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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 (10) 
8:30AM +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Leroy Knowles (F. Pacini & family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Mieczyslaw Lesniak birthday remem. (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera 

	    i rodziny

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

	 O dary Ducha świętego dla Dawida Jerzego 	
	    (tata)

	 O szczęśliwą podróż do Polski i pomyślne 	
	    załatwienie wszystkich spraw oraz opiekę 	
	    Matki Bożej w czasie podróży i pobytu 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i sioistra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Sebastian Mroczyński

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Józef Sopek (rodzina)

	 +Jan i Irena Konopka rocznica śmierci (córka)

	 +Antoni Dąbrowski

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Danuta Przepióra z okazji urodzin w 1-szą 	
	    rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Władysław Czachor i Maria Czachor w 20-tą 	
	    rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Stanisław Wróblewski

	 +Zofia i Tadeusz Wiechetek

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

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

	 O Bożą opiekę dla Haliny Foltyn

	 +Tadeusz Zdanowicz 6 miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina Stankiewicz) 

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Marek Kozak 8 miesięcy po śmierci

	 +Kazimiera Bernaczek (rodzina)

	 +Jerzy Łoś 5-ta rocznica śmierci (żona)

	 +Jadwiga, Jan i Jerzy Kłubowicz (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 		
	    (Mirosław, Edith)


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

7:30PM	+Kazimiera Bernaczek (rodzina)

	 +Jan Kocoń 


TUESDAY (12)  
8:00AM	+Felicia Zaldokas birthday remem (family)

7:30PM	+Melanija Pawełko z okazji urodzin (rodzina)

	 +Kazimiera Bernaczek (rodzina)

WEDNESDAY (13)  
8:00AM +Paul Belluomini death anniversary (Joy)

	 +Nicholas Deligianes birthday remem. (family)

7:30PM O opiekę M Bożej Nieustającej Pomocy dla 	 	
	    Dawida Jerzego 

	 +Kazimiera Bernaczek (rodzina)

	 +Bolesław Ryciuk 34-ta rocznica śmierci

	 +Oskar i Władysław Ziaja w rocznicę śm (rodzina)


THURSDAY (14) 
8:00AM	+Zygmunt Sitkowski 7-mo. after death (rodzina)

7:30PM	+Kazimiera Bernaczek (rodzina)


FRIDAY (15) 
8:00AM	+Maria i Stanisław Dziwik 35th death anniversary 	
	    (Ursula - daughter)

7:30PM	+Kazimiera Bernaczek 


SATURDAY (16) 
8:00AM	All souls in purgatory

9:00AM O Boże błogosł. dla ks. Marcina Gładysza z okazji 
	    urodzin

	 O opiekę M Bożej i łaski potrzebne dla ks. Macieja 
	    i ks. Daniela

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia i wiary dla 	 	
	    Barbary, Pawła i dzieci

	 O opiekę Bożą i zdrowie dla Antoniego i rodziny

	 +Kazimiera Bernaczek (rodzina) 

4:00PM +Bernice Hujar (Hujar family)

In theaters in US October 25 & 28 Only 
Tickets available:  

www.fathomevents.com/events/Purgatory-2021
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What do we need to do to gain eternal life? How 
should we live in order to be saved? I think many of 
us ask ourselves this question. Sometimes 

consciously seeing a specific perspective, and sometimes less consciously simply 
looking for the meaning of life. The problem is the authenticity of the search. Seek and 
you will find, we read in the Gospel. Are we consistent in our search? The young man in 
today's Gospel seems completely determined to seek salvation. He also looks for 
answers at the right place. Despite this attitude, when he hears radical words from Jesus 
about selling everything he has, he leaves sad. How about us? What is most important to 
me? Is it what I have or the kingdom of God that I am looking for? As long as what we have in the world is 
more important to us than the values of God's kingdom, the search for God and His salvation is 
inconsistent. Of course, the man who came to Jesus then heard the specific call to sell everything and give 
it to the poor. After all, each of us is different. However, there is a rule that applies to all of us. We are to 
seek, truly desiring with all our heart, soul and mind God alone and salvation. Nothing should be more 
important to us than meeting God. Let us ask ourselves today, how much time do I devote to God every 
day? How much do I pray, read His word, attend Holy Mass, do something good for others in His name? To 
what extent am I able to put my strength and energy towards this, and how much of it does it take me not 
only to earn the proverbial bread, but also to spend time on entertainment, watching TV, vain talks or efforts 
to gain applause for myself? Let us not go away sad too quickly. First, let's try to realign the values in our 
lives, in the way that the Lord Jesus advises us, and let's not worry too much about anything. Then He will 
be truly able to care for us.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Co czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jak żyć, żeby być zbawionym? Myślę, że wielu z nas zadaje 
sobie to pytanie. Czasem świadomie widząc konkretną perspektywę, a czasem mniej świadomie szukając 
po prostu sensu życia. Problem polega na autentyczności szukania. Szukajcie, a znajdziecie, czytamy w 
Ewangelii. Czy w szukaniu jesteśmy konsekwentni? Młody człowiek z dzisiejszej Ewangelii wydaje 
się  całkowicie zdeterminowany w szukaniu zbawienia. Szuka też odpowiedzi pod właściwym adresem. 
Mimo tej postawy, kiedy słyszy od Pana Jezusa radykalne słowa o sprzedaniu wszystkiego co posiada, 
odchodzi zasmucony. Jak jest z nami? Co jest dla mnie najważniejsze? To co posiadam czy królestwo 
Boże, którego szukam? Dopóki to, co posiadamy na świecie jest dla nas ważniejsze od wartości królestwa 
Bożego, dopóty szukanie Boga i Jego zbawienia jest niekonsekwentne. Oczywiście konkretne wezwanie 
do sprzedaży wszystkiego i rozdania ubogim usłyszał ten człowiek, który do Jezusa wtedy przyszedł. 
Każdy z nas jest przecież inny. Jest jednak zasada, która obowiązuje nas wszystkich. Szukać mamy 
prawdziwie, pragnąc z całego serca, duszy i umysłu samego Boga i zbawienia. Nic nie powinno być dla 
nas ważniejsze od spotkania z Bogiem. Spytajmy siebie dzisiaj, ile czasu na co dzień poświęcam Panu 
Bogu? Ile się modlę, czytam Jego słowo, uczestniczę 
we Mszy św., w Jego imię robię coś dobrego dla 
innych? Na ile jestem w stanie zaangażować swoje siły 
i energię w tym kierunku, a ile z tego zabiera mi już nie 
tylko zarabianie na przysłowiowy chleb, co czas 
poświęcony na rozrywkę, oglądanie TV, próżne 
rozmowy czy zabiegi o uzyskanie dla siebie poklasku? 
Nie odchodźmy za szybko zasmuceni. Spróbujmy 
najpierw na nowo poustawiać wartości w naszym 
życiu, w taki sposób jak radzi nam Pan Jezus i o nic 
się  już  zbytnio nie troskajmy. Wtedy On prawdziwie 
zatroszczy się o nas. 


PAX, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Joyful Day of Blessings Animals 
Radosny Dzień Błogosławieństwa Zwierząt 
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Our altar servers met after the summer break. At St. Priscilla Parish, we all 
appreciate your service during masses. Keep up the great work! If you are 

interested in becoming an altar server, please speak to Fr. Daniel.


Nasi ministranci spotkali się po przerwie wakacyjnej. Parafia Św. Pryscylli 
jest wam wdzięczna za służbę przy ołtarzu.Tak dalej służcie!


Jeśli ktoś chce dołączyć do grona ministrantów prosimy o kontakt 

z ks. Danielem.
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SAINTS OF THE WEEK
Mon. Oct 11, Blessed Pope John XXIII - He was the 260th successor of St. Peter, 
serving as pope from 1958 to 1963. He is best known for convening the Second 
Vatican Council and known as Good Pope John. 

“Consult not your fears but your hopes and your dreams. Think not about your 
frustrations, but about your unfulfilled potential.”

Fri. October 15, St. Teresa of Ávila - She was the founder of the Discalced 
Carmelites. Her most influential work was The Interior Castle, in which she talks 
about the mystical life in terms of seven mansions to show the growth in intimacy 
between the believer and God. St. Teresa was the first woman ever to be declared a 
Doctor of the Church.                

“The important thing is not to think much but to love much; and so, do that which 
best stirs you to love. You pay God a compliment by asking great things of Him.”

Sat. Oct 16. St. Margaret Mary Alacoque - a French Roman Catholic Visitation nun 
and mystic, is greatly recognized for the devotion to the Sacred Heart of Jesus - First Thursday and 
First Friday of the month. 
“Announce it and let it be announced to the whole world, that I set neither limit nor measure to my gifts 

of grace, for those who seek them in my Heart.”
Revelations of Our Lord to St Margaret Mary Alacoque

ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA
Pon. 11 października, Błog. Papieża Jana XXIII - Był 260. następcą św. Piotra, pełniąc funkcję 
papieża od 1958 do 1963. Zwołał Sobór Watykański II, znany był jako Dobry Papież Jan. 

„Nie konsultuj swoich lęków, ale z nadzieje i marzenia. Nie myśl o swoich frustracjach, ale o swoim 
niespełnionym potencjale”.

Piątek, 15 października, Św. Teresy z Avila - Była założycielką zakonu Karmelitanek Bosych. Jej 
najbardziej wpływowym dziełem jest Twierdza Wewnętrzna, gdzie opisuje życie wewnętrzne w 
kategoriach siedmiu pokoi, przedstawiając rozwój miłości do Boga. Św. Teresa była pierwszą kobietą, 
która została ogłoszona Doktorem Kościoła. 

„Ważne jest, aby nie myśleć dużo, ale dużo kochać; więc rób to, co najlepiej 
pobudza cię do miłości”. „Sprawicie Bogu komplement, prosząc Go o wielkie 

rzeczy”.

Sob. 16 października, Św. Małgorzaty Marii Alacoque - Francuska zakonnica z 
zakonu Sióstr Wizytek, mistyczka. Jest znana z rozpoczęcia Nabożeństwa do 
Najświętszego Serca Jezusowego – Pierwszy Czwartek i Pierwszy Piątek Miesiąca.
„Niech zostanie ogłoszone to całemu światu, że nie stawiam granic ani miary moim 

darom łaski, dla tych, którzy szukają ich w moim Sercu”.
Objawienia naszego Pana do św. Małgorzaty Marii Alacoque
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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—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

October 3 , 2021 

Sunday Collection	 	 $9,093.11

First Friday	 	 	 $515.00

First Saturday		 	 $1,272.00

Capital Improvements		 $4,581.00

Total Collections $15,461.11 

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! 

W październiku odmawiamy 
Różaniec Św. o godz. 19:00 od 
poniedziałku do piątku, 

w sobotę o 8:30 i w niedzielę 

o 9:30 i 17:30. Zapraszamy! 

We pray the Holy Rosary 
before 8:00AM Masses Monday 
thru Saturday, also at 3:30PM on Saturday, 
and 8:00AM on Sunday.

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



