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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 (28) 
8:30AM Deceased members of Kucharski, Yuza & 	
	    Olvera families

	 +Tadeusz Mizera (Mizera family)

	 +Roman Matula (family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Helen & George Fedor (Cromley family)

	 +Rose & Chuck Wachs (Cromley family)

	 +Philomena Greco (CWC of St. Priscilla)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

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

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

	 +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 

	 +Roman Matula(rodzina)

	 +Aleksander Dziugan 4-ta rocznica śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Maria Wróblewska miesiąc po śmierci

	 +Marian Wróblewski

	 +Andrzej Bednarski

	 +Teofila Zasuń

	 +Paweł Podedworny

	 +Serafin  Zalewski 1-sza rocznica śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny 

	    i Andrzeja Roguckich (Helena)

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Maria Wróblewska miesiąc po śmierci

	 +Marian Wróblewski

	 +Andrzej Bednarski

	 +Teofila Zasuń

	 +Paweł Podedworny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith i Mirek)


MONDAY (29)  
8:00AM	All souls in purgatory

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty 

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brąbiel

TUESDAY (30)  
8:00AM	+Francis Lindio death anniv. (Rosario Lindio) 

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Jan Bosek miesiąc po śmierci

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel


WEDNESDAY (1)  
8:00AM	+Ed & Lorraine DuPlantis (Denise)

	 +Anastasia Marienfeld Birthday Remembrance 	 	
	    (Jim Miketta)

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 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 (2) 
8:00AM	Gifts of the Holy Spirit for Gabriel

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Alfred Bragiel

	 +Balbina Głowaty


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

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Bragiel


SATURDAY (4) 
8:00AM	All souls in purgatory

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

	    i ks. Daniela 

	 O dary Ducha Świętego i Boże bł. dla Barbary, 	 	
	    Pawła i dzieci 

	 O opiekę Matki Najśw. i łaski potrzebne dla 	 	
	    Agnieszki i Roberta z rodziną

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel

	 +Maria Obal (Usia)

4:00PM	+Martin Weldin (daughter)

	 +Mary Angela Manczak (Livorsi family)

	 +Leroy Knowles (R. Pacini & family)
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Advent begins with a reminder of the truth about the coming of Jesus. First, 
the Church remembers His final coming, at the end of time, to later recall 
His coming in the mystery of Bethlehem. This order is very important 
because the Church is not a museum of memories, even the most beautiful 
ones like those from Bethlehem during the Christmas period. The Church is 
the living presence of God, so naturally she must wait for the final 
revelation of her Lord. The signs of Jesus' coming will be terrifying. Even 
so, Jesus tells us today that they are to be a sense of pride for His Church. When others will be 
afraid,  you should  lift your souls  and proudly  raise your heads  for your Lord is coming. The 
conclusion is simple, instead of crying out dismay and tragedy, while being filled with terror at the 
same time, it is better to cry out: Jesus is coming, filling our souls with hope and peace. Even if the 
Parousia is still far away, because we know nothing about its date, each coming of Jesus in the 
sacraments has the quality that it is His real presence. Therefore, it should give us the same 
confidence as His last coming.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Adwent zaczyna się przypomnieniem prawdy o nadejściu Jezusa. Najpierw Kościół przypomina 
sobie Jego ostateczne nadejście, na końcu czasów, żeby później przypomnieć sobie Jego 
przyjście w tajemnicy Betlejem. Ta kolejność jest bardzo istotna, ponieważ Kościół nie jest muzeum 
wspomnień, choćby najpiękniejszych, jak te z Betlejem okresu Bożego Narodzenia. Kościół jest 
żywą obecnością Boga, a więc naturalnie musi wyczekiwać ostatecznego objawienia się swojego 
Pana. Znaki zapowiadające nadejście Jezusa będą budziły przerażenie. Mimo tego, Jezus mówi 
nam dzisiaj, że dla Jego Kościoła mają nieść dumę. Kiedy inni będą się bać, wy nabierzcie ducha i 
dumnie podnieście głowy, bo Pan wasz nadchodzi. Wniosek z tego jest prosty, zamiast 
wołać  klęska i tragedia, napełniając się w tym samym czasie przerażeniem, lepiej wołać: Jezus 
nadchodzi, napełniając swoją duszę nadzieją i pokojem. Nawet jeśli paruzja jest jeszcze daleko, bo 
przecież o jej dacie nic nie wiemy, to każde przyjście Jezusa w sakramentach ma te właściwość, że 
jest Jego rzeczywistą obecnością. Powinno więc 
rodzić w nas tę samą ufność, jak Jego ostatnie 
przybycie. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Rekolekcje adwentowe rozpoczną się 

w niedziele, 12go grudnia i będą trwać do środy, 
15go grudnia. O. Tomasz Wilk, OSPPE, 

z parafii św. Rozalii będzie prowadził rekolekcje 
w naszej parafii.


Niedziela, 12 grudzień - 10:30am i 6:00pm 
Poniedziałek, 13 grudzień - 10:00am i 7:30pm 
Wtorek, 14 grudzień - 10:00am i 7:30pm 
Środa, 15 grudzień - 10:00am i 7:30pm
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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

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



