace at 
the same time, I am afraid that our churches would not be able to accommodate people who want to praise and thank 
God for such a great gift. It would not be necessary to merge parishes, let alone close them, on the contrary, new ones 
would arise. There would be no problem with vocations, because the seminaries and monasteries would not be able to 
accommodate them all. There would be no crisis of priesthood and various scandals related to it, because priests would 
adore Jesus on their knees day and night, glorifying the mystery of His presence among us and interceding for people 
and the world. It would never cross anyone's mind that under the guise of one threat or another, one should refrain from 
offering the Holy Sacrifice and deprive the faithful of access to the source of grace and life. What happened to us? 
What's the matter with us? Christ asks us all the time if He will find faith on earth when He comes? In the meantime we 
invariably ask for signs, sometimes extraordinary signs of God's presence and power among us, especially in times of 
trial. But the sooner we realize that no sign but the sign of Jonah will be given to us, the better for us!  Let us wake up!  
Each Holy Mass is more than Jonah and all extraordinary signs put together!  Let us not be afraid! God alone suffices!

 

Fr. Matthias - your brother and servant 

Fr. Matthias’ Reflection

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa chciałoby się powtórzyć za św. Franciszkiem z Asyżu: „Miłość nie 
jest kochana”. Zróbmy sobie dzisiaj dobry rachunek sumienia i zastanówmy się, czy odpowiadamy całym sercem na tak 
wielki dar żywej i realnej obecności Chrystusa Pana w Eucharystii? Bóg w swojej mądrości postanowił przedłużyć aż do 
końca czasów swoją  Obecność między nami. Eucharystia wbrew obiegowym opiniom nie jest symbolem ani 
wspominaniem czegoś co było kiedyś. Jest przede wszystkim i na zawsze uobecnieniem jedynej ofiary Jezusa 
Chrystusa, jaką Ten złożył Ojcu na ołtarzu krzyża dla naszego zbawienia. Jest bezkrwawą ofiarą Jezusa ponawianą na 
ołtarzach. Eucharystia to wieczne Boże „teraz”, w którym sprawowana jest Ofiara Chrystusa. Eucharystia to realna 
Obecność Prawdziwego Boga, ukrytego jedynie pod postaciami Najświętszego Ciała i Najdroższej Krwi. Poczynając od 
apostołów, cały Kościół wierzy, że gdy powtarza się słowa i czyny Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, On sam jest obecny we 
wspólnocie i działa w niej. On sam jest ofiarą i kapłanem. Dlatego właśnie Eucharystia jest najdoskonalszym i 
najpełniejszym aktem kultu. Uczestnictwo we Mszy św. pozwala ludziom w sposób najdoskonalszy wyrazić wobec Boga 
uwielbienie, dziękczynienie i prośby. W Eucharystii wierzący uzyskują najpełniejszy kontakt z Bogiem. Czy zatem ta 
Boska miłość znajduje w nas zawsze hojną i wielkoduszną odpowiedź? Nie wystarczy tylko pójść za Jezusem w 
procesji, choćby najpiękniejszej. Trzeba za Nim iść w życiu. Trzeba nieustannie i konsekwentnie dźwigać krzyż 
codzienności i rozdawać miłość na Jego wzór. Gdybyśmy tylko potrafili pojąć jak wielka jest to Miłość i jak wielka łaska 
zarazem, obawiam się, że nasze kościoły nie byłyby w stanie pomieścić ludzi pragnących oddać chwałę i dziękczynienie 
Bogu za tak wielki dar. Nie trzeba byłoby ani łączyć parafii ani tym bardziej ich zamykać, wręcz odwrotnie powstawałyby 
nowe. Nie byłoby problemu z powołaniami, bo seminaria duchowne i klasztory nie byłyby w stanie ich wszystkich 
pomieścić. Nie byłoby kryzysu kapłaństwa i przeróżnych skandali z tym związanych, bo Jezusowi kapłani adorowaliby 
Go na kolanach dzień i noc, uwielbiając tajemnicę Jego obecności wśród nas i wstawiając się za ludzi i świat. Nikomu 
nie przeszłoby nawet przez myśl, że pod pozorem takiego czy innego zagrożenia należy powstrzymać się od składania 
Najświętszej Ofiary i pozbawić wiernych dostępu do źródła łaski i życia. Co się z nami stało? Co się z nami dzieje? 
Chrystus pyta nas cały czas, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A my? My niezmiennie domagamy się znaków, 
czasem nadzwyczajnych znaków obecności Boga i Jego mocy wśród nas, szczególnie w czasach próby i 
doświadczenia. Ale im szybciej uświadomimy sobie, że żaden znak oprócz znaku Jonasza nie będzie nam dany, tym 
lepiej dla nas! Obudźmy się! Każda Msza Święta to więcej niż Jonasz i wszelkie nadzwyczajne znaki razem wzięte! 
Przestańmy się lękać! Bóg sam wystarczy! 


Ojciec Maciej od Eucharystii – wasz brat i sługa 

Refleksje Ks. Macieja
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ŻYWY RÓŻANIEC CZERWIEC 2021 
MODLIMY SIĘ DZIENNIE JEDNĄ DZIESIĄTKĄ RÓŻAŃCA ŚW. 

Intencja powszechna: Ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa 
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy 
wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, 
wiernością i cierpliwością. 

Intencje parafialne: za rodziny, dzieci, młodzież, chorych, za naszych kapłanów: Ks. 
Proboszcza Macieja, Ks. Daniela, Ks. Grzegorza, o powołania, o radość nieba dla 
zmarłych, o zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią. 


Nasze osobiste intencje. 

Msze Św. w intencji członków Żywego Różańca i spotkania Róż Różańcowych z wymianą tajemnic 
odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy Św. o 7:30 wieczorem.


Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.


LIVING ROSARY GROUP- JUNE 2021 
PRAY ONE DECADE OF ROSARY A DAY 

The Pope’s Monthly Intention: The Beauty of Marriage 
Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a 
Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and 
patience.


Parish intentions: for families, children, youth, the sick, our priests, vocations, for the 
joy of heaven for the dead, the end of the crisis caused by the pandemic. 


Personal intentions. 

The Holy Masses for the intention of members of The Immaculate Conception Group is on the first 
Wednesday of the month at 8:00AM. Every person needs to switch her/his mystery of the Holy Rosary 
according to the given schedule on the first day of the month. 


Meetings are on the first Wednesdays of the month at 6:00PM on ZOOM. We encourage everybody who 
would like to join Living Rosary Group to call the rectory or talk to Fr. Daniel or Fr. Greg. 


There is strength in unity!
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ZAPISY! 

NA PROGRAM NAUKI RELIGI NA ROK 2021/2022 W PARAFII  
ŚW. PRYSCYLLI JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ  

Pierwszy dzień szkoły piątek       
10 WRZEŚNIA 2021 

Zajęcia są w piątki od 5:00- 6:30 po południu. Program obejmuje naukę dla dzieci z klas od 0- 8, młodzież 
szkół średnich jak również przygotowanie do sakramentów. 

Zamiarem naszego programu jest katecheza w dwóch językach, aby dzieci i młodzież mogły z radością 
dzielić się wiarą w środowisku polskim i amerykańskim. 

Zapisy są w biurze szkolnym lub biurze parafialnym. 

Koszt nauki $ 160 od dziecka, dwoje $240 (dla parafian). 

Opłata dodatkowa rejestracyjna $30 dla tych którzy nie są członkami naszej parafii 

ST. PRISCILLA RELIGIOUS EDUCATION NEWS 

Come anytime to register your child/children  
Mon.- Fri. in Religious Ed. Office or Rectory during office hours.  

THE FIRST DAY OF CLASS 2021/2022 IS 
 SATURDAY, SEPTEMBER 11. 

Classes are on Saturdays 9:00AM- 10:45AM 

Please remember: 
If your child is new to our program, it is mandatory to bring in a copy of the child’s Baptismal Certificate. 

TUITION PLAN  
  1 CHILD  for parishioners $160.00,  non-parishioner $190.00  
  2 CHILDREN  for parishioners $240.00,  non-parishioner $300.00 

Also parents, please let us know about your child/children who: 
• Have expressed an interest in becoming Catholic. 
• Are over the age of seven who have not been baptized. 
• Were baptized Catholic as a child, but have not received the Sacraments of 

Confirmation and Eucharist.
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Nabożeństwa 
Czerwcowe  

Będziemy odmawiać 
Litanię do 

Najświętszego Serca 
Pana Jezusa każdego 

dnia po modlitwie 
Różańcowej.
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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—
Andrzej Meler—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 23, 2021 

Sunday Collection	 	 $7,186.65

St. Br. Albert Fund/

Sharing Parish	 	 $2,165.00

Total Collections $9,351.65 

May 30, 2021 
Total Sunday Collections - $6,686.24 

Online Giving - April 2021 
$820.49 

Thank you for your generous support  
of our parish! 

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



