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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 (21) 
8:30AM	St. Priscilla Parishioners

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 	
	    Doriana, Olivera i rodziny

	 O dary Ducha świętego, zdrowie i potrzebne 	
	    łaski dla Dawida Jerzego (tata)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski 
	    z okazji urodzin Jolanty -synowej i Andrzeja 	
	    syna prosząc Boga o miłość i zgodę 

	    w rodzinie i o silną wiarę 

	 O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 	 	
	    Nieustającej Pomocy dla Zofii oraz Bożą 	
	    opiekę dla Anny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart 3 miesiące po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 

	 +Alfred Brągiel

	 +Anna Pyrich 11-miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Helena Wojcieszczyk 12-ta rocznica śmierci 	
	    (córka z rodziną)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

12:30PM Deceased members of Marienfeld (Jim)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Leroy Knowles (R. Pacini & family)

	 +Jan Kocon 2 months after death 

	 +Zofia Myślinska 2 months after death 

	    (Kocon family)

	 +Philomena Greco 40days after death (Olivia)

6:00PM O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 	 	
	    Nieustającej Pomocy dla Zofii oraz Bożą 	
	    opiekę dla Anny

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith i Mirek)

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


MONDAY (22)  
8:00AM	In thanksgiving & God’s blessing for Gabriel and 
	    Elizabeth

7:30PM	+Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brąbiel


TUESDAY (23)  
8:00AM	+Frank Parez (family)

7:30PM	+Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel


WEDNESDAY (24)  
8:00AM	+Alex Kornas birthday remembrance (Arlene)

	 +Maria & Stanislaw Dziwik (daughter-Ursula)

7:30PM	O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 O światło Ducha świętego dla Dawida Jerzego

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Alfred Bragiel

	 +Balbina Głowaty


THURSDAY (25) 
9:00AM	In thanksgiving St. Priscilla Parishioners


FRIDAY (26) 
8:00AM	All souls in purgatory (Elizabeth) 

7:30PM +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Bragiel


SATURDAY (27) 
8:00AM	Deceased members of the Sullivan, Moniak & 	 	
	    Mayer families

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

	    i ks. Daniela

	 O światło Ducha Świętego i łaski potrzebne dla 		
	    Barbary, Pawła i dzieci 

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel

	 Za zmarłych z rodzin Sobień i Brzeska

4:00PM	+Antonio Ramos Jr. 6th death anniversary (family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Mary Angela manczak (Livorsi family)

	 +Pietro Pellerito 1 month after death (family)
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How different are the attitudes of Pilate and Jesus. Pilate, in order to maintain 
power, will not retreat from the crime, and Jesus, faithful to its essence, will lay 
down His life. There is a serene strength in Jesus' words. Our Lord and Savior 
draws a world for Pilate that he has no idea about. He reveals to him a 
kingdom that does not come from this world because it is not based on 
political and military power. It is a kingdom based entirely on truth, that is, on Jesus Himself. 
Unfortunately, entangled in his own snares, Pilate is unable to even grasp the existence of objective 
truth. Today's celebration, which is the culmination of the liturgical year, shows us that everything 
came out from the hands of Christ the King of the Universe and that everything comes back to 
Him, regardless of our own world view and desires or the lack of them. Faith makes us Christians 
yearn for the fullness of God's authority to be revealed, without fear of the unknown. Each of us will 
stand before the victorious Christ. Whenever we pray "Your kingdom come", we also remember 
this event. At the end of the liturgical year, let us ask ourselves to what extent I fear that I will face 
Christ the Judge? What are my hopes for a posthumous judgment over me? To what extent does 
love motivate me to fulfill Jesus' will, and to what extent is fear?


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Jakże bardzo odmienne są podejścia Piłata i Jezusa. Piłat dla utrzymania władzy nie cofnie 
się  przed zbrodnią, a Jezus wierny jej istocie, odda swoje życie. W słowach Jezusa widać 
pogodną  siłę. Nasz Pan i Zbawiciel rysuje przed Piłatem świat, o którym on nie ma pojęcia. 
Objawia mu królestwo, które nie pochodzi z tego świata, ponieważ nie opiera się na sile polityczno 
– militarnej. Jest to królestwo całkowicie oparte na prawdzie, czyli na samym Jezusie. Niestety, 
uwikłany we własne sidła Piłat nie jest w stanie pojąć nawet tego, że istnieje obiektywna prawda. 
Dzisiejsza Uroczystość, która jest ukoronowaniem roku liturgicznego, pokazuje nam, że z rąk 
Chrystusa Króla Wszechświata wszystko wyszło i do Niego wraca, niezależnie od własnego 
światopoglądu i pragnień, czy też ich braku. Wiara każe nam chrześcijanom tęsknić za 
objawieniem się pełni Bożej władzy, bez lęku przed nieznanym. Każdy z nas stanie przed obliczem 
zwycięskiego Chrystusa, kimkolwiek by nie był na świecie. Zawsze, kiedy modlimy się „przyjdź 
królestwo Twoje”, wspominamy także i to wydarzenie. Niedobrze by było, gdybyśmy modląc 
się  tymi słowami w zbliżającej się  szybko perspektywie ujrzenia Pana twarzą w twarz i pełnego 
poddania się Jego władzy, czy to we własnej śmierci, czy to w paruzji, wierzgali i krzywili się, 
pragnąc dalszego trwania w tym świecie. Zamykając rok liturgiczny zapytajmy sami siebie, na ile 
lękam się  tego, że stanę  twarzą w twarz z Chrystusem sędzią? Jakie mam nadzieje związane z 
sądem pośmiertnym nade mną? Na ile do wypełniania woli Jezusa motywuje mnie miłości, a na ile 
lęk?


PAX, 

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

Refleksje Ks. Macieja
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Confirmation Inscription Mass 
12:30PM November 21, 2021 

During today’s liturgy, our Religious Education students 
are committing themselves to prepare and study for the 

sacrament of Confirmation. 

These young men and women are promising to study their faith more diligently, receive the 

sacraments more frequently, and to do service in the community. They will receive the Sacrament 
of Confirmation on March 27, 2022. Please remember them in your prayers. 


The following students are part of our Confirmation Program.


Candidates for the Confirmation 2022 
Abby Criollo 

Eder Flores-Santiago 
Edwin, Alexis Flores-Santiago 

David Garcia 
Oscar Garcia 

Raymundo, Adrian Gomez 
Lukas Kozak 

Anthony, Michael Miller 
Naod Misghina 

Leilani, Giselle Nunez 
Genevive, Eileen Rivera 

Arianna Jocelyn Williams 
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SAINTS OF THE WEEK…
Nov. 22 - Memorial of Saint Cecilia, 
Virgin and Martyr Patron Saint of Music 
and Musicians
Saint Cecilia, you died an early death, preserving your virginity and choosing Christ over all others. Be an 
example to all youth of the true goal of their lives. 

Nov. 24 - Memorial of Saint Andrew Dŭng-Ląc, Priest, and Companions, 
Martyrs, Patron Saints of Vietnam
Martyrs of Vietnam, by your constancy and courage, help all Christians who 
struggle and doubt in any way to persevere in their vocations, to win the small 
battles over self every day, so that they can enjoy life with God and His saints one 
day in heaven.

Nov. 25 - THANKSGIVING

We need not live in desperate and difficult circumstances to fall to our knees in 
thanks to God for our life and all of its bounty. Jesus Christ instituted the Holy 
Eucharist, the ultimate act of Thanksgiving, on a Thursday evening. For the 
Catholic who goes to daily Mass, every day is Thanksgiving Day. 

Nov. 25 - Saint Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr, Patron Saint of philosophers, apologists, and 
all who work with wheels

Nov. 28 - First Sunday of Advent

ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA…
22 listopada - Wspomnienie Św. Cecylii Dziewicy i Męczennicy Patronki Muzyki i 
Muzyków
Święta Cecylio, umarłaś przedwcześnie śmiercią, zachowując swoje dziewictwo i wybierając 
Chrystusa ponad wszystkich innych. Bądź przykładem dla całej młodzieży prawdziwego celu 
ich życia.

24 listopada Wspomnienie św. Andrzeja Dŭng-Ląc, kapłana i towarzyszy, 
męczenników, patronów Wietnamu

Męczennicy wietnamscy, swoją wytrwałością i odwagą, pomóżcie wszystkim chrześcijanom, którzy w 
jakikolwiek sposób zmagają się i wątpią, aby wytrwali w swoim powołaniu, codziennie wygrywali małe bitwy, 

aby pewnego dnia mogli cieszyć się życiem z Bogiem i Jego świętymi w niebie.

25 LISTOPADA – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 

Nie musimy żyć w rozpaczliwych i trudnych warunkach, aby paść na kolana i 
dziękować Bogu za nasze życie i za Jego wielką dobroć. Jezus Chrystus ustanowił 
Świętą Eucharystię, ostateczny akt Dziękczynienia, w czwartkowy wieczór. Dla 
katolika, który chodzi na codzienną mszę, każdy dzień jest Świętem Dziękczynienia.

25 listopada - Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy
Patronka filozofów, apologetów i wszystkich, którzy pracują z kołami

28 listopada - I Niedziela Adwentu
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Janice Arnet—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Jan 
Drożdż—Anthony Felau—Klara Gawienczuk—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—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

November 14, 2021 

Sunday Collections 		 $6,823.11

St. Br. Albert Fund/

Sharing Parish	 	 $2,621.00

Total Collections $9,444.11 

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

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



