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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 - 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 (1) 
8:30AM	God’s blessings & Gifts of the Holy Spirit for 	
	    Teresa & Joe Wojcik on their 40th wedding 	
	    anniversary 

	 +Sara Kate Behan 12th death anniversary 	
	    (O’Leary family)

	 +Antonina Hernazas (Eileen Romano) 

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 Intencja dziękczynna Patrycji i Sebastiana 

	    w 5-tą rocznicę ślubu

	 Intencja dziękczynna Agnieszki i Radka w 10-tą 	
	    rocznicę ślubu

	 O szczęśliwe rozwiązanie dla Eweliny

	 O błogosławieństwo Boże dla dziecka 

	    i rodziców (mama)

	 O Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski za 	
	    wstawiennictwem MB Tuchowskiej dla Marty 	
	    z rodziną

	 O łaskę wiary i światło Ducha św. oraz opiekę 	
	  MB Nieustającej Pomocy dla Agnieszki i Marka

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 258 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Jan i Stanisława Bojarzyńscy

	 +Jerzy Artur Knap

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz 4 miesiące po śmierci 	
	    (rodzina Stankiewicz)


MONDAY (2) 
8:00AM	+Antonia Hernazas

7:30PM	Podziękowanie za otrzymane łaski od pewnej 	
	    rodziny


TUESDAY (3)  
8:00AM +Margaret Miketta birthday remembrance

 	    (Jim Miketta)

7:30PM	O dary Ducha św. dla Gabriela


WEDNESDAY (4)  
8:00AM Gifts of the Holy Spirit for Gabriel-Sebastian

7:30PM	O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 	
	    pewnej rodziny


THURSDAY (5) 
8:00AM +Charles Rozmarek death anniversary 

	    (Tovar family)

7:30PM	+Stanisław Kazimierczuk 51-sza rocznica 	
	    śmierci

FRIDAY (6) 
8:00AM	+Donald Schultz Jr. (mom & dad)

7:30PM	+Danuta Leśniak z okazji urodzin


SATURDAY (7) 
8:00AM	+Józefa Pasek

9:00AM	O łaskę wiary i światło Ducha Świętego dla 	 	
	    Barbary i Pawła oraz Bożą opiekę dla ich dzieci

	 O łaski potrzebne dla Antoniego

	 + Aleksandra Gliwa

4:00PM	All souls in purgatory

	 +Sara Kate Behan 12th death Anniversary 

7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca


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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It is impossible to satisfy the desires of our hearts with what the 
world offers us. Of course, we can drown them out for a moment, 
thereby risking mindless greed. Our eyes, as it were, naturally close 
to the signs of God’s presence around us. It is difficult for us to see 
His miracles, which He works every day, giving us life and salvation. 
It is therefore a great wisdom for us to discover where our true food 
is, the only treasure. It is not an ideology or philosophy, but a 
Person. It's Jesus Christ. He does not offer us something external, 
but gives us Himself in the Eucharistic Bread. It is a real miracle of 
God's concealment and revelation at the same time. Today, let us 
pray to God that He may continually increase our faith and let it radiate throughout our lives.

 

Blessings,

Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Nie jest możliwe, żeby zaspokoić pragnienia naszych serc tym, co oferuje nam świat. Oczywiście, 
możemy je na chwilę zagłuszyć, ryzykując tym samym bezmyślną  zachłanność. Niejako 
naturalnie zamykają się nam wtedy oczy na Boże znaki wokół nas. Trudno dostrzec nam Jego 
cuda, których dokonuje każdego dnia, dając nam życie i zbawienie. Wielką mądrością jest zatem 
odkrycie przez nas, gdzie jest nasz prawdziwy pokarm, jedyny skarb. To nie żadna ideologia czy 
filozofia, ale Osoba. To Jezus Chrystus. On nie oferuje nam czegoś zewnętrznego, ale daje nam 
samego siebie. Oddaje się każdemu na pokarm w Chlebie eucharystycznym. To prawdziwy cud 
jednoczesnego Bożego ukrycia i objawienia. Prośmy dzisiaj Boga, aby nieustannie przymnażał 
nam wiary i aby ona promieniowała na życie. 


Błogosławię, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

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

Intencja powszechna: za Kościół. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego 
łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.


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- AUGUST 2021 | PRAY ONE DECADE OF ROSARY A DAY 
The Pope’s Monthly Intention: For the Church. Let us pray for the Church, that she may 
receive from the Holy Spirit the grace and strength to reform herself in the light of the Gospel.


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!

The Second Collection Next 
Weekend will be for the annual 

Mission Cooperation Plan. 
More information will be 

shared in next week’s bulletin! 

Druga składka w przyszłym 
tygodniu będzie przekazana 
na rzecz Planu Współpracy 

Misyjnej. 
Więcej informacji podamy w 

przyszłym tygodniu!

Ó
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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
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SAINTS IN OUR CHURCH-                       
ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE 

August 4 - St. John Vianney 
In 1805, John Vianney entered seminary at age 19. After 
several months of study, he was still not prepared to attend 
lectures in Latin. He went to live with a friend who was a 
priest and who tutored him. This priest persuaded the bishop 
to ordain John not for his learning but for his holiness. After a 
few years, John was assigned to Ars, a village of about 50 
families in France.


The people were careless about practicing their faith, so they 
were not happy with this priest who was eager to draw them 
back to God and Christian life. Some caused trouble by lying 
about John, by acting violently against him, and by refusing to cooperate with him. They hoped that he 
would give up and leave. Instead, Father Vianney increased his prayers, fasting, and penances.


Gradually, people came to celebrate the sacraments and listen to his homilies. Within a few years, Father 
Vianney was spending 10–15 hours a day in the confessional. People from all over France and other 
countries came to consult him. The government built a railroad line to Ars to accommodate all the pilgrims. 
Father Vianney just continued his hard, yet simple, way of prayer, fasting, and penance. He was strict with 
his parishioners but a hundred times more strict with himself. John gave away his furnishings, his 
belongings, and the gifts of clothes and food that the neighbors brought him. Once he received a black 
velvet cape as an award and sold it to buy food for those who were poor. He died at age 73. John was 
canonized in 1925 and is the patron of parish priests. 


4 Sierpnia, Św. Jana Vianeya W 1805 roku John Vianney wstąpił do 
seminarium duchownego w wieku 19 lat. Po kilku miesiącach studiów 
nadal nie był przygotowany do uczęszczania na wykłady po łacinie. 
Zamieszkał z przyjacielem, który był księdzem i udzielał mu 
korepetycji. Ten ksiądz przekonał biskupa, aby wyświęcił Jana nie dla 
wiedzy, ale dla jego świętości. Po kilku latach John został 
przydzielony do Ars, francuskiej wioski liczącej około 50 rodzin.\


Ludzie tamtejsi nie dbali o praktykowanie swojej wiary, więc nie byli 
zadowoleni z księdza, który przyciągał ich do Boga i 
chrześcijańskiego życia. Niektórzy sprawiali kłopoty, kłamiąc na temat 
Jana, działając przeciwko niemu. Mieli nadzieję, że się podda i 
odejdzie. Zamiast tego ojciec Vianney zwiększył swoje modlitwy, 

posty i pokuty.


Stopniowo przybywali ludzie, aby odbyć spowiedź świętą i słuchać 
jego homilii. Ks. Vianney spędzał w konfesjonale 10–15 godzin 
dziennie. Przybywali do niego ludzie z całej Francji i innych krajów. 
Rząd zbudował linię kolejową do Ars, aby pomieścić wszystkich 
pielgrzymów. Ojciec Vianney kontynuował swój trudny, ale prosty 
sposób modlitwy, postu i pokuty. Był surowy wobec swoich parafian, 
ale sto razy bardziej wobec siebie. Jan oddawał swoje meble, 
dobytek oraz prezenty w postaci ubrań i żywności, które otrzymywał 
by kupić żywność dla biednych. Zmarł w wieku 73 lat. Jan został 
kanonizowany w 1925 roku i jest patronem proboszczów.




Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 1, 2021

8

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—Antoni Kurzac—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

July 11, 2021 

Total Collections $6,267.66 

July 18, 2021 

Total Collections $6,010.53 

July 25, 2021 

Sunday Collection 	 	 $7,367.50

St. Br. Albert Fund/

Sharing Parish		 	 $2,262.00

Total Collections $9,629.50 

Second Collection Next Weekend: 
Mission Co-Op  

Look for more information in next week’s bulletin 

Wish to donate to our parish online? Visit our 
website and donate through Faith Direct. 

www.stpriscilla.org/online-giving 

Jeśli chcesz przekazać donację na naszą parafię 
online, możesz wejść na tą stronę: 
www.stpriscilla.org/online-giving 

Thank you for your 
generous support  

of our parish! 

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



