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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 (13) 
8:30AM God’s blessings & health for Henry Reese on 	
	    his 2nd birthday (grandparents)

	 Thanksgiving intention for blessings received 	
	    for Villegas family

	 In thanksgiving & God’s blessings for 

	    Bill & Chic Duffy

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Edward Czerwinski

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej i łaski potrzebne dla 	
	    Doriana, Olivera i rodziny

	 O Boże błogosławieństwo dla Bartka i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 	
	    Bogumiły Leżańskiej z okazji urodzin i imienin

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Henryk Dolubizno (rodzina)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 209 dni po śm. (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Maria i Józef Tomal (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM Intencja "do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	
	    Niepokalaną”

	 +Bolesław Wisz miesiąc po śm (żona i córka) 

	 +Teresa Miedzwiedzki 30-ty dzień po śmierci 	
	    (rodzina)

 	 O życie wieczne dla dusz w czyśćcu 	 	
	    cierpiących

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 +Lech Stęgierski 2-miesiące po śm (Przyjaciele)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (14) 
8:00AM +Salvatore Morreale birthday remembrance 	
	    (wife)

7:30PM	Intencja „do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	
	    Niepokalaną”

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)


TUESDAY (15)  
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM	Intencja „do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	
	    Niepokalaną”

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla Jolanty 	 	
	    Pużewskiej w dniu imienin (H.Rogucka)

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (16)  
8:00AM +Thanksgiving Reyes family

7:30PM	Intencja „do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	 	
	    Niepokalaną”

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (17) 
8:00AM	God’s Blessings & gifts of the Holy Spirit for 	 	
	    Dagmara & Maciej Wróblewski on their 4th 	 	
	    wedding anniversary (mother) 

7:30PM Intencja „do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	 	
	    Niepokalaną”

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (18) 
8:00AM God’s Blessings, health & gifts of the Holy Spirit 	
	    for Anna & Wesley on their 33rd wedding 	 	
	    anniversary

7:30PM	Intencja „do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	 	
	    Niepokalaną”

	 +Stefan Jewusiak (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (19)  
8:00AM Blessings & protection of the Holy Mary for the 		
	    Shober family

	 +Theresa M. Gloms (daughter)

9:00AM Intencja „do dyspozycji Trójcy Świętej przez 	 	
	    Niepokalaną”

	 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)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

 4:00PM +John Czekaj (daughter)

	 +Theresa M Gloms (daughter)


Nabożeństwa 
Czerwcowe  

Będziemy odmawiać 
Litanię do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
każdego dnia po 

modlitwie Różańcowej.
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Each of us faces the prospect of the end. Everything here on earth has 
an end. We know that our ultimate destiny is eternal happiness with 
God. St. Paul compares our life to the way of a pilgrim. A pilgrim 
always takes with him only what is really necessary. He walks 
confidently because he knows the purpose of his pilgrimage. He does 
not get attached to what he passes along the way. He is, or at least 
should be, internally free. To be a pilgrim on earth is to understand that 
we have all the most important things on the other side of life. Nothing 
really belongs to us here, because everything will have to be left 
behind. That is why it is so important to live this time well. More so, as St. Paul writes, we must all 
appear before the judgment seat of Christ, so that each may receive recompense, according to 
what he did in the body, whether good or evil.  Hence it is not without significance what we 
currently choose. Therefore, let us pray to God, that He may continually help us in making right and 
wise choices in life. Choices that are in accordance with His will and profit us for our salvation.

 

In prayer,

Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Perspektywa końca stoi przed każdym z nas. Wszystko tu na ziemi ma swój koniec. Wiemy, że 
naszym ostatecznym przeznaczeniem jest szczęśliwa wieczność u Boga. Św. Paweł porównuje 
nasze życie do drogi pielgrzyma. Pielgrzym zawsze zabiera ze sobą  tylko to, co naprawdę 
niezbędne. Idzie pewnie, bo zna cel swojej pielgrzymki. Nie przywiązuje się do tego, co mija po 
drodze. Jest, a przynajmniej powinien być  wewnętrznie wolny. Być pielgrzymem na ziemi to 
rozumieć, że wszystko co najważniejsze mamy po drugiej stronie życia. Tutaj tak naprawdę nic do 
nas nie należy, bo wszystko trzeba będzie zostawić. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby dobrze 
przeżyć ten czas. Tym bardziej, że jak mówi św. Paweł wszyscy bowiem musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki 
dokonane w ciele, złe lub dobre. Nie pozostaje więc bez 
znaczenia, co obecnie wybieramy. Prośmy zatem Boga, aby 
nieustannie wspomagał nam w dokonywaniu trafnych i 
mądrych wyborów życiowych. Takich, które zgodne są z Jego 
wolą i pożyteczne dla naszego zbawienia.


Z modlitwą, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

Refleksje Ks. Macieja



Eleventh Sunday in Ordinary Time June 13, 2021

5

ST. PRISCILLA RELIGIOUS 
EDUCATION NEWS 

Come and 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.

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. 
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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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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 & 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

June 6, 2021 

Sunday Collection	 	 $7,410.67

First Friday	 	 	 $475.00

First Saturday	 	 $910.00

Capital Improvements 	 $4,574.00

Total Collections $13,369.67 

Thank you for your 
generous support  

of our parish! 

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



