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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
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SUNDAY (29) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

	 O Boże bł. dla Barbary i Wojciecha z okazji 	
	    rocznicy ślubu

	 Intencja dziękczynno-błagalna z okazji 8-mej 	
	   rocznicy ślubu Magdaleny i Tima Riefienhauser 
	   z podziękowaniem za dar rodziny 

	 Intencja dziękczynna Piotra i Małgorzaty 	
	    Skobelski w dniu 29 rocznicy ślubu z prośbą 

	    o dalszą opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 286 dni po śm. (rodzina)

	 +Stanisław Grabowski (rodzina) 

	 +Aleksandra Gliwa (rodzina)

	 +Wiesław Ryczan 2-ga rocznica śm. (rodzina)

	 +Zofia Wąż 15-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Franciszek Szarwark w rocznicę śmierci

	 +Rozalia Mazur

	 +Aleksander Ciszewski (rodzina)

	 + Michal Stachura 2-ga rocz sm

	 +Maria Wajda

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM God’s blessings & health for Jan Kocon 

	 +Pietro Massanisso (family)

6:00PM	Intencja błagalna o uwolnienie z nałogu 		
	    alkoholowego dla męża (żona i córka)

	 O łaskę zdrowia i wypełnienie się Woli Bożej dla 	
	    Heleny

	 O łaskę zdrowia dla Jana Kocoń i Bożą opiekę 	
	    dla rodziny

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Paweł Podedworny miesiąc po śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


MONDAY (30) 
8:00AM Thanksgiving intention of Villegas family

	 +Victoria A. Galicio death anniversary (family)

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


TUESDAY (31)  
8:00AM +Ines Remendado (family)

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


WEDNESDAY (1)  
8:00AM God’s Blessings & health for Renata Zolnik on 	
	    her Birthday

	 +Paul Marienfeld 21st death anniversary 

	    (Jim Miketta)

WEDNESDAY (1)  
7:30PM	O łaskę zdrowia dla Jana Kocoń (rodzina)

	 O Bożą opiekę dla rodziny

	 +Czesław Łukasiuk 

	 +Maria Chowaniec 34-ta rocznica śmierci 


THURSDAY (2) 
8:00AM	+Edward DuPlantis (Denise DuPlantis)

7:30PM Intencja dziękczynna za otrzymane łaski i Bożą 		
	    Opatrzność dla Marty


FRIDAY (3) 
8:00AM	+Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Jane Busse birthday remembrance 

	    (Florence & Ursula)

7:30PM O zdrowie i potrzebne łaski dla Marleny i Mariusza 
	    z okazji 10-tej rocznicy ślubu


SATURDAY (4) 
8:00AM	+Donna & Jack Herrity (family)

9:00AM	O Bożą opiekę i zdrowie dla ks. Macieja 

	    i ks. Daniela

	 O łaskę wiary i światło Ducha Świętego dla 	 	
	    Barbary i Pawła oraz Błogosławieństwo dla ich 	
	    rodziny

	 O Bożą opiekę dla Antoniego i rodziny

4:00PM Thanksgiving & God’s blessings for Rozalia i Józef 
	    Sroka on their 50 - wedding anniversary

	 +Benjamin Rakowski (hujar family)

	 +Donna & Jack Herrity (family)

	 +Stanisław Pokrywka (family)

7:00PM	Nabożeństwo Pierwszej Soboty


Reminder:  
Masks required indoors in City of Chicago 

The City of Chicago announced recently 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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All sin is the source of internal impurity. It is sin that touches the human heart, 
turns it away from God, and harms the good of one's neighbor. Today let's try to 
look at the Pharisees as people who focus mainly on what is secondary or 
completely irrelevant. We all know from practice how extremely important 
organization of work is. The correct order of tasks. Overturning order can lead to 
chaos and, as a consequence, to a complete failure. It is similar in spiritual life. There is a suitable 
place and time for everything. Our prayers, sighs, all moral principles, before our lips pronounce 
them, should take root in our hearts and transform us, provoke us to see the world through their 
prism. Otherwise, mere verbal declarations may prove to be a pain reliever. It works quickly, but 
unfortunately, just for a short time. When we first turn our attention to our interior, we will notice 
completely different fruits. At first, it can be a kind of anxiety and struggle, but when the heart is 
organized according to the rules it professes, deep peace and strength overwhelm us. Then we not 
only declare, but also live. We not only talk a lot, but also act in a concrete way. We are becoming 
more witnesses than demagogues. Truly Christians, not Pharisees. Let's start with the heart.


In prayer, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Źródłem nieczystości wewnętrznej jest wszelki grzech. To właśnie grzech dotyka ludzkiego serca, 
odwraca od Boga oraz godzi w dobro bliźniego. Spróbujmy dzisiaj spojrzeć na faryzeuszy jako na 
ludzi, którzy skupiają się głównie na tym, co jest drugorzędne albo kompletnie nieistotne. 
Wszyscy dobrze wiemy z praktyki jak niezwykle ważna jest organizacja pracy. Właściwe 
ustawienie kolejności zadań. Wywrócenie porządku może doprowadzić do sytuacji chaosu, a w 
konsekwencji do kompletnego fiaska. Podobnie w życiu duchowym. Na wszystko jest 
odpowiednie miejsce i odpowiedni czas. Nasze modlitwy, westchnienia, wszelkie moralne zasady 
zanim wymówią  je nasze wargi, powinny zakorzenić się w naszym sercu i przemieniając nas 
sprowokować abyśmy zobaczyli świat przez ich pryzmat. W przeciwnym razie same tylko 
deklaracje słowne mogą okazać się jako środek przeciwbólowy. Działa on szybko, ale niestety 
krótko. Kiedy zwrócimy naszą uwagę najpierw na nasze wnętrze, to zauważymy zgoła inne 
owoce. Na początku może to być swego rodzaju niepokój i walka, ale kiedy serce zostanie 
uporządkowane według wyznawanych zasad, to wówczas ogarnia nas głęboki pokój i siła. Wtedy 
nie tylko deklarujemy, ale i żyjemy. Nie tylko dużo mówimy, ale w sposób konkretny działamy. 
Stajemy się bardziej świadkami niż demagogami. Prawdziwie chrześcijanami, nie faryzeuszami. 
Zacznijmy od serca. 


Z modlitwą i błogosławieństwem, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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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 ED REGISTRATION 

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.



Twenty-Second Sunday in Ordinary Time August 29, 2021

6

KNIGHTS OF COLUMBUS 
MATHER CHRISTI COUNCIL 14284 

RUMMAGE SALE 

SAT, SEPT. 25,2021  
FROM 8AM TILL 4PM 

AT ST. FERDINAND CHURCH 

CONTACT ED. WEYNA AT 773-480-0343 
FOR PICK-UP OR DROP - OFF INFORMATION 
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SAINTS IN OUR CHURCH-                       
ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE 

September 3 - St. Gregory the Great 
Saint Gregory the Great birth name is Gregorius Anicius. He was a Roman of noble birth, 
and while still young was governor of Rome.

On his father’s death he gave his great wealth to the poor, turned his house on the Coelian 
Hill into a monastery, which now bears his name, and for some years lived as a perfect 
monk.

The Pope drew him from his seclusion to make him one of the seven deacons of Rome; and he did great service to the 
Church for many years as what we now call Nuncio to the Imperial court at Constantinople.

While still a monk the saint was struck with some boys who were exposed for sale in Rome, and heard with sorrow 
that they were pagans. “And of what race are they?” he asked. “They are Angles.” “Worthy indeed to be Angels of 
God,” said he. “And of what province?” “Of Deira,” was the reply. “Truly must we rescue them from the wrath of God.

And what is the name of their king?” “He is called Ella.” “It is well,” said Gregory; “Alleluia must be sung in their land to 
God.” He at once got leave from the Pope, and had set out to convert the English when the murmurs of the people led 
the Pope to recall him.

Still the Angles were not forgotten, and one of the Saint’s first cares as Pope was to send from his own monastery St. 
Augustine and other monks to England. On the death of Pope Pelagius II., Gregory was compelled to take the 
government of the Church, and for fourteen years his pontificate was a perfect model of ecclesiastical rule.

He healed schisms; revived discipline; saved Italy by converting the wild Arian Lombards who were laying it waste; 
aided in the conversion of the Spanish and French Goths, who were also Arians; and kindled anew in Britain the light 
of the Faith, which the English had put out in blood.

He set in order the Church’s prayers and chant, guided and consoled her pastors with innumerable letters, and 
preached incessantly, most effectually by his own example. He died A. D. 604, worn out by austerities and toils; and 
the Church reckons him one of her four great doctors, and reveres him as St. Gregory the Great.

www.catholicreadings.org 

3 Września, Święty Grzegorz Wielki   
Pochodził z rodziny bogatej, nie tylko pod względem finansowym – jego matka (święta Sylwia) i dwie ciotki także 
zostały świętymi. Robił karierę urzędniczą na tyle sprawnie, by w wieku 31 lat zostać prefektem Rzymu. Po czterech 
latach rządów stwierdził jednak, że Bóg posyła go gdzie indziej. Sprzedał majątek na Sycylii i zamienił dom rodzinny 
na klasztor. Papież Pelagiusz II nie pozwolił jednak Grzegorzowi kurzyć się w klasztornej celi. Wysłał go jako 
apokryzariusza na dwór cesarski do Konstantynopola. Tam, chcąc nie chcąc, mnich nauczył się greki. Po raz kolejny 
szło mu na urzędzie tak dobrze, że nie dano mu zagrzać miejsca. Papież chciał go mieć przy sobie, by służył radą 
Kościołowi.

Gdy Pelagiusz II zmarł, lud rzymski, cesarz i senat nie myśleli długo nad tym, kto ma być jego następcą. Grzegorz, 
choć zapierał się i odwoływał do cesarza, został wyświęcony najpierw na kapłana, potem na biskupa. W dniu 
konsekracji nowy papież widział nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego miecz do pochwy i uznał to za koniec 
dręczącej miasto zarazy. Dziś to mauzoleum to Zamek św. Anioła.

Pontyfikat Grzegorza, pierwszego mnicha na Stolicy Piotrowej (i drugiego papieża w swojej rodzinie – jego 
pradziadkiem był Feliks III), to jedne wielkie porządki. Z pokorą sług Bożych Grzegorz dbał o nadanie Kościołowi 
właściwych kształtów i proporcji. Postarał się, by nie ostał się ani jeden niegodny urzędnik, ksiądz czy nawet biskup. 
Dbał o dyscyplinę i jedność w Kościele, promował celibat. Przez 15 lat służby głosił homilie, wspierał misje, ujednolicał 
liturgię, bronił Rzymu przed najazdami, organizował pomoc charytatywną, bronił prymatu papieża, uzdrawiał finanse, 
pisał… Za jego czasów Kanon Rzymski uzyskał formę, którą zachował aż do XX wieku. Przeprowadził Kościół przez 
trudny okres zamętu. Ale chorał gregoriański to już nie jego robota.

Kilka epizodów z jego życia miało charakter co najmniej komiczny – jak na przykład spotkanie na targu niewolników z 
Anglami z rządzonej przez Aellę Deiry, których wziął za Aniołów wybawionych od gniewu Bożego („de ira”), poddanych 
Allelui. Podobno to Grzegorzowi „zawdzięczamy” błędne skojarzenie cudzołożnicy z J 8, 1-11 z Marią Magdaleną. Ale 
chyba to już sobie wyjaśnili w Niebie.

https://stacja7.pl/swieci/ 

https://stacja7.pl/swieci/
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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 22, 2021 

Sunday Collection 	 	 $7,037.00

St. Br. Albert Fund/

Sharing Parish		 	 $2,127.00

Total Collections $9,164.00 

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 
Mark Klimentowski & 
Kamila Szczepanik


Baptism 
Tymon Początek

Aleksandra Zapart  
Mary Angela Manczak 

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



