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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 

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 (4) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego 	
	    dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O Bożą Opatrzność dla Sebastiana z okazji 	
	    urodzin (rodzina)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Henryk Dolubizno (rodzina)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 230 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Kazimierz Owca 4-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Józef Gajda (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM +Stanislaw Strzala 25th death anniversary 	
	    (wife, sons, family)

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Bronisław Liput (Marta z rodziną)


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

7:30PM Za parafian św. Pryscylli


TUESDAY (6)  
8:00AM All souls in purgatory 

7:30PM	+Michał Szperlak 19-ta rocznica śmierci


WEDNESDAY (7)  
8:00AM God’s blessings for members of the Living 	
	    Rosary Group & their families

7:30PM	O Boże błogosławieństwo dla członków 	
	    Żywego Różańca i ich rodzin


THURSDAY (8) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (9) 
8:00AM All souls in purgatory 

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (10) 
8:00AM	All souls in purgatory 

9:00AM	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


A Prayer for Independence Day 

God, source of all freedom, 

this day is bright with the memory of those 

that declared that life and liberty are your gift 
to every human being. 


Help us to continue a good work 

begun long ago. 


Make our vision clear and our will strong; 
that only in human solidarity will we find 
liberty, and justice only in the honor that 

belongs to every life on earth.


Turn our hearts towards the family of nations: 
to understand the ways of others, to offer 

friendship, and to find safety in the common 
good for all. 


We ask this through Christ our Lord, Amen.


Our Parish Office will be closed on 
Monday, July 5 in observance of the 

Independence Day holiday.  

We will resume regular office hours on 
Tuesday, July 6. 
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After the two examples of trust in Jesus that we heard about last Sunday, 
today we are faced with an attitude of disbelief. I think that a very significant 
thing in today's Gospel is that those among whom Jesus was brought up 
show a lack of faith. They are His relatives and people of Nazareth. In 
response to this, Jesus repeats a proverb that was well known at that time 
not only in Palestine but also among the Greeks. It was the lack of faith in 
Nazareth that was a significant obstacle to healing. For a miracle can only 
take place when man is truly open to God, making Him the first instance. When he listens to Him 
and is ready to do His will. Let's think today about what is our treasure in life? Where does God's 
Word meet its greatest obstacles in us? What are we doing to overcome them? How often do we 
pray for humility towards God, ourselves, and others?


Fr. Greg is already at his new parish. His presence with us during these last six months was truly 
providential. Thank you all for your warm welcome to him in our community and for all the good 
that he was shown. We wish Fr. Greg an abundance of God's graces and perseverance in his 
priestly service to God and people.

 
Happy Fourth of July America! 

Warmest greetings and see you soon,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Po dwóch przykładach zawierzenia Jezusowi, o których słyszeliśmy w ubiegłą Niedzielę, dzisiaj 
spotykamy się z postawą niedowierzania. Myślę, że bardzo znamienną rzeczą w dzisiejszej 
Ewangelii jest to, że brak wiary okazują ci, pośród których Jezus się wychował. To Jego krewni i 
mieszkańcy Nazaretu. W odpowiedzi na taką postawę Jezus powtarza przysłowie, które w tamtym 
czasie było dobrze znane nie tylko w Palestynie, ale i wśród Greków. To właśnie brak wiary 
mieszkańców Nazaretu był istotną przeszkodą w uzdrawianiu. Cud bowiem może się dokonać 
tylko wtedy, gdy człowiek prawdziwie otwiera się na Boga, czyni Go pierwszą instancją. Słucha Go 
i jest gotowy wypełnić Jego wolę. Zastanówmy się dzisiaj co jest naszym skarbem w życiu? Gdzie 
słowo Boże napotyka w nas na największe przeszkody? Co robimy, aby je pokonać? Jak często 
modlimy się o pokorę wobec Boga, siebie i innych?


Ks. Grzegorz jest już w swojej nowej parafii. Jego 
obecność z nami przez te sześć miesięcy była prawdziwie 
opatrznościowa. Bardzo dziękuję wam wszystkim za 
serdeczne przyjęcie go w naszej wspólnocie i wszelkie 
okazane dobro. Ks. Grzegorzowi życzymy obfitości łask od 
Boga i wytrwałości w kapłańskiej służbie Bogu i ludziom. 


Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

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

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna 
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli 
odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Intencje parafialne: za rodziny, dzieci, młodzież, chorych, za naszych kapłanów: Ks. Proboszcza 
Macieja, Ks. Daniela, 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. Specjalne błogosławieństwo i włączenie do Żywego 
Różańca Róży p. w.  Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się we wrześniu. 

Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.


LIVING ROSARY GROUP- JULY 2021 | PRAY ONE DECADE OF ROSARY A DAY 

The Pope’s Monthly Intention: Social Friendship 
We pray that, in social, economic, and political situations of conflict, we may be courageous and 
passionate architects of dialogue and friendship.


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. We encourage everybody who would like to join Living Rosary Group to call the rectory 
or talk to Fr. Daniel. There is strength in unity!

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. 
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Catechists Needed 
Can You Help? 

Although we are in the beginning of summer and the 
thought of starting a new Religious Education school 
year may seem a bit premature, it is never too soon 
to begin planning for our wonderful students who are 
in need of individuals who are willing to share their 
faith.


We are looking for individuals who love their faith and 
want to make a difference in a child’s faith formation. 
I believe we have people in our parish who are willing 
to bring the Word of God to children who cannot 
attend a Catholic School. Won’t you please help us 
by volunteering as a catechist so that we can 
continue to accept all of the children who come to 
us?


For those of you who are a little afraid of teaching, be 
aware that the Archdiocese of Chicago offers classes 
for new catechists to help prepare you to teach. If 
you feel uncertain about teaching we could use 
several people to help as aids in the classroom. 


We are in need of catechists for the coming year.  
PLEASE HELP!!!


If you are interested, please call the rectory or 
Religious Education Office at 773-685-3785 and 
leave your name and phone number and I will return 
you call.


Enjoy the rest of the summer.


Anna Harmata, CRE 

Thank you, Bishop Manz! 

Dziękujemy naszemu biskupowi John Manz za jego posługę 
w Chicago przez 50 lat jako kapłan i 25 lat jako biskup!

Przedstawiciele z naszej parafii wzięli udział w uroczystości, 
która odbyła się w piątek o godz. 6:00 wieczorem w Casa 
Italia.


Thank you to Bishop Manz for his 50 years of serving the 
community of Chicago as a priest, and 25 years as a bishop!

Representatives from our parish took part in a ceremony, 
which took place on Friday, 6/25 at 6:00 pm at Casa Italia.
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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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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 27, 2021 

Sunday Collection	 	 $6,999.94

Peter’s Pence	 	 $2,582.00

Total Collections $9,581.94 

Thank you for your generous support  
of our parish! 

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



