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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 +Aniela & Adam Radek (Mizera family)

	 +Wanda Chrobot (Mizera family)

	 +Józef Rudnicki (Mizera family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Mary Czerwinski 2nd death anniversary

	 +Marie Passentino Birthday Remem. (Marlene)

	 +Philomena Greco (L.P. Dreety)

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)

	 Intencja dziękczynna za udaną operację 

	    z prośbą o łaskę zdrowia dla Joanny

	 O Boże bł. i łaskę zdrowia dla ks. Daniela Kusa	
	    (rodzina Trawicki)

	 O uzdrowienie dla John Trawicki (mama)

	 O Boże bł. i zdrowie dla Ani i Elżbiety z rodziną 	
	    (mama)

	 +Barbara Trawicka

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 

	 +Alfred Brągiel 

	 +Zenon Denisiuk (rodzina)

	 +Sydonia Tarasiewicz w 2-gą rocz śm. (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Jan Tarasiewicz 23 rocznica śmierci (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	+Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Maria i Marian Wróblewski (rodzina)

	 +Andrzej Bednarski (rodzina)

	 +Teofila Zasuń (rodzina)

	 +Paweł Podedworny (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith i Mirek)


MONDAY (6)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 All souls in purgatory

7:30PM	+Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brąbiel

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (7)  
8:00AM In thanksgiving & God’s blessings for Gabriel & 	
	    Elizabeth

	 Renewed health & God’s Blessings for Kevin 

TUESDAY (7)  
7:30PM	+Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (8) IMMACULATE CONCEPTION 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 God’s Blessings & protection of Blessed Mother 	
	    for O’Leary family

	 +Pauline C. Gerber -mother (children) 

	 +Kenneth Moritz Birthday Remem. (wife & children)

	 +Maria Dziwik (daughter -Ursula)

10:30AM Podziękowanie z prośbą o dalszą opiekę Matki 	
	    Bożej i łaski potrzebne dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za udaną operację z prośbą 	
	    o łaskę zdrowia dla Joanny Trawicki

	 O opiekę M Bożej dla Agnieszki i Roberta z rodziną

6:00PM	St. Priscilla Parishioners 

7:30PM	Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 

	    o dalszą opiekę Bożą dla Zdzisława z rodziną

	 O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 O światło Ducha świętego dla Dawida Jerzego

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Alfred Bragiel

	 +Balbina Głowaty


THURSDAY (9) 
8:00AM Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Joseph Day 1st death anniversary (wife)

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 O uzdrowienie dla John Trawicki

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Alfred Bragiel

	 +Balbina Głowaty


FRIDAY (10) 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Joseph Santelli Birthday Remembrance (family)

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Bragiel

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (11) 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 All souls in purgatory

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

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

	 Intencja błagalna o łaski potrzebne dla Agnieszki 

	    i Roberta z rodziną

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel

4:00PM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin 	 	
	 +Mary Angela Manczak (Andy & Mary Rose)
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At the very beginning of this period, the first Sunday of Advent invited us to 
contemplate the end of the world. We have heard of great signs in heaven and on 
earth and the awe that covers all creation. This Sunday on the other hand 
proposes us to look at the same issue from a slightly different perspective. Well, 
the end of the world is presented to us as a return home. We look at this matter 
from a bird's eye view. All heaven, the community of saints is called to joy, 
because countless crowds of exiles go to it and actually return to their home. After 
all, our homeland is in heaven. Let us try to think today and see ourselves among 
this innumerable crowd returning home ... The Prophet Baruch tells us to look east. The old Christian 
tradition says that the believer should turn to the east in prayer. It is there, according to biblical tradition, that 
the lost paradise lies. By praying in this direction, a Christian expresses his faith and hope for the Lord's 
return. John the Baptist, the key figure of the time of awaiting and hope, of Advent, teaches us with his 
attitude that every Christian is to be, like him, a herald of Christ's return to earth. This is our common 
prophetic mission, our role in proclaiming the faith. Sometimes maybe more because of our attitude in life 
than just words. An interesting point is that in the iconographic tradition, the Prophet John the Baptist is 
often portrayed as an intercessor who, together with Mary, stands before Christ the Judge, praying for sinful 
humanity. Advent is just such a time when we are to take a place next to John and pray for the whole world, 
so that we do not waste our time and prepare ourselves for the coming of the Lord.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Pierwsza Niedziela Adwentu na samym początku tego okresu zaprosiła nas do rozważania końca świata. 
Słyszeliśmy o wielkich znakach na niebie i na ziemi i grozie obejmującej całe stworzenie. Dzisiejsza Niedziela 
z kolei proponuje nam spojrzeć na tę samą kwestią z nieco innej perspektywy. Otóż koniec świata jest nam 
ukazany jako powrót do domu. Patrzymy na tę sprawę niejako z lotu ptaka. Całe niebo, wspólnota świętych 
jest wezwana do radości, ponieważ idą do niej nieprzeliczone tłumy wygnańców, którzy tak naprawdę 
wracają  do swojego domu. Ojczyzna nasza jest przecież w niebie. Spróbujmy dzisiaj pomyśleć i w tym 
nieprzeliczonym tłumie wracających do domu zobaczyć także samych siebie… Prorok Baruch podpowiada 
nam, abyśmy spojrzeli na wschód. Starochrześcijańska tradycja mówi, że wierzący powinien w modlitwie 
zwrócić się  w kierunku wschodnim. To właśnie tam, wedle tradycji biblijnej leży utracony raj. Modląc 
się właśnie w tym kierunku, chrześcijanin wyraża swoją wiarę i nadzieję na powrót Pana. Kluczowa postać 
czasu oczekiwania i nadziei jakim jest Adwent, Jan Chrzciciel swoją  postawą uczy nas, że każdy 
chrześcijanin ma być podobnie jak on, zwiastunem powrotu Chrystusa na ziemię. To nasza wspólna misja 
prorocka, nasza rola w przepowiadaniu wiary. Czasem może bardziej przez naszą postawę w życiu niż same 
s łowa. Ciekawą kwestią jest, że w tradycji 
ikonograficznej Proroka Chrzciciela przedstawia 
się często jako orędownika, który razem z Maryją stoi 
przed obliczem Chrystusa Sędziego modląc się za 
grzeszną ludzkość. Adwent jest właśnie takim 
czasem, kiedy i my mamy zająć miejsce obok Jana i 
modlić się za cały świat, aby nie zmarnował czasu i 
przygotował się na przyjście Pana. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Last Sunday, November 28, 
during the 12:30PM Holy 
Mass, two adults were 

accepted for the catechetical preparation to receive the 
Sacraments of Initiation at St. Priscilla Parish.  
They are officially welcomed by the Church as disciples, 
members (not yet full members) of the household of faith. 
During the liturgy they were literally marked with the cross of 
Christ. 

These candidates are ready to study catholic faith about the 
sacraments, to participate in the Liturgy of the Word, and to 
participate in the parish community life. 
The next step on their journey is Rite of 
Election, which will take place on the first 
Sunday of Lent.                                                                   


Catechumens:  
Lisett Soto and Abigal Machin 

Please remember them in your prayers and 
assist them as they grow in catholic faith.


ŻYWY RÓŻANIEC Grudzień 2021 
Intencja ewangelizacyjna: Za Katechetów- Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa 
Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Intencje parafialne: Intencja przebłagalna za grzechy biskupów, księży i nas wszystkich, za rodziny, 
dzieci, młodzież, chorych, za Ks. Proboszcza Macieja, Ks. Daniela, o powołania, o radość nieba dla 
zmarłych, o zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią. Nasze osobiste intencje.

Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca i spotkanie Róż Różańcowych z wymianą tajemnic 
odbędzie się 6 grudnia, w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o 7:30 wieczorem. 
Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.


LIVING ROSARY GROUP- December 2021  
The Pope’s Monthly Intention: For Catechists 
Let us pray for the catechists, summoned to announce the Word of God: may they be its witnesses, with courage and 
creativity and in the power of the Holy Spirit.

Parish intentions: Intention for the reparation for the sins of bishops, priests, and all of us, for families, children, 
youth, the sick, vocations, for the joy of heaven for the dead, the end of the crisis caused by the pandemic. Personal 
intentions.

The Living Rosary Group invites everybody for a meeting and refreshments in McGowan Hall on the first 
Wednesday of the month, Dec. 8 after the Holy Mass at 8:00AM. All are welcome! Feel free to bring something to 
share. 


Święto Dziękczynienia 
Dzieci z polskiego program religijnego w wspólnej modlitwie poprowadzonej 

przez Ks. Daniela dziękowały Panu Bogu za wszystkie dary otrzymane w 
minionym roku. W swoich modlitwach dziękowali za rodziców, przyjaciół, za 

pomoc, opiekę i wszystkie dary otrzymane od Pana Boga.
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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

Przed nami kolejny Adwentowy 
tydzień. Jak chcę go 
zagospodarować by według 
wskazań Św. Jana Chrzciciela 
prostować swoje życiowe ścieżki? 

Tradycyjnie: codziennie na Roraty


Mniej rozmów. Więcej ciszy i skupienia


Przynajmniej raz w tygodniu, poza niedzielą, 
chcę uczestniczyć we Mszy św.


Odwiedzę wszystkich samotnych w rodzinie

Pomogę w przygotowaniu świątyni 
parafialnej na święta


Przyjmę z pogodą ducha wszystko, co dzień 
przyniesie
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SAINTS OF THE WEEK 
Mon. December 6- Saint Nicholas, Bishop, c. Third–Fourth Century 

Patron Saint of Russia, sailors, merchants, and children

Saint Nicolas is one of the most well-known Christmas figures. Old Saint Nick, Father Christmas, Kris 
Kringle, or Santa Claus is real. His mysterious nocturnal visits to lavish children with gifts at Christmastime 
is a tradition whose origin is in the mists of history. 

Our “Santa,” was a Catholic bishop who argued for correct teaching about our Trinitarian God. The gift of 
the truth was, then, his first and most lasting gift to mankind. 


Tues. December 7—Saint Ambrose, Bishop and Doctor, c. 337–397 Patron Saint of Milan and beekeepers. A 
mighty bishop who guided St. Augustine, admonished an emperor, and lead his people.


Wed. December 8—Solemnity of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Holy Day of Obligation 
Patroness of Brazil, Korea, Philippines, Spain, and the United States of America

The title of the Immaculate Conception recognizes Mary’s privilege of coming into the world free 
from sin. Through the power of Jesus’ Death and Resurrection, every human being can be freed 
from sin at Baptism. Through that same power, Mary was always free from sin, even from that very 
first moment of life. 

On December 8, the Church celebrates this special privilege given to Mary. At the liturgy we thank 
God for all his blessings he has given to the people of our country, United States of America. And 
we can thank Mary for watching over and protecting our people.


Fri. Dec. 10- Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 1474–1548 Patron Saint of indigenous people.  

Mary said to Juan: “Am I not here, I who am your mother?” 

Fri. December 10—Our Lady of Loreto, Patron Saint of air crews and builders


ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA 
Pon. 6 grudnia Św. Mikołaja III-IV wiek, Patron Rosji, marynarzy, kupców i dzieci

Święty Mikołaj to jedna z najbardziej znanych postaci bożonarodzeniowych, który nocą podrzucał prezenty dla 
najbardziej potrzebujących. Święty Mikołaj był katolickim biskupem, który argumentował za poprawnym 
nauczaniem o Bogu w Trójcy Św. Dar prawdy o Trójcy Św. był więc jego pierwszym i najtrwalszym darem 
dla ludzkości.


Wt. 7 grudnia — Św. Ambrożego, biskupa i doktora, ok. 1930 337–397, Patron Mediolanu i pszczelarzy. 
Był potężnym biskupem, który kierował św. Augustynem, upominał cesarza i przewodził swojemu ludowi.


Środa, 8 grudnia — Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny- święto 
obowiązkowe 
Patronka Brazylii, Korei, Filipin, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Tytuł Niepokalanego Poczęcia wskazuje na przywilej Maryi- przyjścia na świat bez grzechu pierworodnego. Przez moc 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, każdy człowiek może zostać uwolniony od grzechu podczas chrztu św. 
Dzięki tej samej mocy Maryja została wolna od grzechu, od pierwszej chwili życia. 

8 grudnia Kościół świętuje ten szczególny przywilej nadany Maryi. W liturgii dziękujemy Bogu za wszystkie 
błogosławieństwa, których udzielił mieszkańcom Stanów Zjednoczonych Ameryki przez wstawiennictwo swojej 
patronki. 


Pt. 10 grudnia- Św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin, 1474–1548 Patron rdzennej ludności

Maryja powiedziała do Juana: „Czyż ja nie jestem twoją matką?” 

Pt. 10 grudnia — Matki Bożej z Loreto, patronka załóg lotniczych i budowniczych.
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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 21, 2021 

Sunday Collections 		 $7,155.34

Catholic Campaign for

Human Development	 $2,594.00

Total Collections $9,749.34 

November 28, 2021 

Sunday Collections 		 $8,604.15

Thanksgiving		 	 $1,706.00

Total Collections $10,310.15 

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



