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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 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


Twenty-First Sunday in Ordinary Time August 22, 2021

3

SUNDAY (22) 
8:30AM Thanksgiving & God’s blessings for members of 
	    Si family

	 God’s blessings & health for Jan Kocon (family) 

	 +Samuel Cavallaro 38th death anniversary 	
	    (Cavallaro family)

	 +Roman Matula 1st death anniversary (family)

	 +Stanislaw Pokrywka (family)

	 Deceased members of Kucharski, Yuza 

	    & Olvera families

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaskę 	 	
	    uzdrowienia dla Stanisława i potrzebne łaski 	
	    dla lekarzy i personelu medycznego szpitala 	
	    JPII w Krakowie

	 O zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień 	
	    dla Klary (córka i wnuk Adam)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 9 miesięcy i 6 dni po 	
	    śmierci (rodzina)

	 +Zdzisław Walencik 10 miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Anna Pyrich 8 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Aleksandra Gliwa (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM W intencji Olgi z prośbą o błogosławieństwo 

	    i opiekę Matki Bożej na każdy dzień, łaskę 	
	    nawrócenia i światło Ducha Świętego 		
	    (Małgorzata)

	 Intencja błagalna o uwolnienie z nałogu 		
	    alkoholowego dla męża (żona i córka)

	 O łaskę zdrowia i wypełnienie się Woli Bożej dla 	
	    Heleny

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Conrad Nowak miesiąc po śmierci

	 +Stefan Niedorezo 2-ga rocznica śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Bronisława 25-ta rocznica śmierci

	 +Paweł Podedworny

	 +Zygmunt Górecki 14-ta rocznica śmierci 	
	    (córka)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


MONDAY (23) 
8:00AM	+Stela Arreola (Reyes family)

7:30PM	O spokój duszy i radość wieczną dla 	 	
	    Aleksandry Gliwa (rodzina)

TUESDAY (24)  
8:00AM +Leonora Pascua (Reyes family)

7:30PM	O spokój duszy i radość wieczną dla Aleksandry 	
	    Gliwa (rodzina)


WEDNESDAY (25)  
8:00AM +Stephanie Pytka 40th death anniversary

	    (Florence - daughter)

7:30PM	O potrzebne łaski i opiekę MB Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Heleny

	 O łaskę zdrowia dla Jana Kocoń

	 O spokój duszy i radość wieczną dla Aleksandry 	
	    Gliwa (rodzina)

	 +Marianna Latos 13-ta rocznica śmierci (córka)

	 +Mieczysław Latos (córka)


THURSDAY (26) 
8:00AM +Danuta Leśniak 17th death anniversary (family)

7:30PM O opiekę MB Częstochowskiej dla rodziny 

	 O łaskę zdrowia i opiekę M Bożej- dla Jana Kocoń

	 O spokój duszy i radość wieczną dla Aleksandry 	
	    Gliwa (rodzina)


FRIDAY (27) 
8:00AM	Thanksgiving intention of Villegas family

7:30PM	O spokój duszy śp. Aleksandry Gliwa (rodzina)


SATURDAY (28) 
8:00AM	Deceased members of the Sullivan, Moniak 

	    & Mayer families

9:00AM	O łaskę wiary i światło Ducha Świętego dla 	 	
	    Barbary i Pawła oraz Błogosławieństwo dla ich 	
	    rodziny

	 O łaski potrzebne dla Antoniego i rodziny

	 +Aleksandra Gliwa

	 +Paweł Podedworny miesiąc po śmierci

4:00PM	+Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Joseph Anton Voelker (family)


Update: Masks required indoors in  
City of Chicago 

The City of Chicago announced yesterday afternoon that 
face coverings are required in all indoor public spaces for 

all people over the age of 2, regardless of vaccination 
status. Therefore, masks are 

now required indoors for all clergy, 
staff, volunteers and parishioners 
inside archdiocesan facilities in 
the City of Chicago, including 

Masses, liturgies and all activities/
events within our parishes.


Thank you for your cooperation!
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It is possible to live a lifetime without ever making any commitments. 
However, such an attitude does not bring any development. We are 
not moving forward, rather constantly "going in circles". Choosing 
God is a choice for life. This is not an emotional adventure, but a real 
relationship with the One who gives life, eternal life. As in today's 
Gospel, we too can only be passive observers of Jesus who follow 
Him until we like His teaching. We then act as if we, and not Him, had 
the words of eternal life and only allowed Him to speak from time to 
time. Inevitably, such an attitude leads to failure to miss Jesus and to 
go our own way. But where do we go without Him, when He is the Way? We can answer Jesus 
that  this saying is hard, but we can also say: You have the words of eternal life... Is it not worth 
making even the greatest effort for such a perspective?


Blessings, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Jest możliwym przeżyć całe życia nigdy nie dokonując żadnych zobowiązujących wyborów. Takie 
nastawienie nie przynosi jednak rozwoju. Nie posuwamy się naprzód, raczej ciągle „kręcimy się w 
kółko”. Wybór Boga jest wyborem na całe życie. To nie emocjonalna przygoda czy związek na 
próbę, ale realne opowiedzenie się po stronie Tego, który daje życie i to życie wieczne. Podobnie 
jak w dzisiejszej Ewangelii i my możemy być tylko biernymi obserwatorami Jezusa, którzy idą za 
Nim do czasu, gdy podoba się nam Jego nauczanie. Zachowujemy się wtedy tak, jakbyśmy to 
my, a nie On, mieli słowa życia wiecznego i jedynie dopuszczali Go niekiedy do głosu. 
Nieuchronnie taka postawa prowadzi do rozminięcia się z Jezusem i do pójścia własną drogą. 
Gdzie jednak zajdziemy bez Niego, skoro On jest drogą? Można Jezusowi odpowiedzieć, że 
trudna jest ta mowa, ale można też powiedzieć: Ty masz słowa życia wiecznego… Czy dla takiej 
perspektywy nie warto podjąć choćby największego trudu? 


Błogosławię, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja



Twenty-First Sunday in Ordinary Time August 22, 2021

5

The Women’s Center 
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SAINTS IN OUR CHURCH | ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE 
August 24 - St. Monica 
Although she was a Christian, her parents gave her in marriage to a pagan, Patricius, who 
lived in her hometown of Tagaste in North Africa. Patricius had some redeeming features, but 
he had a violent temper and was licentious. Patricius criticized his wife because of her charity 
and piety, but always respected her. Monica’s prayers and example finally won her husband 
and mother-in-law to Christianity. Her husband died in 371, one year after his baptism.

Monica had at least three children who survived infancy. The oldest, Augustine, is the most 
famous. At the time of his father’s death, Augustine was 17 and a rhetoric student in 
Carthage. Monica was distressed to learn that her son had accepted the Manichean heresy
—"all flesh is evil"—and was living an immoral life. For a while, she refused to let him eat or 
sleep in her house. Then one night she had a vision that assured her Augustine would return to the faith. From that 
time on, she stayed close to her son, praying and fasting for him.

When he was 29, Augustine decided to go to Rome to teach rhetoric. Monica was determined to go along. One night 
he told his mother that he was going to the dock to say goodbye to a friend. Instead he set sail for Rome. Monica was 
heartbroken when she learned of Augustine’s trick, but she still followed him. She arrived in Rome only to find that he 
had left for Milan. Although travel was difficult, Monica pursued him to Milan.

In Milan, Augustine came under the influence of the bishop, St. Ambrose, who also became Monica’s spiritual director. 
She accepted his advice in everything and had the humility to give up some practices that had become second nature 
to her. Monica became a leader of the devout women in Milan as she had been in Tagaste.

She continued her prayers for Augustine during his years of instruction. At Easter 387, St. Ambrose baptized 
Augustine and several of his friends. Soon after, his party left for Africa. Although no one else was aware of it, Monica 
knew her life was near the end. She told Augustine, “Son, nothing in this world now affords me delight. I do not know 
what there is now left for me to do or why I am still here, all my hopes in this world being now fulfilled.” She became ill 
shortly after and suffered severely for nine days before her death. St. Monica is patron saint of alcoholics, conversion, 
mothers and wives.

www.franciscanmedia.org 

24 Sierpnia, Św. Monika   
Św. Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście w Numidii (dziś Souk Ahras w Algierii). Pochodziła z rodziny 
chrześcijańskiej, ale została wydana za mąż za poganina. Był on patrycjuszem, członkiem rady miejskiej w Tagaście. 
Mąż Moniki był niezrównoważony, popędliwy, ale Monika swoją łagodnością i dobrocią doprowadziła go do przyjęcia 
chrztu. W wieku 22 lat Monika urodziła pierwszego syna – Augustyna, znanego dziś jako jedna z największych postaci 
Kościoła. W 371 r. umarł mąż Moniki. Mniej więcej wtedy też zaczął się smutny okres w jej życiu, pełen łez i bólu. 
Dorastający syn zaczął sprawiać jej kłopoty – jak byśmy to powiedzieli dzisiaj. Charakterem wrodził się w ojca, był 
popędliwy, samowolny, poszukiwał przyjemnego, wygodnego życia. Za nic miał ideały chrześcijańskie, którymi żyła 
jego matka. Miał z pewną dziewczyną nieślubne dziecko. Związał się z sektą manicheistyczną i zaczął wierzyć w ich 
naukę. Monika bardzo cierpiała z jego powodu. Ale nie poddała się. Płakała nad nim i modliła się za niego, błagając 
Boga o nawrócenie Augustyna. Jeździła też wszędzie za nim bojąc się, że kiedy straci go z oczu, nie będzie już dla 
niego ratunku. Kiedy Augustyn wyjechał do Kartaginy, pojechała za nim. Potem podążyła też do Rzymu i Mediolanu, 
ciągle modląc się za niego. Kiedy raz pewien biskup poznał przyczynę jej smutku, powiedział jej: „Matko, jestem 
pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga”. Jego słowa okazały się prorocze. W Mediolanie Augustyn poznał św. 
Ambrożego i pod wpływem jego nauk przyjął chrzest. Wtedy Monika poczuła się szczęśliwa i uznała, że może już 
powrócić do domu, spokojna o los syna. Jednak nie było jej to dane. W drodze do rodzinnej Tagasty, w Ostii 
zachorowała na febrę i zmarła, niektóre źródła podają, że w październiku 387 r., chociaż dokładnej daty nie znamy.

Ciało jej złożono w Ostii w kościele św. Aurei. W 1162 r. augustianie mieli je zabrać do Francji i umieścić w Arrouaise 
pod Arras. W 1430 r. zostało przeniesione do Rzymu i umieszczono w kościele św. Tryfona, który później 
przemianowano na kościół św. Augustyna. Tam spoczywają do dzisiaj w osobnej kaplicy w sarkofagu z brązu 
oprawionym w zielony marmur, który jest dziełem Izajasza z Pizy.

Św. Monika jest patronką kobiet chrześcijańskich, matek, wdów, kobiet zamężnych, tych które przeżywają kłopoty 
małżeńskie i nieudane małżeństwa, kobiet, które zawiodły się na dzieciach lub mają z dziećmi kłopoty, kobiet 
będących ofiarami cudzołóstwa, alkoholizmu, złorzeczeń i oszczerstw. Do niej modlimy się też o ratowanie duszy 
dziecka, męża.

W ikonografii Monika przedstawiana jest jako matrona lub w welonie wdowy; trzyma księgę, krucyfiks albo różaniec. 
Czasami – nawiązując do syna Moniki, Augustyna – przedstawia się ją jako augustiankę.

www.biblia-swieci.pl

http://www.franciscanmedia.org
http://www.biblia-swieci.pl
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SAINTS IN OUR CHURCH-                       
ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE 

August 28 - St. Augustine 
A Christian at 33, a priest at 36, a bishop at 41: Many people are familiar with the 
biographical sketch of Augustine of Hippo, sinner turned saint. But to get to really know the 
man is a rewarding experience.

There quickly surfaces the intensity with which he lived his life, whether his path led away 
from or toward God. The tears of his mother, the instructions of Ambrose and, most of all, 
God himself speaking to him in the Scriptures, redirected Augustine’s love of life to a life of love.

Having been so deeply immersed in creature-pride of life in his early days and having drunk deeply of its bitter dregs, 
it is not surprising that Augustine should have turned, with a holy fierceness, against the many demon-thrusts rampant 
in his day. His times were truly decadent: politically, socially, morally. He was both feared and loved, like the Master. 
The perennial criticism leveled against him: a fundamental rigorism.

In his day, Augustine providentially fulfilled the office of prophet. Like Jeremiah and other greats, he was hard-pressed 
but could not keep quiet. “I say to myself, I will not mention him/I will speak in his name no more/But then it becomes 
like fire burning in my heart/imprisoned in my bones/I grow weary holding it in/I cannot endure it” (Jeremiah 20:9).

St. Augustine is patron saint of converts to Christianity, printers and theologians.

www.franciscanmedia.org 

28 Sierpnia, Św. Augustyn   
Aurelius Augustinus, później św. Augustyn i jeden z najsławniejszych Doktorów Kościoła katolickiego na Zachodzie, 
urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, jednym z miast Numidii (dzisiejsze Suk Ahras w zachodniej Algierii). Jego 
ojcem był Patrycjusz, poganin, a matką Monika, chrześcijanka. Pod względem miejsca pochodzenia św. Augustyn był 
Afrykańczykiem, ale kulturowo i duchowo był nierozerwalnie związany z cywilizacją rzymskiego Zachodu.

Do tej tożsamości był nawet bardziej przywiązany ze względu na prowincjonalizm niż kosmopolitycznie nastawieni 
przedstawiciele elit kulturalnych coraz bardziej orientalizujących się zachodnich stolic cesarstwa, jakimi za jego życia 
były najpierw Rzym, a potem Mediolan.

Z rzymskiego miasta, w którym się urodził, nic do dziś nie pozostało.

Ojciec Augustyna, miejski urzędnik i właściciel niewielkiego majątku, był energiczny porywczy i ciągle zajęty interesami 
rodzinnymi. Lekceważył wierność małżeńską. Jak większość ówczesnych oświeconych Rzymian był przekonany o 
niedorzeczności bałwochwalstwa i dlatego pod względem religijnym pozostawał obojętny. Pożądał za to bogactw, 
godności i znaczenia. Wyrazem tego była troska o wykształcenie syna. Wszyscy w Tagaście chwalili ojca Augustyna, 
że starał się o to nawet ponad swój stan, łożąc ogromne sumy na wykształcenie syna, podczas gdy nawet wielu 
bogatszych od niego tego nie czyniło. Chodziło mu o to, aby syn pięknie mówił i pisał, aby zrobił błyskotliwą karierę 
jako profesor retoryki. Tymczasem Augustyn, jak później napisał w Wyznaniach, czuł się wówczas jak puste pole, gdyż 
jego „dusza leżała odłogiem i bez uprawy”.

Monika była przeciwieństwem męża – pełna cnót była ozdobą niewiast Tagasty. Nie tylko wpłynęła łagodząco na 
burzliwy charakter męża, ale i odniosła sukcesy w pracy nad równie namiętną, choć umysłowo znacznie wyższą 
naturą umiłowanego syna. Cierpliwością, modlitwą i napomnieniami, żywymi jak jej wiara i czułymi jak jej serce, 
pozyskała dla Kościoła najpierw męża. Wydatnie przyczyniła się do pojednania z Bogiem długo błądzącego syna. 
Wcześnie zaszczepiła w duszy Augustyna prawdy wiary, które ukształtowały w nim na zawsze uczucia religijne i 
obudziły ową mistyczną dążność ku Bogu, którą odznaczał się nawet w grzesznej młodości i o której pisał 
w Wyznaniach: “O Boże mój! stworzyłeś nas dla siebie, a dusza moja nie ma pokoju, dopóki nie spocznie w Tobie”.

Św. Monika jest wzorem matek, które potrafią zasiać w duszy dziecka niezniszczalne ziarna prawdy. Potrafiła 
wybaczyć synowi młodzieńcze błędy i nie odepchnęła od serca chwilowo marnotrawnego syna. Zapewniła sobie w 
ten sposób wpływ na niego w chwilach decydujących o przyszłości. Towarzyszyła mu również w okresach przełomów 
moralnych i intelektualnych, jakie przechodził jego umysł chciwy wiedzy i prawdy, by mu służyć radą i opieką. 
Współpracowała z nim nawet na polu najtrudniejszych problemów filozoficznych, aby tylko ocalić złożony w jego 
sercu depozyt wiary i zasiew cnoty. Mimo trudności nigdy nie upadała na duchu.

Również Augustyn chętnie przebywał z matką. Wystawił jej wspaniały pomnik w Wyznaniach: “...kobieta męskiej wiary, 
szlachetnego umysłu (...) kochająca matka, pobożna chrześcijanka”.

http://www.bp.ecclesia.org.pl

http://www.bp.ecclesia.org.pl
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Marge Ackermann—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Jan Drożdż—Linda Duplantis—Anthony Felau—Klara Gawienczuk
—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

August 15, 2021 

Sunday Collection 	 	 $7,069.36

Assumption	 	 	 $2,620.00

Total Collections $9,689.36 

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! 

Wedding Anniversary 
Phil & Arlene Palomino - 50th Wedding Anniversary 


Baptisms 
Camila Fernanda Aldana Vega


Dominick Alfred Delgado

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



