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Fr. Maciej D. Galle, Pastor

Rectory: 6949 W. Addison,
Chicago, IL 60634

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor

Phone: 773-545-8840

Fr. Greg M. Wojcik, Associate Pastor

Fax: 773-545-8919

Mrs. Anna Adamowski, O ce Manager

Religious Education O ce: 773-685-3785
Mrs. Anna Ewko, Music Director

Website: www.stpriscilla.org

Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education
Coordinator
Mrs. Renata Zolnik, Business Manager

Email: church@stpriscilla.org
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM - 7:00PM
Tuesday & Thursday - 9:00AM - 4:30PM

Mr. Wesley Adamowski, Custodian
BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout the
year. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii para alnej.

CONFESSION:
Before all Weekday Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory ‐ No appointment required.

SPOWIEDŹ:
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w sobotę od
3:00-4:00PM. Możliwość spotkania z księdzem codziennie
w kancelarii para alnej bez wcześniejszego umówienia.

MARRIAGE:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Con rm
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.

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 para aninem św Priscilli.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.

ANOINTING OF THE SICK: Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii para alnej.

PARISH REGISTRATION: Registration can be completed at
the Rectory or online.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do para i w kancelarii para alnej.
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Thirteenth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY (27)
8:30AM St. Priscilla Parishioners
10:30AM Za para an św. Pryscylli
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
o błogosławieństwo, zdrowie i łaski potrzebne
dla Karolka, Katarzyny i Williama Wójcik
(rodzina)
O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
dla Doriana, Olivera i rodziny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla Janiny Langiewicz
O szczęśliwą podróż do Polski
+Anna Kalinowski (rodzina)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Michał Dolubizno (rodzice)
+Henryk Dolubizno (rodzina)
+Artur Kosiba (rodzina)
+Elżbieta Grabowska 223 dni po śmierci
(rodzina)
+Marta Tomal-Gec (rodzina)
+Stefan Lech 3-cia rocznica (żona i córki)
+Maria Bogusz (córka)
+Rajmund i Marcelina Kołosowski (rodzina)
+Dominik i Ewa Hołubecki (rodzina)
+Cezary, Regina i Franciszek Kołosowski
(rodzina)
+Marceli i Janina Kołosowski (rodzina)
+Janek i Ewelina Kujański (rodzina)
+Marian i Genowefa Lisiecki (rodzina)
+Walenty, Wiktoria i Władysław Książek
(rodzina)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+Władysław i Władysława Gucwa z okazji
Imienin (rodzina)
+Jan i Anna Bratko (rodzina)
12:30PM +Pietro Massanisso (family)
+Bertha Weldin (daughter)
+Ellen Spahr (S. Fantauzzo)
6:00PM O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Janiny
Langiewicz
Przez wstawiennictwo MB Bolesnej
i św. Charbela o uzdrowienie z guza w głowie
dla syna John (rodzina)
+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)
+Irena Podgórska (H. Rogucka)
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

June 27, 2021

TUESDAY (29)
8:00AM +Pietro Massanisso birthday remembrance (family)
7:30PM O uzdrowienie z guza w głowie dla syna John
przez wstaw. MB Bolesnej i św. Charbela
(rodzina)
+Józef Trzasko w rocznicę śmierci (córka)
+Teresa Cieluch 37-ma rocznica śmierci
+Piotr Łabuda
+Ks. Józef Barszczewski w rocznicę śmierci
Za dusze w czyśćcu cierpiące
WEDNESDAY (30)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM Intencja dziękczynna z prośbą o bł. i zdrowie za
wstaw. św. Jana Pawła II dla Karolka Wójcik
w dniu I-szych urodzin
O Bożą opiekę i zdrowie dla Janiny Langiewicz
O uzdrowienie z guza w głowie dla syna John
przez wstw. MB Bolesnej i św. Charbela
THURSDAY (1)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM O uzdrowienie z guza w głowie dla syna John
przez wstw. MB Bolesnej i św. Charbela (rodzina)
FRIDAY (2)
8:00AM +Donald Schultz Jr. (mam & dad)
7:30PM W dniu 10-tej rocznicy ślubu Agnieszki
i Bogusława Pokrywka intencja dziękczynna
z prośbą o dalsze błogosł. i potrzebne łaski za
wstw. św. Jana Pawła II
O uzdrowienie z guza w głowie dla syna John
przez wstw. MB Bolesnej i św. Charbela (rodzina)
+Maria Bogusz 10-ta rocznica śmierci(córka)
SATURDAY (3)
8:00AM +Raymud Magcalas 40th day after death (Olivia)
9:00AM O uzdrowienie z guza w głowie dla syna John
przez wstw. MB Bolesnej i św. Charbela (rodzina)
O łaskę wiary i światło Ducha Świętego dla
Barbary i Pawła oraz Bożą opiekę dla ich dzieci
O łaski potrzebne dla Antoniego
4:00PM All souls in purgatory

MONDAY (28)
8:00AM All souls in purgatory
7:30PM O uzdrowienie z guza w głowie dla syna John
przez wstw. MB Bolesnej i św. Charbela
(rodzina)
+Wacław Moniuszko (H. Rogucka)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
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Fr. Matthias’ Re ection
The Word of God for this Sunday gives us the answer to the question
of why God works powerfully through Jesus, working miracles
through Him. Well, He does this because He loves people and wants
them to be happy. Both miracles in today's Gospel are closely related
to the theme of faith. Notice that Jesus says to the woman: ... your
faith has saved you, and Jairus hears: Do not be afraid, just have
faith! In many other cases, too, faith is a necessary condition for
healing. It is thanks to such faith that man can authentically meet
God. He can truly experience His presence and, consequently,
entrust his whole life to Him. Entering into such a relationship with God is able to bring a person
not only healing of body or mind, but can even lift him up from the abyss of death. Both the
woman's behavior and Jesus' assurance lead us to the conclusion that anything is possible with
God. Everyone who stands before Him, even in the moment of the greatest misfortune, whether
material or spiritual, should remember Jesus' words: Do not be afraid, just have faith!
Blessings,
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Re eksje Ks. Macieja
Słowo Boże daje nam dzisiaj odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg z mocą działa przez Jezusa i
dokonuje przez Niego cudów. Otóż czyni tak, bo kocha ludzi i pragnie ich szczęścia. Oba cuda w
dzisiejszej Ewangelii są ściśle związane z tematem wiary. Zauważmy, że do kobiety Jezus mówi: …
twoja wiara cię uzdrowiła, a Jaira zapewnia: Nie bój się tylko wierz! Także w wielu innych
przypadkach wiara okazuje się koniecznym warunkiem uzdrowienia. To właśnie dzięki takiej wierze
człowiek może autentycznie spotkać się z Bogiem. Prawdziwie może doświadczyć Jego obecności
i w konsekwencji zawierzyć Mu z ufnością całe swoje życie. Wejście w taką relację z Panem
Bogiem jest w stanie przynieść człowiekowi nie tylko uzdrowienie z takiej czy innej choroby, ale
może go wyrwać nawet z otchłani śmierci. Zarówno zachowanie kobiety, jak i zapewnienie Jezusa
prowadzą nas do wniosku, że dla Boga wszystko jest możliwe.
Każdy kto przed Nim staje, nawet w chwili największego
nieszczęścia, czy to materialnego, czy też duchowego, powinien
pamiętać o słowach Jezusa: Nie bój się tylko wierz!
Błogosławię,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Dear Parishioners of Saint Priscilla,
I cannot believe how fast my six months at St Priscilla went. I write this note to
thank you all for the outstanding experience I had here. I am grateful to God for
this period of six months of transition. I am thankful to all of you for making this
time memorable, especially the priests: Fr Daniel and Fr Maciej, and the parish
sta . As you already know July 1st, I will start my new assignment as the
administrator of St Francis Borgia Parish. It is not a sad farewell because I am not
going far away.
I am looking forward to seeing you as we will begin the Renew My Church. You will
be in my prayers as I ask you to pray for me.
It has been a great honor to be with you and pray with you. Thank You and God Bless.
Fr Greg Wojcik

Drodzy Para anie św. Pryscylli,
Nie mogę uwierzyć, jak szybko minęło moje sześć miesięcy w St Priscilla. Piszę tę notatkę, aby
podziękować wszystkim za wspaniałe doświadczenie, jakie tu miałem. Jestem wdzięczny Bogu za ten
sześciomiesięczny okres przejściowy. Dziękuję Wam wszystkim za niezapomniane chwile, zwłaszcza
księżom: ks. Maciejowi, ks. Danielowi oraz personelowi para i. Jak już wiecie, 1 lipca rozpocznę moje
nowe zadanie jako administrator para i św. Franciszka Borgii. To nie jest smutne pożegnanie, bo nie będę
daleko.
Nie mogę się doczekać spotkania z wami, gdy rozpoczniemy program Odnowić Mój Kościół. Będziecie w
moich modlitwach i proszę Was o modlitwę za mnie.
To był wielki zaszczyt być z wami i modlić się z wami. Dziękuję i niech Wam Bóg błogosławi.
Ks. Grzegorz Wójcik

JUNE 29, SOLEMNITY OF SAINTS PETER AND PAUL, APOSTLES
The Apostles Peter and Paul stand before us as witnesses. They never tired of preaching and
journeying as missionaries from the land of Jesus to Rome itself. Here they gave their ultimate
witness, o ering their lives as martyrs. If we go to the heart of that testimony, we can see
them as witnesses to life, witnesses to forgiveness and witnesses to Jesus.Homily of Pope
Francis in St Peter's Basilica on 29 June 2019, Solemnity of Saints Peter and Paul.
29 CZERWCA, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Apostołowie Piotr i Paweł stoją przed nami jako świadkowie. Niestrudzenie głosili kazania i
podróżowali jako misjonarze z ziemi Jezusa do samego Rzymu. Tutaj dawali swoje ostateczne
świadectwo, o arowując swoje życie jako męczennicy. Jeśli przejdziemy do sedna tego
świadectwa, zobaczymy w nich świadków życia, świadków przebaczenia i świadków Jezusa.
Homilia Papieża Franciszka w Bazylice św. Piotra 29 czerwca 2019 r., w uroczystość świętych Piotra i Pawła.
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PHASE 5 GUIDELINES

The below guidelines are e ective for all archdiocesan locations unless otherwise noted.

Capacity
All capacity restrictions are lifted. Masses, liturgies, sacramental celebrations, parish/school events and all o ces may
resume 100% capacity.
Physical Distancing
Physical distancing is NOT required for vaccinated persons. Physical distancing is recommended by public health
authorities, when possible, for unvaccinated persons if conditions allow up to 6 ft. of separation.
Masks
Masks are NOT required for vaccinated persons. Masks are recommended by public health authorities for unvaccinated
indoors, particularly in crowded venues.
Hand Sanitizing
Hand sanitizer should remain prominently available in churches, schools and o ces.
Masses and Liturgies
Registration is no longer required. Proof of vaccination is not required for attendance at any liturgies or services.
Reception of Holy Communion:
Receiving Holy Communion in the hand no longer requires extra hand sanitizing on the part of the Communicant.
Receiving Holy Communion on the tongue may resume; however, Extraordinary Ministers of Holy Communion must have
hand sanitizer nearby and use it immediately in the event of contact with saliva. Distributing/receiving Holy Communion
from the cup remains suspended at this time. The archdiocese will communicate once sharing of the cup may resume.
In the event that anything changes per the State of Illinois, City of Chicago or public health departments, we will
communicate immediately. Again, we thank everyone for your patience and commitment to protecting one another amidst
year-long protocols and guidelines. Let us continue to pray for an end to the pandemic globally and the grace to move
forward in solidarity and charity with our sisters and brothers around the world, down the street and next door in a
renewed way.

WYTYCZNE DO ETAPU 5

Poniższe wytyczne obowiązują we wszystkich lokalizacjach archidiecezjalnych.

Liczebność
Wszystkie ograniczenia liczbowe zostają zniesione. Msze, liturgie, celebracje sakramentalne, imprezy para alne i szkolne
mogą wynosić 100% obłożenia kościoła.
Dystans
Fizyczna odległość NIE jest wymagana dla osób zaszczepionych. Zachowywanie dystansu jest zalecane przez Dept.
Zdrowia Publicznego, jeśli to możliwe, dla osób nieszczepionych, jeśli warunki pozwalają na odległość do 6 stóp.
Maski
Maski NIE są wymagane dla osób zaszczepionych.Maski są zalecane przez Departament Zdrowia Publicznego dla osób
niezaszczepionych w pomieszczeniach, szczególnie w zatłoczonych miejscach.
Dezynfekcja rąk
Środek do dezynfekcji rąk powinien pozostać w widocznym miejscu w kościołach, szkołach i biurach.
Msze i Liturgie
Rejestracja nie jest już wymagana. Do uczestniczenia w liturgii lub nabożeństwie nie jest wymagany dowód szczepienia.
Przyjęcie Komunii Świętej:
Przyjmowanie Komunii św. na rękę nie wymaga już dodatkowego odkażania rąk. Przy przyjmowaniu Komunii Świętej na
język Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej muszą mieć w pobliżu środek do dezynfekcji rąk i używać go natychmiast
w przypadku kontaktu ze śliną. Przyjmowanie Komunii św. pod postacią wina pozostaje w tym czasie wstrzymane.
W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez Stan Illinois, miasto Chicago lub Departament Zdrowia
Publicznego, będziemy informować na bieżąco. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w ochronę siebie
nawzajem i przestrzeganie wprowadzanych zasad. Nieustannie módlmy się o zakończenie pandemii na całym świecie i o
łaskę zdrowia dla nas wszystkich.
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June 27 Feast of Our Lady of
Perpetual Help
27 czerwca Święto Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
W naszym kościele w każdą środę po
Mszy Św o 7:30 jest odmawiana Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Zapraszamy do modlitwy za

Godzina Miłosierdzia,
Piątek 3:00PM
The Hour of Mercy 3:00PM
"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede
wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment
zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w
chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego".
Dz. 1320
Zapraszamy na Koronkę, Drogę Krzyżową i
rozważanie fragmentów z Dzienniczka Sr. Faustyny w
każdy piątek.

First Thursday of the Month
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and prayer for priests and new vocations
8:00 AM Holy Eucharist
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 - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca
7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec
8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa modlitwą wstawienniczą
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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 Hu nus—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 o ce
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

June 20, 2021
Sunday Collection
St. Br. Albert Fund/
Sharing Parish
Total Collections

$7,297.27
$2,226.00
$9,523.27

Thank you for your generous support
of our parish!

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
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