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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 (19) 
8:30AM Health & God’s blessings for Jan Kocon (family)

	 +Paz Victoria (Reyes family) 

	 +Karoline Mizera (family)

	 Deceased members of Kucharski, Yuza & 	
	    Olvera families 

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O Boże bł dla Norberta i Katarzyny Skiba 

	    z okazji 25-tej rocznicy ślubu (rodzice z Polski)

	 O Bożą opiekę dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O uwolnienie od złego całej rodziny

	 O uwolnienie z nałogu i dary Ducha Świętego 	
	    dla Piotra (mama)

	 O łaskę zdrowia i opiekę M Bożej dla wnuka 	
	    Sebastiana i Bożą opiekę dla rodziny 

	 O szczęśliwy przebieg operacji

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Joanny Trawicki

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i sioistra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 10 miesięcy i 3 dni po 	
	    śmierci (rodzina)

	 +Sebastian Mroczyński

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Józef Komperda zmarły w Polsce

	 +Anna i Antoni Dąbrowski

	 +Zdzisław Walencik 11 miesięcy po śm(rodzina)

	 +Anna Pyrich 9 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Stanisława Danowska 42-ga rocznica śmierci 

	    i za zmarłych z rodziny

	 Za zmarłych z rodziny Romanowski 

	 Za zmarłych z rodziny Bobek 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

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

	 O Bożą opiekę dla Haliny Foltyn

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz) 

	 +Mieczysław Grochowski 3-cia rocznica śmierci

	 Za zmarłych z rodziny Maksymowicz 

	    śp. Salomea, Witold, Andrzej i Mariusz


MONDAY (20)  
8:00AM	+Gregory Gervais 1st death anniv. (mother) 

7:30PM	+Teresa Skawska (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (21) 
8:00AM	+Ronald Cariaga 3rd death anniversary 		
	    (Priscillo-brother)

7:30PM	+Zygmunt Sitkowski

	 +Teresa Skawska (rodzina)


WEDNESDAY (22) 
8:00AM	All souls in Purgatory

7:30PM	Intencja błagalno-dziękczynna Bogu za wszystko 

	    i wszystkich przez wstawiennictwo Maryi 	 	
	    Niepokalanej, o szczęśliwą podróż, zdrowie 

	    i potrzebne łaski dla naszej rodziny w Polsce

	 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny 

	    i Zdzisława Kułaga w rocznicę ślubu 

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Conrad Nowak 2 miesiące po śmierci 


THURSDAY (23) 
8:00AM	All souls in purgatory

7:30PM	+Antonina Ryciuk 34-ta rocznica śmierci 

	 +Teresa Skawska (rodzina)


FRIDAY (24) 
8:00AM	Good health & blessings for Arlene Villegas (family)

7:30PM	+Teresa Skawska (rodzina)


SATURDAY (25) 
8:00AM	Deceased members of the Sullivan, Moniak & 	 	
	    Mayer families

9:00AM O opiekę Matki Bożej i łaski potrzebne dla 

	    ks. Macieja i ks. Daniela

	 Intencja dziękczynno-błagalna dla rodziny Barbary 
	    i Piotra

	 O łaski dla Antoniego i rodziny

	 +Teresa Skawska (rodzina)

4:00PM	+Joseph Duschene 100 birthday remembrance 		
	    (Suzanne)

	 +Margaret Sullivan (Hujar family)

	 +Marlene Klauba 20th death anniversary 

	    (husband Bennet Klauba)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)
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One of the greatest obstacles to our encounter with God is our 
expectations. In fact, they are blocking us to God's will. They limit our 
perspective and keep us from seeing what is the best. We often think in 
wishful terms, be it in relation to ourselves or to others. We think we know 
what is good for us. Meanwhile, God's plan is quite different. Holding only 
to our ideas, we close ourselves off to the truth and greater good that God 
wants to offer us. Sometimes, such good comes to us through unwanted 
suffering, which can be the only way to achieve something that we cannot understand through 
purely human way of thinking. The author of the letter to the Hebrews, even with reference to the 
Son of God, writes that although he was a Son, he learned obedience precisely through His 
suffering. This is the mystery of the cross. The cross that brought us salvation and that does not 
overlook any of us. In the moment when the cross is received and accepted by us, it becomes our 
gate to freedom. True freedom cannot be achieved by receiving only what we think is good for 
ourselves.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Jedną z największych przeszkód w naszym spotkaniu z Bogiem są nasze oczekiwania. Tak 
naprawdę, blokują nas na Bożą wolę. Ograniczają perspektywę i nie pozwalają dostrzec tego, co 
najlepsze. Często myślimy w kategoriach życzeniowych, czy to w odniesieniu do siebie, czy też 
do innych. Wydaje nam się, że sami wiemy, co jest dla nas dobre. Tymczasem zamysł Boży bywa 
zupełnie inny. Trzymając się tylko naszych wyobrażeń zamykamy się  tym samym na prawdę i 
dobro większe, jakie pragnie nam ofiarować Bóg. Czasem takie dobro przychodzi do nas przez 
niechciane cierpienie, które bywa jedyną drogą do osiągnięcia czegoś, czego nie jesteśmy w 
stanie myśląc czysto po ludzku zrozumieć. Autor listu do Hebrajczyków nawet w odniesieniu do 
Syna Bożego pisze, że chociaż był Synem, to nauczył się posłuszeństwa właśnie przez to, co 
wycierpiał. Na tym właśnie polega tajemnica krzyża. Tego krzyża, który przyniósł nam zbawienie i 
który nie omija nikogo z nas. W momencie, kiedy krzyż jest przez nas przyjęty i zaakceptowany, 
staję się dla nas bramą ku wolności. Prawdziwej wolności nie da się uzyskać na drodze 
otrzymywania tylko tego, co sami uważamy za dobre. 


PAX, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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CATECHETICAL SUNDAY IN OUR PARISH 
This Sunday, Sept. 19, 2021, during the 12:30pm 
Holy Mass we celebrate Catechetical Sunday. All 
catechists, parents, and students who attend this 
mass that will mark the beginning of Religious 
Education Program for 2021/2022.  
Our catechists will be commissioned to serve 
families and teach children and youth Catholic 
faith. Here are their names: Andrea Miller, 
Suzanne Moritz, Margaret Tomasik, Theresa 
Tyc, Martina O’Leary, Alene Jagiello, Diaconal Couple Paula and William Burns, Linda Duplantis. 
Parents who are the first catechists will receive the blessing that will strengthen them to fulfill their baptismal promise to 
share their faith and love of God. Please keep them in your prayers.  

NIEDZIELA KATECHETYCZNA W NASZEJ PARAFII 
W parafii Św. Pryscylli obchodzimy tej niedzieli, 19 września na Mszy Św. o godz. 10:30 rano.  Niedzielę 
Katechetyczną. Wszyscy katecheci, rodzice i uczniowie, uczestniczący w tej Mszy Św. rozpoczną Program Religijny na 
rok 2021/2022. 
Katecheci i asystenci zostaną posłani do służby nauki wiary katolickiej wśród dzieci i młodzieży z naszej 
parafii. Oto ich nazwiska: Marta Śnieżko, Katarzyna Hubka, Joanna Sura, Magdalena Filonowicz, Krzysztof 
Tomasik. 
Rodzice, którzy są pierwszymi katechetami, otrzymają błogosławieństwo, które wzmocni ich do wypełnienia 
przyrzeczenia chrztu, by dzielić się z dziećmi swoją wiarą i miłością do Boga. Prosimy o modlitwę w ich intencji. 
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Święci Tygodnia  

19 września NMP z La Salette, Matka 
Boża ukazała się jeden raz dnia 19 
września 1846 roku dwojgu biednym dzieciom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi 
Giraud, przekazując im swoje orędzie. Piękna Pani w przekazanym Orędziu napiętnowała 
niewypełnianie obowiązku uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii, naruszenie świątecznego 
odpoczynku, zaniedbanie codziennej modlitwy, a także wypomina wypowiadane bluźnierstwa i 
przekleństwa oraz niezachowanie nakazanych postów. Księża, którzy pracowali w La Salette, z 
biegiem czasu założyli Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette- Saletyni. 

Święty January, Biskup Benewentu (niedaleko Neapolu, Włochy) zginął męczeńską śmiercią podczas 
prześladowań za cesarza Dioklecjana około 305 roku. Januarius udał się do więzionych chrześcijan. 
Został następnie aresztowany i skazany na śmierć za bycie chrześcijaninem. Januariusa i jego 
towarzyszy rzucono w amfiteatrze dzikim zwierzętom, ale dzikie zwierzęta nie chciały ich skrzywdzić. 
Zamiast tego ścięto im głowy, a krew i ciało Januariusa sprowadzono z powrotem do Neapolu. 
Relikwie Januariusa, w tym dziesięciocentymetrowa butelka jego krwi. Każdego roku skrzep krwi ulega 
upłynnieniu. Można to sprawdzić i w tym roku! Januarius jest uważany za patrona Neapolu. 

Święty Józef z Kupertynu, Urodził się w Copertino (Italia)1603 r. W młodości pracował na roli, oddając się poza 
tym samotnym rozmyślaniom. Do życia zakonnego wedle współczesnych się nie nadawał: dyskwalifikował go 
brak elementarnego wykształcenia i brak uzdolnień, a także niemrawy. Ledwo udało mu się zdać egzamin; w 
1628 r. został dopuszczony do święceń i rozpoczął posługiwanie kapłańskie. Wtedy to ujawniły się publicznie jego 
lewitacje, którym towarzyszyły inne dary mistyczne i które zaczęły ściągać do niego rzesze pobożnych i 
ciekawskich. Dla wielu Józef był żywym odzwierciedleniem św. Franciszka z Asyżu. Teologowie widzieli w nim 
klasyczny przykład mistyka obdarzonego darem lewitacji, którą stwierdzono u niego co najmniej sto razy. Józef z 
Kupertynu uchodzi m.in. - nie bez dozy humoru - za patrona przystępujących do egzaminów 

20 wrzesień- Święty Andrzej Kim- Podczas japońskiej inwazji w 1592 r. niewielka liczba Koreańczyków została 
ochrzczona. Około 12 lat później było 4000 katolików, którzy nigdy nie widzieli księdza. Pierwsza wspólnota 
chrześcijańska w Korei składała się wyłącznie z ludzi świeckich! W latach 1839-1867 miały miejsce zaciekłe 
prześladowania. Andrew Kim Taegon urodzony w 1821 roku był pierwszym rodowitym księdzem koreańskim. 
Uczęszczał do seminarium w Chinach, 1300 mil od domu. Po sześciu latach Andrew wrócił do Korei i podjął się 
zadania potajemnego sprowadzania misjonarzy do kraju. Niemal natychmiast został aresztowany, torturowany i 
ścięty. W liście napisanym do współchrześcijan Andrew stwierdził: „Otrzymaliśmy chrzest, wejście do Kościoła i 
zaszczyt nazywania się chrześcijanami. Ale cóż nam to da, jeśli jesteśmy chrześcijanami tylko z nazwy, a nie w 
rzeczywistości?” 

21 wrzesień -Święty Mateusz, znany również jako Lewi, był poborcą podatkowym w mieście 
Kafarnaum. Większość poborców podatkowych była znienawidzona przez Żydów, ponieważ pracowali 
dla Rzymian, którzy podbili ich ziemię. Jednak Jezus wybrał poborcę podatkowego, aby poszedł za 
nim, uczył się od niego i głosił Dobrą Nowinę innym. Mateusz porzucił pracę jako poborca podatkowy. 
Zaprosił Jezusa na ucztę, na której zebrali się inni celnicy i grzesznicy. Ujrzawszy to faryzeusze, 
zbulwersowani na to rzekli do uczniów: „Dlaczego twój nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami?” 
Jezus usłyszał ich i odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Idź i dowiedz się, co 
to znaczy: „Pragnę miłosierdzia, a nie ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. 
(Zob. Ew. Mateusza 9:9–13). 

23 wrzesień -Święty Ojciec Pio, 1887-1968 Ojciec Pio, z Pietrelciny, był włoskim franciszkaninem, księdzem, 
stygmatykiem i mistykiem. Ojciec Pio przyjął swoje własne wielkie cierpienie jako swój osobisty udział w 
cierpieniu Chrystusa, ale nie mógł znieść cierpienia innych. Pojawiał się w dwóch miejscach jednocześnie, aby 
pomagać ludziom w tarapatach. Przywoływał przyjaciół za pomocą telepatii mentalnej lub zmuszając ich do 
wyczuwania zapachu fiołków, co było związane z jego obecnością. Czytał myśli ludzi. Wprawiał w osłupienie ludzi 
w konfesjonale, szczegółowo opisując wszystkie ich grzechy. Dokładnie przewidział przyszłe wydarzenia, w tym 
własną śmierć. Uzdrawiał ludzi z głuchoty, ślepoty i nieuleczalnych chorób. I przez pięćdziesiąt lat nosił rany 
Chrystusa na swoim ciele i ogromnie cierpiał z ich powodu. 
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Saints of the Week  

September 19, Our Lady of La Salette 
appeared once, on September 19, 1846, to 
two poor children, 15-year-old Melania Calvat 
and 11-year-old Maksymin Giraud, with her message. The content of the Message of la Salette was the call of 
people to repentance and return to God. In the Message delivered, the Beautiful Lady condemned the failure to 
fulfill the obligation to participate in the Sunday Eucharist, the violation of rest on Sunday, the neglect of daily 
prayers, prescribed fasts, and also using vulgar language. The priests who worked in La Salette, over time 
founded the Congregation of the Missionaries of Our Lady of La Salette-Saletinians. 

Saint January, Bishop of Benevento (near Naples, Italy) and was probably martyred during the 
persecutions under Emperor Diocletian around 305. Januarius went to visit Christians who had 
been imprisoned. He was then arrested and condemned to death for being a Christian. Januarius 
and his companions were thrown to wild beasts in an amphitheater, but the wild animals refused to 
harm them. They were beheaded instead, and the blood and body of Januarius were brought back 
to Naples. Januarius is regarded as the patron saint of Naples. The relics of Januarius, including a 
four-inch flask of his blood, have been attracting people. Each year, the clot of blood liquefies. 
Please check the news this year! 

Saint Joseph of Copertino, Giuseppe Deza, was born in Copertino (Italy) in 1603. In his youth he worked in the 
field, devoting himself to lonely meditation. According to his contemporaries, he was not suitable for religious life: 
he was disqualified by the lack of elementary education and skills, as well as sluggishness. He barely managed to 
pass the exam; in 1628 he was admitted to ordination and began his priestly ministry. It was then that his 
levitations were publicly revealed, accompanied by other mystical gifts, and which began to attract crowds of the 
pious and curious to him. For many, Joseph was a living reflection of St. Francis of Assisi. Theologians saw in him 
a classic example of a mystic endowed with the gift of levitation, found in him at least a hundred times. He is not 
without a dose of humor - for the patron of those taking exams. 

September 20, Saint Andrew Kim, During a Japanese invasion in 1592, a small number of 
Koreans were baptized. About 12 years later there were 4,000 Catholics who had never seen a 
priest. Korea’s first Christian community was made up entirely of laypeople! Between 1839 and 
1867, there were fierce persecutions. Andrew Kim Taegon born in 1821 was the first native Korean 
priest. He attended the seminary in China, 1,300 miles away from home. After six years Andrew 
returned to Korea and assumed the job of bringing missionaries into the country secretly. Almost 

immediately he was arrested, tortured, and beheaded. In a letter written to fellow Christians, Andrew 
stated, “We have received baptism, entrance into the Church, and the honor of being called Christians. Yet what 
good will this do us if we are Christians in name only and not in fact?” 

September 21, Saint Matthew, also known as Levi, was a tax collector in the town of Capernaum. Most tax 
collectors were hated by the Jews because they worked for the Romans, who had conquered the land. Yet Jesus 
chose a tax collector to follow him, to learn from him, and to go out and spread the Good News to others. Matthew 
left his work as tax collector. He invited Jesus to a dinner where other tax collectors  and sinners were gathered. 
The Pharisees were upset when they saw this, and they said to the disciples, “Why does your teacher eat with tax 
collectors and sinners?” Jesus heard them and replied, “Those who are well have no need of a physician, but 
those who are sick. Go and learn what this means, `I desire mercy, not sacrifice.’ For I have come to call not the 
righteous, but sinners.” (See Matthew 9:9–13.) 

September 23, Saint Padre Pio, also known as Saint Pio of Pietrelcina, was an Italian Franciscan friar, priest, 
stigmatist, and mystic. Padre Pio embraced his own great suffering as his personal share in the 
suffering of Christ. But he could not endure the suffering of others. He appeared in two places at the 
same time to help people in trouble. He summoned friends by mental telepathy or by causing them 
to smell the scent of violets, which was associated with his presence. He read people’s thoughts. He 
dumbfounded people in the confessional by describing all their sins in detail. He accurately predicted 
future events, including his own death. He healed people of deafness, blindness, and incurable 
diseases. And for fifty years he bore Christ’s wounds on his body and suffered enormously because 
of them.
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Marge Ackermann—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Jan Drożdż—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

September 12, 2021 

Total Sunday Collections - $8,008.95 

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! 

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.  

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



