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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 (25) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę M. Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O błogosławieństwo Boże, zdrowie 

	    z podziękowaniem dla Magdaleny i jej rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 251 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Józef Bosek 11ta rocznica śmierci 

12:30PM God’s blessings and health for Jones Agusin 	
	    (Family)

	 +Pietro Massanisso (Family)

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)


MONDAY (26) 
8:00AM Health & Blessings for Erlinda Villegas

	 God’s blessings and Gifts of the Holy Spirit for 	
	    Dagmara Wroblewska on her birthday (Mom)

	 +Hermina Abustan 1st death anniv. (Family)

	 +Josephine Lowczynski (Joanne)

7:30PM O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny 

	    z rodzina z okazji imienin


TUESDAY (27)  
8:00AM +Theresa M. Gloms (daughter)

7:30PM	Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (28)  
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (29) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (30) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (31) 
8:00AM	Deceased members of the Sullivan, Moniak and 
	    Mayer families

9:00AM	 O łaskę wiary i światło Ducha Św. dla Barbary 	
	    i Pawła 

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

4:00PM	Deceased members of the Sullivan, Moniak and 
	    Mayer families

	 +Bernice Hujar (Hujar Family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
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Bread, even if it is served in many pieces, there is always one; especially 
the Eucharistic Bread, which is the true Body of the Lord Jesus. Just as an 
ordinary meal connects people, the Eucharist cannot differentiate those 
who eat it. Just as sin, which dwells in each one of us, provokes 
comparison and rivalry, so the Spirit of Jesus present in us calls us to love 
every human being and to constantly strive to maintain a bond of peace 
with all who enter our lives. Saint Paul lists three characteristics of 
behavior that lead to peace and unity in community. It is humility, meekness and patience. Do we 
have these?

 

Pax,

Fr. Matthias Galle – your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Chleb, choćby był podawany w licznych kawałkach, zawsze jest jeden; tym bardziej chleb 
eucharystyczny, który jest prawdziwym Ciałem Pana Jezusa. Tak jak zwykły posiłek łączy ludzi, tak 
Eucharystia nie może różnicować tych, którzy ją spożywają. Jak grzech, który mieszka w każdym z 
nas, prowokuje do porównywania się i rywalizacji, tak Duch Jezusa w nas obecny wzywa do 
miłowania każdego człowieka i nieustannego wysiłku do zachowania 
więzi pokoju ze wszystkimi, którzy wchodzą w nasze życie. Święty 
Paweł wymienia trzy cechy zachowania, które prowadzą do pokoju i 
jedności we wspólnocie. Jest to pokora, cichość i cierpliwość. Mamy 
to? 


Pax,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja

July 25, 2021 
Dear grandmother, dear grandfather, dear elderly friends, 
in concluding this Message to you, I would also like to 
mention the example of Blessed (and soon Saint) Charles 
de Foucauld. He lived as a hermit in Algeria and there 
testified to “his desire to feel himself a brother to all” 
(Fratelli Tutti, 287). The story of his life shows how it is 
possible, even in the solitude of one’ s own desert, to 
intercede for the poor of the whole world and to become, 
in truth, a universal brother or sister.


I ask the Lord that, also through his example, all of us may open our hearts in sensitivity to the sufferings of the poor 
and intercede for their needs. May each of us learn to repeat to all, and especially to the young, the words of 
consolation we have heard spoken to us today: “I am with you always”! Keep moving forward! May the Lord grant you 
his blessing.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	             Pope Francis
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NATIONAL NATURAL FAMILY PLANNING (NFP) 
AWARENESS WEEK:  JULY 25-31! 
Natural Family Planning is the general title for the scientific, natural, 
and moral methods of family planning that are in line with catholic 
church teaching and can help married couples either achieve or 
postpone pregnancies. Since the methods of NFP respect the love-
giving and life-giving nature, they support God's design for married 
love.

NFP Awareness Week is July 25 -31, 2021. This year’s theme, 
selected by the USCCB, is “To Have, To Hold, To Honor.” The dates 
of Natural Family Planning Awareness Week highlight the 
anniversary of the papal encyclical Humanae Vitae (July 25), which 
articulates Catholic beliefs about human sexuality, conjugal love, 
and responsible parenthood.

The dates also mark the feast of Saints Joachim and Anne (July 26), the parents of the Blessed 
Mother, which has been designated by Pope Francis feast as World Grandparents Day, a fitting 
commemoration during National NFP Awareness Week!


KRAJOWY TYDZIEŃ NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY: 25- 31 LIPCA 
Naturalne Planowanie Rodziny, to nazwa naukowej, naturalnej, moralnej metody, która jest zgodna z nauką 
kościoła katolickiego i umożliwia małżonkom poczęcie lub przesunięcie w czasie ciąży. NFP respektuje z 
natury miłość i życie, jakie Bóg zamierzył dla miłości małżeńskiej.

Tegoroczny temat, wybrany przez USCCB, to „Mieć, utrzymać, uhonorować”. Daty Tygodnia Naturalnego 
Planowania Rodziny podkreślają rocznicę papieskiej encykliki Humanae Vitae (25 lipca), która wyraża 
katolicką wiarę dotyczącą ludzkiej seksualności, miłości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Daty 
te wyznaczają również uroczystość Świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Najświętszej. Dzień 26 
lipca, ogłoszony został przez papieża Franciszka Światowym Dniem Babci i Dziadka, co jest godne 
upamiętnienia podczas Narodowego Tygodnia NFP!


JULY 26 - FEAST OF ST ANNE AND JOAHIM  
26 LIPCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY I JOACHIMA  

The feast of St. Ann and Joachim is on July 26, patrons of marriages and 
families. Unmarried ladies ask St. Anne for the intersession to find a good 
husband.  Let us pray through their intersession for strong marriages and 
happy, holy families in our parish. We pray the Novena to Saint Anne every day 
after the Rosary from July 17 to 25. St. Ann and Joachim pray for us!


26 lipca wspominamy uroczystość Św. Anny i Joachima, patronów małżeństw i 
rodzin, a do Św. Anny zwracają się dziewczęta prosząc o wstawiennictwo w 
znalezieniu dobrego męża. Módlmy się przez ich wstawiennictwo o silne 
małżeństwa i szczęśliwe i święte rodziny w naszej parafii. W tych intencjach 
odmawiamy się Nowennę do Św. Anny każdego dnia po modlitwie Różańcowej 
począwszy od 17 do 25 lipca. Św. Anno i Joachimie módlcie się za nami!
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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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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. 

SAINTS IN OUR CHURCH-                       
ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE 

July 29, St. Martha is the patron of housewives, servants, waiters, and cooks. St. 
Martha’s feast day will now include Mary and Lazarus, after change from Pope Francis. 
“In the household of Bethany, the Lord Jesus experienced the family spirit and 
friendship of Martha, Mary and Lazarus, and for this reason the Gospel of John states 
that he loved them,” it said. “Martha generously offered him hospitality, Mary listened attentively to his 
words and Lazarus promptly emerged from the tomb at the command of the one who humiliated death.” 


29 lipca Św. Marty, która jest patronką gospodyń domowych, służących, kelnerów i kucharzy. Święto Św. 
Marty będzie teraz obejmować Marię i Łazarza, po zmianie wprowadzonej przez papieża Franciszka. „W 
domu w Betanii Pan Jezus doświadczył rodzinnego ducha i przyjaźni Marty, Marii i Łazarza, i dlatego 
Ewangelia Jana stwierdza, że ich kochał” – czytamy. „Marta hojnie zaoferowała mu gościnę, Maria z uwagą 
słuchała jego słów, a Łazarz natychmiast wyszedł z grobu na rozkaz tego, który pokonał śmierć”.


July 31 Ignatius of Loyola, (born 1491, Spain—died July 31, 1556,  Italy; Spanish theologian and mystic, 
one of the most influential figures in the Roman Catholic Counter-Reformation in the 16th century, and 
founder of the Society of Jesus (Jesuits) 

Over the years, Ignatius became well known in the art of spiritual direction. He collected his insights, 
prayers, and suggestions in his book the Spiritual Exercises, one of the most influential 
books on the spiritual life ever written.


31 lipca Ignacego Loyoli (ur. 1491, Hiszpania – zm. 31 lipca 1556, Włochy); hiszpański 
teolog i mistyk, jedna z najbardziej wpływowych postaci kontrreformacji rzymskokatolickiej 
w XVI wieku i założyciel Towarzystwa Jezusowego (Jezuici)

Z biegiem lat Ignacy stał się znanym w sztuce kierownictwa duchowego. Swoje 
spostrzeżenia, modlitwy i sugestie zebrał w swojej książce Ćwiczenia Duchowe, jednej z 
najbardziej wpływowych książek o życiu duchowym, jakie kiedykolwiek napisano.


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.  
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Marge Ackermann—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Jan Drożdż—Linda Duplantis—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—John Trawicki—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



