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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 (18) 
8:30AM Health & blessings for Erlinda Villegas

	 +Stefania & Jerry Juszczyszyn (Mizera family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Intencja dziękczynna  Doriana, Olivera i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 	
	    rodziny Jurek oraz intencja dziękczynna za 	
	    otrzymane łaski

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 8 miesięcy i 2 dni po 	
	    śmierci (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Zdzisław Walencik 9-miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Anna Pyrich 7-miesięcy po śmierci (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O opiekę M.Bożej zdrowie i potrzebne łaski dla 	
	    Karolka, Katarzyny i Williama Wójcik (rodzice)

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)


MONDAY (19) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM	+Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)


TUESDAY (20)  
8:00AM Health & blessings for Linda DuPlantis 

	    (Denise DuPlantis) 

	 +Dominador Pamatmat birthday remembrance

	    (family)

7:30PM	+Leszek Moniuszko (H. Rogucka)


WEDNESDAY (21)  
8:00AM +Zygmunt Sitkowski

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (22) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM	O błogosławieństwo Boże dla Wiesława


FRIDAY (23) 
8:00AM	+Anastasia Marienfeld death remembrance 

	    (Jim Miketta)

7:30PM	+Wiesław Pużewski 4-ta rocznica śmierci 

	    (H. Rogucka)


SATURDAY (24) 
8:00AM	Health & blessings for Erlinda Villegas (family)

9:00AM	Przez ręce MBożej Nieustającej Pomocy prośba 

	    o łaskę wiary i światło Ducha Św. dla Barbary 	
	    i Pawła oraz Bożą opiekę dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

4:00PM	+Eleanor Gurdak (Joanne)


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 

BYĆ KATECHETĄ TO POWOŁANIE 
POTRZEBUJEMY KATECHETÓW NA NADCHODZĄCY 

ROK 2021/2022!!! 

Czy możesz pomóc? 
Chociaż jesteśmy na początku lata i myśl o rozpoczęciu 
nowego roku Programu Nauki Religii może wydawać się 

nieco odległa, chcemy zaprosić chętne osoby do dzielenia 
się swoją wiarą i podjęcia się katechizacji dzieci i 

młodzieży w naszej parafii. 

Poszukujemy osoby, które chcą podjąć się formacji serc 
młodych ludzi i nieść Słowo Boże dzieciom, które nie 

mogą uczęszczać do szkół katolickich.  

Dla chętnych, którzy nie mają doświadczenia w 
nauczaniu, archidiecezja Chicago oferuje spotkania dla 
nowych katechetów, by przygotować ich do nauczania. 
Jeśli ktoś nie ma pewności co do nauczania, możemy 

skorzystać z pomocy jako wolontariusz w szkole. 

Zainteresowanych prosimy by zadzwonić do biura 
parafialnego lub biura Nauczania Religijnego 

pod numer 773-685-3785 proszę zostawić 
swoje imię i numer telefonu, a ja oddzwonię. 

Bóg zapłać za wszelką pomoc.  

Anna Harmata, CRE 
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I wonder if there was a time in history 
when shepherds were many and 
available everywhere.   Rather, it seems 

that there have always been problems with this, and yet people somehow 
found their way.   It must be remembered at this point that there is really 
only one Shepherd, and the rest are only better or worse workers among 
the flock.   Most importantly, we can see this Shepherd at any time and 
listen to His instructions.  After all, we all have access to the Gospel, to the 
entire Scriptures.   Whenever we want, we can listen to the Word of God.  
Additionally, today we have a great deal of literature dealing with Scripture 
texts.  It is definitely a huge help for us.  Moreover, the countless works of spiritual literature written 
by true spiritual masters means, that today we cannot complain about a lack or niche in this 
matter.  Considering all of this, what are the fruits of this in our lives?  Unfortunately, it must be said 
that they are probably not very great.   This specific call for a Shepherd that we carry within us 
cannot translate into a specific search and action.   Basically, there is a strange tear within us.   On 
the one hand, we are crying out for a Shepherd, and on the other hand, we lack real determination 
to find Him and benefit from His guidance.   I have the impression that not much has changed in 
this matter since the times of Jesus.  Then many people gathered around Him to listen to Him.  But 
few really followed Him.   Today, whatever we may say, we have much easier access to His 
teachings.  It is only up to us whether we follow them and apply them to our lives.

 

Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Zastanawiam się, czy był taki okres w historii, kiedy pasterzy było wielu i dostępnych wszędzie. 
Wydaje się raczej, że zawsze były w tej kwestii problemy, a mimo to ludzie jakoś odnajdywali 
drogę. Koniecznie trzeba w tym miejscu przypomnieć, że tak naprawdę jest tylko jeden Pasterz, a 
reszta to tylko lepsi lub gorsi pracownicy wśród trzody. Co najważniejsze, zawsze i w każdym 
czasie można do tego Pasterza się udać i słuchać Jego wskazań. Wszyscy przecież mamy dostęp 
do Ewangelii, do całego Pisma Świętego. Zawsze, jeśli tylko chcemy, możemy wsłuchiwać się w 
słowo Boże. Dodatkowo dzisiaj mamy ogromną ilość literatury omawiającej teksty Pisma Świętego. 
Na pewno to dla nas ogromna pomoc. Mało tego, niezliczone dzieła literatury duchowej pióra 
prawdziwych mistrzów duchowych, z którymi możemy się spotykać przez ich pisma każdego dnia, 
jeśli tylko chcemy sprawia, że w dzisiejszych czasach nie możemy narzekać na brak czy niszę w tej 
materii. Biorąc to wszystko pod uwagę, jakie są tego owoce w naszym życiu? Z przykrością trzeba 
stwierdzić, że chyba niezbyt wielkie. To swoiste wołanie o Pasterza, jakie w sobie nosimy, nie 
potrafi się  przełożyć na konkretne poszukiwanie i działanie. Zasadniczo jest w nas jakieś 
przedziwne rozdarcie. Z jednej strony bowiem wołamy o pasterza, a z drugiej brak nam 
prawdziwego zdecydowania, żeby go znaleźć i skorzystać z jego prowadzenia. Mam wrażenie, że 
niewiele się  zmieniło w tej kwestii od czasów Pana Jezusa. Wtedy też 
gromadzi ło się  wokó ł Niego wielu, by Go s łuchać . Ale tak 
naprawdę niewielu za Nim poszło. Dzisiaj, cokolwiek by powiedzieć mamy 
znacznie łatwiejszy dostęp do Jego nauki. Tylko od nas zależy, czy za nią 
pójdziemy i zastosujemy w życiu. 


Szczęść Boże wszystkim,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

Refleksje Ks. Macieja
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YOU ARE INVITED For Movie Nights at St. Priscilla Parish! 

Zapraszamy na wieczory filmowe w Parafii Św. Pryscylli!  

Movie: The Chosen - Discussion will follow after the movie

When: Every Friday 8:15 PM - 9:00 PM; Where: McGowan Hall 


Projekcja Filmu „Wybrany”, po filmie dyskusja 

Każdy piątek po Mszy Św. godz. 8:15 - 9:00 wieczór, Sala McGowan pod kościołem


The Chosen is a television drama based on the life of Jesus of Nazareth, created, directed, and co-written by 
American filmmaker Dallas Jenkins. It is the first multi-season series about the life of Jesus, and season one was the 
highest crowd-funded TV series or film project of all time. The series portrays Jesus "through the eyes of those who 
met him". However, the stories told in the Gospels are here only a starting point to outline a much wider context. What 
did the Apostles do before they met Jesus? What was their family life like? Why did Mary ask her son to turn water 
into wine? The creators of "The Chosen" try to present Jesus and his disciples as flesh and blood people!


The Chosen is available in four language versions - English, Spanish, Portuguese and Polish. It can be viewed through 
a free application. The entire season 1 and 2 is also free on the website: https://studios.vidangel.com/the-chosen 

Wybrany to telewizyjny dramat oparty na życiu Jezusa z Nazaretu, stworzony, wyreżyserowany i współautor 
scenariusza amerykańskiego filmowca Dallasa Jenkinsa. Jest to pierwszy wielosezonowy serial o życiu Jezusa, a 
pierwszy sezon był największym w historii serialem lub projektem filmowym finansowanym przez widzów. Serial 
ukazuje Jezusa „oczami tych, którzy go spotkali”. Historie opowiedziane w Ewangeliach są jednak tutaj jedynie 
punktem wyjścia do zarysowania znacznie szerszego kontekstu. Co robili Apostołowie zanim spotkali Jezusa? Jak 
wyglądało ich życie rodzinne? Czemu Maryja poprosiła syna, aby przemienił wodę w wino? Twórcy "The Chosen" 
próbują przedstawić Jezusa i jego uczniów jako ludzi z krwi i kości!


Film "Wybrany" jest dostępny w czterech wersjach językowych - angielskiej, hiszpańskiej, portugalskiej oraz polskiej. 
Można go oglądać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji https://studios.vidangel.com/the-chosen  
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SAINTS IN OUR CHURCH                       
ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE 

JULY 22- ST. MARY MAGDALENE - patroness of those who repent for their sins. According to 
the account of John the Evangelist - washed Jesus' feet with her tears and wiped them with her 
hair. Such her behavior made Christian piety consider her the patroness of all those who are 
truly repentant.


22 LIPCA- ŚW. MARII MAGDALENY - patronka żałujących za grzechy. Według relacji Jana ewangelisty obmywała 
łzami stopy Jezusa i ocierała je swoimi włosami. Takie jej zachowanie sprawiło, że pobożność chrześcijańska uznała ją 
za patronkę wszystkich prawdziwie żałujących za grzechy


JULY 23 - ST. BRIDGET OF SWEDEN - the patron saint of Europe, together with St. Catherine of 
Siena and St. Benedict of the Cross (Edith Stein), she is also the patron saint of Sweden, pilgrims, 
and good death.

St. Bridget lived in the years 1303-1373 and was one of the greatest figures of the Church, saints, 
and mystics of her time. Bridget may encourage modern women to play a primary role in a society 
that will respect her dignity and allow her to participate equally with a man in fulfilling God's plan for 
humanity - wrote Pope John Paul II in 2002. With great zeal, she conveyed the message of God's 
mercy, writing down the Lord's words: “As long as man lives, the gates of heaven are open to him. 
If people change their lives, I will also lighten my sentence." - St. Brigitte spoke of reform many 
times – Whenever she spoke of reform, she meant the individual, and especially the personal renewal of those in 
power. She was convinced that the renewal of society can only take place when everyone makes an individual 
renewal in their personal and professional life.

The Secret of Happiness - As biographers say, when St. Bridget was in the capital of Christianity in Rome, visiting 
St. Paul’s Basilica, Jesus spoke to her, giving to her the prayer called “Secret to Happiness". “My body received 5,480 
blows. If you want to honor them with pious practice, say 15 Our Fathers and 15 Hail with the prayers I have taught 
you throughout the year, this way you will honor every Wound of Mine during the year.” Jesus also added wonderful 
promises to the revealed prayers for the benefit of those who would say them with deep faith and devotion.


23 LIPCA- ŚW. BRYGIDY SZWEDZKIEJ - patronka Europy, wraz ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Benedyktą od 
Krzyża (Edytą Stein), jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. Święta Brygida żyła w 
latach 1303-1373 i była jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła, świętych i mistyczek swoich czasów. Brygida 
może stać się dla współczesnych kobiet zachętą do odgrywania pierwszorzędnej roli w społeczeństwie, które będzie 
otaczać szacunkiem jej godność i pozwoli jej na równi z mężczyzną brać udział w wypełnianiu Bożego planu w 
odniesieniu do ludzkości – pisał w 2002 r. papież Jan Paweł II. Z wielką gorliwością przekazywała orędzie o Bożym 
miłosierdziu, zapisując słowa Pana: „Dopóki człowiek żyje, bramy nieba stoją dla niego otworem. Jeżeli ludzie zmienią 
swoje życie i Ja złagodzę swój wyrok”. – Św. Brygida wielokrotnie mówiła o reformie– Zawsze, kiedy mówiła o 
reformie, miała na myśli pojedynczego człowieka, a zwłaszcza osobistą odnowę osób sprawujących władzę. Była 
przekonana, że odnowa społeczeństwa może nastąpić tylko wówczas, gdy każdy dokona indywidualnej odnowy w 
swoim życiu osobistym i zawodowym. Tajemnica szczęścia- Jak podają biografowie, gdy św. Brygida znajdowała się 
na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, nawiedzając Bazylikę św. Pawła za Murami przekazane zostały jej przez 
Jezusa dla osób otwartych na wezwanie łaski modlitwy pod nazwą “Tajemnica szczęścia”. Słowa Pana Jezusa 
brzmiały: “Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 
Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją 
Ranę”. Jezus do objawionych modlitw dodał również wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy będą je odmawiać z 
głęboką wiarą i pobożnością.  Źródło: https://zyciorysy.info/sw-brygida-szwedzka/ | Zyciorysy.info
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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 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.
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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—Don Schultz—Gina 
Swensen—Mari Temby—Roger Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—Rosemarie Wegner—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

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



