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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 (12) 
8:30AM God’s Blessings & protection of Holy Mother for 
	    Alex on his birthday

	 Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 Health & blessings for Anna Babbo 

	    (Gloria, Bob, Karen)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Micheal)

	 +Philomena Greco (L.P. Dreety)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

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

	 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 
	  dla Oliverka i Stasia oraz ich rodziców (rodzina)

	 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 (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Tadeusz Grabowski (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 2 miesiące po śmierci 	
	    (Adamowski) 

	 +Alfred Brągiel 

	 +Stanisław Sobuś 4-ta rocz śm. (rodzina)

	 +Władysław i Katarzyna Sobuś (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla męża 	
	    (żona i córka)

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith i Mirek)


MONDAY (13)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	    God’s Blessings for Margaret Wroblewski

	 +Krzysztof Lodkowski (Truszkowski family)

10:00AM O Bożą opiekę dla rodziny

	 O łaskę wiary dla dzieci

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, 	
	   Roberta i rodziny

7:30PM	+Florian Głowa

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brąbiel

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (14)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 God’s Blessings for Margaret Wroblewski

	 +John Pytka 67th death anniversary 

	    (daughter Florence)

TUESDAY (14)  
10:00AM O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, 	 	
	    Roberta i rodziny

	 O Bożą opiekę dla rodziny

	 +Michałek i Stanisław Adamowski

	 +Danuta, Mieczysław, Józefa i Stanisław Leśniak

	 Za zmarłych z rodziny Danielewicz i Grot

7:30PM	+Zygmunt Sitkowski 9 miesięcy po śmierci 	 	
	     (rodzina Wójcik)

	 +Balbina Głowaty 2 miesiące po śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (15)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 God’s Blessings for Margaret Wroblewski

	 +Krzysztof Lodkowski (Truszkowski family)

10:00AM Intencja dziękczynno-błagalna dla rodziny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, 	 	
	    Roberta i rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

7:30PM	O światło Ducha świętego dla Dawida Jerzego

	 +Balbina Głowaty


THURSDAY (16) 
8:00AM Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Pietro Massanisso 8th death anniversary (family)

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 +Balbina Głowaty

	 Za dusze w czyśccu cierpiące


FRIDAY (17) 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

	 +Balbina Głowaty

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (18) 
8:00AM	All souls in purgatory

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

	    i ks. Daniela 

	 O światło Ducha Świętego, łaskę wiary i Boże bł. 	
	    dla Barbary, Pawła i dzieci 

	 Intencja błagalna o łaski potrzebne dla Agnieszki 

	    i Roberta z rodziną

	 O Bożą opiekę i łaski potrzebne w życiu dla brata 	
	    Krzysztofa i Ireny z okazji urodzin

	 +Karol Szperlak 3-cia rocznica śmierci 

	 +Balbina Głowaty

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

4:00PM	+Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Mary Angela Manczak(Andy & Mary Rose)

	 +William Quigley 6th death anniversary (wife)

	 Deceased members of Pryga family
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We live between the coming of the Lord Jesus in Bethlehem and the 
coming in Parousia at the end of time. Our life depends on continuous 
receiving Him personally. This is done in a special way through the 
sacraments of penance and the Eucharist. They bring us deeper faith and 
conversion. It is also a time for us to prepare for death, because it is in it 
that we will experience the personal Parousia of Christ. The coming of 
Christ the Lord in Bethlehem, in us and in Parousia gives us great joy. They 
are all redemptive in themselves and lead to an ever-greater union with the beloved Lord. If we are 
truly united with Christ, our whole life becomes hope for His coming. However, if we do not have 
this joy and hope, it would mean that we are not waiting for His coming and we are clinging to 
some other hope, fearful that it will be taken from us. But there is simply no real hope apart from 
Christ. The Christmas, we so zealously prepare for is a joyful celebration that reminds us of the first 
coming of Christ. Let us remember, however, that the next comings, the ones to our heart and the 
final one in death, bring even greater and most importantly, everlasting joy.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Żyjemy pomiędzy przyjściem Pana Jezusa w Betlejem a przyjściem w paruzji na końcu czasów. To 
nasze życie polega na stałym osobistym przyjmowaniu Go. W szczególny sposób dokonuje się to 
przez sakramenty pokuty i Eucharystii. Dają nam one pogłębienie wiary i nawrócenie. Jest to dla 
nas również czas przygotowania się na śmierć, bo to właśnie w niej doświadczymy osobistej 
paruzji Chrystusa. Przyjścia Chrystusa Pana w Betlejem, w nas i w paruzji dają nam ogromną 
radość. Wszystkie one są zbawcze i prowadzą do coraz większego zjednoczenia z umiłowanym 
Panem. Jeżeli naprawdę jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, to całe nasze życie jest nadzieją na 
Jego przyjście. Jeżeli jednak nie ma w nas tej radości i nadziei, to znaczyłoby, że wcale nie 
czekamy na Jego przyjście i czepiamy się jakiejś innej nadziei, pełni obaw, że zostanie nam 
odebrana. Ale innej prawdziwej nadziei poza Chrystusem po prostu nie ma. Boże Narodzenie, do 
którego się gorliwie przygotowujemy, to radosne święto, które przypomina nam pierwsze przyjście 
Chrystusa. Jest pierwszą radością z przyjścia. 
Pamiętajmy jednak, że następne przyjścia, a więc 
te do naszego serca i ostateczne w śmierci, niosą 
w sobie radość jeszcze większą i co najważniejsze, 
nieprzemijającą.  


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Christmas Schedule 2021 
ADVENT CONFESSION, DECEMBER 19 | SPOWIEDŹ ADWENTOWA, 19 GRUDZIEŃ 

4:00 - 7:00 PM English & Polish 

CHRISTMAS EVE, DECEMBER 24 | WIGILIA, 24 GRUDZIEŃ 
4:00 PM Vigil Christmas Mass 

9:30 PM Christmas Carols 
10:00 PM Mass During The Night 

11:30 PM Kolędy  
12:00 AM Pasterka  

THE NATIVITY OF THE LORD - CHRISTMAS DAY, DECEMBER 25 | BOŻE NARODZENIE, 25 GRUDZIEŃ 
8:30 AM & 12:30PM Masses in English 

10:30 AM & 2:00 PM Msze św. w języku polskim 

THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY & JOSEPH, DECEMBER 26 
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 26 GRUDZIEŃ 

8:30 AM & 12:30PM Masses in English 
10:30 AM & 6:00 PM Msze św. w języku polskim 

NEW YEAR’S EVE, DECEMBER 31 | ZAKOŃCZENIE ROKU, 31 GRUDZIEŃ  
4:00 PM Mass in English 

7:30 PM Msza św. w języku polskim, Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12:00 AM Msza św. w języku polskim na rozpoczęcie Nowego Roku 

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD, JANUARY 1 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, 1 STYCZEŃ 

8:30 AM Mass in English 
10:30 AM Msza św. w języku polskim 

7:00 PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty 
8:00 PM Msza św. w języku polskim 

EPIPHANY OF THE LORD, JANUARY 2 | OBJAWIENIE PAŃSKIE, 2 STYCZEŃ 
4:00 PM (Saturday Vigil), 8:30AM & 12:30PM Masses in English 

10:30AM & 6:00PM Msze św. w języku polskim
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December 12 Feast of Our Lady of Guadalupe Patroness of both Americas  
Our Lady of Guadalupe appeared to Saint Juan Diego on December 9, 10 and 12, 1531. The image left on Saint 
Juan Diego’s tilma is the only true picture of Our Lady of Guadalupe in existence. The image has remained intact 
with all its original vibrancy for 475 years. The natural life span of a cloak made with fiber from the gave or 
maguey plant is only about 30 years.

The image is a pictograph which could be read and understood by the Aztec Indians. Our Lady appears as a 
beautiful young Indian maiden and Queen. Her eyes are looking down with humility and compassion. She is 
human, not God. She is wearing a blue-green mantle (the color worn by royalty) covered with stars.

The stars signify she comes from heaven – the Queen of Heaven. The constellations are in the exact position as 
appeared before dawn on the morning of December 12, 1531. Her robe is colored rose or pale red and covered 
with Aztec flowers, symbolic of an Aztec princess. In the center of her robe, overlying her womb, is a four petal 
quincunx flower in the shape of a cross which is the sign of the Divine and the center of the cosmic order to the 
Aztec. The Virgin’s Baby, Jesus, is Divine and the new center of the universe.

Her hands are joined in prayer and, therefore, she is not God but clearly there is one greater than she and she 
points her finger to the cross on her brooch. She wears a black maternity band signifying she is with Child.

A black cross is on the brooch around her neck. This signifies she is a follower of the God of the Spanish 
Missionaries, Jesus Christ who died on the cross for all.

To date the image cannot be explained by science. The image on the tilma was able to do what up to that time 
the missionaries were not able to do significantly. Namely, clearly explain Christianity to the Indian people. The 
proof is in the fact that after the apparitions, eight million natives of Mexico converted to Catholicism from 1531 
to 1538.


12 grudnia Święto Matki Bożej z Guadalupe Patronki obu Ameryk 
Matka Boża z Guadalupe objawiła się św. Juanowi Diego 9, 10 i 12 grudnia 1531 r. 
Pozostawiając swój obraz na tilmie, który jest nienaruszony z całą swoją pierwotną 
barwą przez 475 lat. Peleryna ta wykonana z włókna z rośliny kaktusowej naturalnie 
powinna się rozpaść po 30 latach. Obraz jest piktogramem, który mogli odczytać i 
zrozumieć Indianie- Aztekowie. 

Matka Boża jawi się jako piękna młoda indiańska dziewica i królowa. Jej oczy 
spoglądają w dół z pokorą i współczuciem co pokazuje, że jest człowiekiem, nie 
Bogiem. Ma na sobie niebiesko-zielony płaszcz (w kolorze noszonym przez członków 
rodziny królewskiej) pokryty gwiazdami. Gwiazdy oznaczają, że pochodzi z nieba – 
Królowa Niebios. Konstelacje są dokładnie w takiej pozycji, w jakiej pojawiły się 
przed świtem rankiem 12 grudnia 1531. Jej szata jest koloru różowego lub 
bladoczerwonego i pokryta kwiatami Azteków, symbolizującymi aztecką księżniczkę. 
Nosi czarny pasek, co oznacza, że jest w stanie błogosławionym. W centrum jej 
szaty, na jej łonie, znajduje się czteropłatkowy kwiat kwinkunksa w kształcie krzyża, 
który jest znakiem Boskości i centrum kosmicznego porządku Azteków. Dzieciątko 
Dziewicy, Jezus, jest Boskie i jest nowym centrum wszechświata. Jej ręce są złożone 

w modlitwie, co wskazuje, że nie jest Bogiem, ale wyraźnie jest Ktoś większy od niej i wskazuje palcem na krzyż 
na swojej broszce. Ten czarny krzyż oznacza, że wyznaje Boga hiszpańskich Misjonarzy, Jezusa Chrystusa, który 
umarł za wszystkich na krzyżu.

Do tej pory obrazu nie da się wytłumaczyć naukowo. Obraz na tilmie był w stanie dokonać tego, czego do tej 
pory misjonarze nie byli w stanie. Mianowicie, jasno wytłumaczyć rdzennej ludności na czym polega 
chrześcijaństwo. Dowodem na to jest fakt, że po objawieniach osiem milionów Indian z Meksyku nawróciło się 
na katolicyzm w latach 1531-1538.
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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

December 5, 2021 

Sunday Collections 		 $8,493.09

First Friday	 	 	 $507.00

First Saturday	 	 $1,279.00

Capital Improvements	 $5,364.00

Total Collections $15,643.00 

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

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



