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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 (5) 
8:30AM Thanksgiving Reyes family

	 For spiritual health 

	 +Joseph Day (wife)

	 +Roman Matula death anniversary 

	    (Kocon family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O łaski potrzebne dla Doriana, Olivera i rodziny

	 Przez ręce Maryi o bł. Boże i łaski potrzebne

	    dla Anety i Luizy w dniu urodzin 

	 O uwolnienie od złego całej rodziny

	 O światło Ducha św. dla Piotra

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 293 dni po śm (rodzina)

	 +Stanisław Grabowski (rodzina) 

	 +Janina Lengiewicz w rocznicę śmierci (rodzina) 

	 +Marian Burek (rodzina)

	 +Rozalia Śliwa (córka Ela)

	 +Anna Wozniak 21-sza rocznica śm (siostra Ela)

	 +Ryszard Zapart w 15-tą rocznicę śm (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Walerian Parys 2-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 +Stefan Lech (rodzina)

	 +Teresa Skawski

	 +Anna Grzych w 10-tą rocz. śmierci

	 +Sebastian Mroczyński

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners 

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

	 O łaskę zdrowia i Bożą opiekę dla Heleny

	 O łaskę zdrowia dla Jana Kocoń i Bożą opiekę 	
	    dla rodziny

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Olga Jewusiak (rodzina)

	 +Maria Choma (rodzina)

	 +Pelagia Telech (rodzina)

	 +Anna Jewusiak (rodzina)

	 +Paweł Podedworny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


MONDAY (6) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

7:30PM+Stanisław i Władysława Kułaga w rocznicę śm

	 +Teresa Skawska (Ada z rodziną)


TUESDAY (7)  
8:00AM +Peggy Cooney (Aine Faherty)

7:30PM	Intencja błagalna z prośba o udaną operację dla 
	    mamy Danuty

	 +Teresa Skawska (Ada z rodziną)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (8)  
8:00AM +Mary Vargas (family)

	 +Margaret Leone 

7:30PM	O łaskę zdrowia dla Jana Kocoń 

	 O Bożą opiekę dla rodziny przez ręce 

	    MB Nieustającej Pomocy

	 +Teresa Skawska (Ada z rodziną) 


THURSDAY (9) 
8:00AM	+Dorothy Davenport 

7:30PM +Teresa Skawska (Ada z rodziną)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (10) 
8:00AM	+Alex Kornas death anniversary (Arlene) 

7:30PM	Intencja dziękczynna za otrzymane łaski 

	    i Bł. Boże dla Krysi z rodziną (Marta)

	 +Teresa Skawska (Ada z rodziną)


SATURDAY (11) 
8:00AM	All souls in purgatory 

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

	     i ks. Daniela

	 Intencja dziękczynno-błagalna dla Barbary 

	    i Pawła z rodziną 

	 O łaski potrzebne dla Antoniego i rodziny

	 +Teresa Skawska (Ada z rodziną)

4:00PM	+Bernice Hujar (Hujar family)

	 +William Senne (wife)

	 +Stanislaw Pokrywka 1 month after death (family)


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 Parish Office will be closed on Monday, 
September 6 in observance of Labor Day. 

We wish everyone a 
safe and restful 

holiday! 
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It is a great tragedy and our failure to judge others through the prism of 
what you have, what you look like or what your position in society is. St. 
James in his letter, very strict and demanding in its content, warns 
Christians against introducing world standards within the community and 
reminds them of God's love of poverty. Anawim, or the poor in spirit, are 
those who, having no material or other security, base their entire existence 
solely on trust and trust in God. God chose and was pleased with the poor of this world. Love, 
therefore, excludes favoring the rich and privileged in any way and any contempt for the poor. We 
should never forget this. 


In prayer,

Fr. Matthias Galle - your Pastor  

Fr. Matthias’ Reflection

Jest wielką tragedią i naszą porażką fakt, że oceniamy innych przez pryzmat tego, co się posiada, 
jak się wygląda albo jaką się zajmuje pozycję w społeczeństwie. Święty Jakub w swoim liście, 
bardzo surowym i wymagającym w swojej treści, przestrzega chrześcijan przed wprowadzaniem 
światowych standardów wewnątrz wspólnoty i przypomina o umiłowaniu przez Boga ubóstwa. 
Anawim, czyli ubodzy w duchu, to ci, którzy nie mając żadnych materialnych i innych 
zabezpieczeń, całe swoje istnienie opierają wyłącznie na zaufaniu i zawierzeniu Bogu. Bóg wybrał 
i upodobał sobie w ubogich tego świata. Miłość zatem wyklucza faworyzowanie bogatych i w 
jakikolwiek sposób uprzywilejowanych i wszelką pogardę wobec ubogich. Nigdy nie powinniśmy 
o tym zapominać. 


Z modlitwą, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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PROGRAMU NAUKI RELIGII NA ROK 
2021/2022 W PARAFII ŚW. PRYSCYLLI 
Witamy w Programie Nauki Religijnej w 
Parafii Św. Pryscylli. Cieszymy się, że 

możemy towarzyszyć każdej rodzinie na 
drodze wiary i z wielką nadzieją czekamy na 
spotkania w nadchodzącym roku szkolnym. 

Pierwszy dzień szkoły:  
10 WRZEŚNIA 2021, PIĄTEK GODZ. 5:00-6:30 PM 

Program obejmuje naukę dla dzieci z klas od 1- 8, 
młodzież szkół średnich jak również 
przygotowanie do sakramentów. Nasz program 
formacji wiary na lata 2021-22 rozpoczyna się 10 
września 2021 roku i potrwa do 30 kwietnia 2022 
roku. Patrząc na doświadczenia z ubiegłego roku, 
zobaczyliśmy, jak ważna jest obecność rodziców w 
formacji religijnej dzieci, dlatego w tym roku 
chcielibyśmy zachęcić rodziców do większego 
zaangażowania i udziału w kilku sesjach ze swoimi 
dziećmi. Wraz z naszymi księżmi, katechetami i 
rodzinami pragniemy stworzyć kulturę silnej 
wspólnoty wiary, gdzie można się modlić, uczyć i 
cieszyć wspólnie spędzonym czasem.  

Dlatego oprócz regularnych zajęć rozpoczniemy 
spotkania dla rodziców. W tym roku zapraszamy 
rodziców na spotkania z księdzem lub 
zaproszonym gościem raz w miesiącu w ustalone 
piątki 5:00-6:30 wieczorem (w czasie trwania 
zajęć).  

Co miesiąc będzie przekazany pakiet rodzinny 
zawierający przegląd tematu miesiąca, modlitwy 
przeznaczone dla rodziny oraz fragmenty z Pism 
Świętego do wspólnego czytania i refleksji. Mamy 
nadzieję, że ta nowa struktura Programu Nauczania 
Religii lepiej pomoże rodzicom w budowaniu silnej 
wiary w Boga, miłości bliźniego i odwagi do życia 
wiarą katolicką. 

REJESTRACJA: Odbywa się w biurze parafialnym, w 
godz. 9:00- 6:00 w tygodniu (Poniedz. do 4:00).  

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM AT  
ST. PRISCILLA PARISH, 2021/2022 

First Day of School Sept.11, 9:00- 10:45AM 

Welcome to St. Priscilla’s Parish Religious Ed Program. 
We are grateful and honored to join your family’s faith 
journey! With great hope and anticipation, we are 
looking forward to this coming school year. Our faith 
formation program for 2021-22 begins on Sep. 11, 2021 
and will continue through Apr. 30, 2022. Looking at last 
year’s experience, we saw how vital the role of parents 
in religious formation of their children is, that is why this 
year we would like to invite parents to be more involved 
and participate in school sessions and activities 
throughout the year. Together with our priests, 
catechists, and families we would like to create a 
culture of strong community of faith who can pray, 
learn, and enjoy the time spent together!  

Therefore, in addition to regular classes we will start 
family sessions: We invite parents and children to 
come for a class once a month on Sat. 9:00-10:45 
AM. Parents will meet with our pastor or a guest 
speaker. Students continue to come for classes 
according to the given schedule, as usual.  

A family packet will be given to parents each month 
with a review of the month’s topic: prayers for the family 
to pray together at home, and scripture stories from the 
Bible to read and reflect with the family. We hope that 
the new structure of the Religious Ed Program will 
better assist parents in building strong faith in God 
among children, love of neighbor and courage to live 
the catholic faith. 

REGISTRATION: Mon - Fri 9:00AM - 6:00PM  
(Mon until 4:00PM) 

GRUPA BIBLIJNA: LECTIO DIVINA 

Dlaczego przychodzić na spotkania? 
Gdyż dobrze jest przyjść i z osobami, które mają podobne 
pragnienie spotkać się ze Słowem Bożym i aby Biblia była bardziej 
zrozumiała. Poznanie Boga uzdalnia nas do kochania Go. A jeśli się 
Go kocha to pełni się Jego wolę. W ten sposób następuje 
nawrócenie i pójście drogą za Jezusem. 


W TYM ROKU SPOTYKAMY SIĘ WTORKI PO WIECZORNEJ 
MSZY ŚW. O GODZ. 8:15 W SALI POD PLEBANIĄ. 
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SAINT PRISCILLA FAITH FORMATION  
and LIVING ROSARY GROUP 

  
We resume our zoom meetings after summer break 

on Wednesday, September 8 at 6:00PM.     
             
Faith Formation Group meets to reflect/pray and 
participate in a study program: The Pivotal Players. 

The group runs on second and fourth Wednesday of each 
month at 6:00PM. 

Living Rosary Group meets on the first Wed of the 
month at 6:00PM. 

Contact Anna Harmata for more information: 
aharmata@archchicago.org 
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ŻYWY RÓŻANIEC WRZESIEŃ 2021 
MODLIMY SIĘ DZIENNIE JEDNĄ DZIESIĄTKĄ RÓŻAŃCA ŚW. 

Intencja powszechna: Za ekologicznie zrównoważony styl życia 
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia 
powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to 
zdecydowanie angażują. 
INTENCJE PARAFIALNE: INTENCJA PRZEBŁAGALNA ZA GRZECHY BISKUPÓW, KSIĘŻY 

I NAS WSZYSTKICH 
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. Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod 
wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

W środę 8 września, w Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny odbędzie się błogosławieństwo i 
włączenie Róży pw. Najśw. Serca Pana Jezusa do wspólnoty Żywego Różańca. Zapraszamy! 

LIVING ROSARY GROUP- SEPTEMBER 2021                                                                                          
PRAY ONE DECADE OF ROSARY A DAY 

The Pope’s Monthly Intention: An Environmentally Sustainable Lifestyle 
We pray that we all will make courageous choices for a simple and environmentally sustainable lifestyle, 
rejoicing in our young people who are resolutely committed to this. 
PARISH INTENTIONS: INTENTION FOR THE REPARATION FOR THE SINS OF BISHOPS, PRIESTS 
AND ALL OF US  
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. Meetings are on the first Wednesdays of the month at 6:00PM on ZOOM. 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! 

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 

The Knights of Columbus Mater Christi Council will be hosting 
Fraternal Benefits on Monday, September 20, 

at St. Ferdinand Canning Hall 3119 N. Mason Ave, 
Chicago, IL at 7:30PM. Everyone is invited to hear about 
our benefits that are available for you and your family, when 

you become a member. Light refreshments will be served.  
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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 29, 2021 

Sunday Collection 	 	 $7,199.70

Catholic League	 	 $1,858.00

Total Collections $9,057.70 

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! 

Reminder: Masks required indoors in City of Chicago 

Per the governor’s August 26 mandate, face coverings 
are now required in all indoor public spaces for all 

individuals over the age of 2, 
regardless of vaccination status.


Therefore, masks are now 
required inside all archdiocesan 

facilities.  

Thank you for your cooperation!

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



