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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 (19) 
8:30AM Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	    God’s Blessings for family

	 +Michael Adamowski 25th death anniv. (family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Anna Kolakowski 25th death anniv. 

	    (Cavallaro family)

	 +Philomena Greco (L.P. Dreety)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę 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 (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Tadeusz Grabowski (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina) 

	 +Helena, Eugeniusz i Serafin Zalewscy (Raczko)

	 +Józef Sopek (rodzina)

	 +Anna Pyrich 1-sza rocznica śmierci (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart 4 miesiące po śm. (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 	 

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 


MONDAY (20)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Michael 25th death anniversary (family)

	 +Jane & Mike Busse (Florence & Ursula)

7:30PM	+Józef Chowaniec 52 rocznica śmierci

	 +Jan Harbaszewski 66 rocznica śmierci

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (21)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Gregory Gervais birthday remem. (mother)

	 +Pauline C. Gerber-mother (children)

7:30PM	+Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (22)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

7:30PM	Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 O Boże błogosł. i zdrowie dla Dawida Jerzego

	 +Balbina Głowaty (rodzina)


THURSDAY (23) 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

            +Harold & Leona Capoccia death ann. (Rose Anne)

7:30PM	+Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Marian Burek 11-ta rocz. śmierci (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (24) 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

          	 Deceased members of Capoccia family (Rose Anne)

	 +Jan Kocon 3 months after death (family)

4:00PM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Margaret Miketta 42nd death anniv. (Jim Miketta)

	 +Mark S. Hujar (Hujar family)

	 +Mary Ellen Jacobs (Hujar family)

	 +Joseph Anton Voelker (mom & dad)

	 +Eva Voelker (family)

	 +Katherina & Ferdinand Weiterschan (family)

	 +William Senne (wife)

        Deceased members of Sullivan, Moniak & Mayer families

10:00PM Mass During The Night - St. Priscilla Parishioners

12:00AM Pasterka - Za Parafian św. Pryscylli


SATURDAY (25) 
8:30AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

      Health & Blessings for Anna Babbo (Gloria, Bob, Karen)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Pauline Gerber-mother (daughter)

	 +Pauline C. Gerber-mother (children)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Karoline Mizera (family)

	 +Larry Kapryan Jr. (family)

	 +Dorothy, Gilbert & Steve Adamowski (family)

	 +Thomas Adamowski (family)

	 Deceased members of Kapryan family

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Richard Pacyna (wife & children)

	 +Jan Kocon 3 months after death (family)

	 +Concetta Vivina (RoseMarie &Lou)

	 +Antonio Vivona (RoseMarie & Lou)

10:30AM Za Parafian św. Pryscylli 

	 O Bożą opiekę i zdrowie dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 Intencja dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 	 	    
	    dla Doriana, Olivera i rodziny

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

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne 	 	    
	    dla Agnieszki i Roberta z rodziną

	 O zdrowie i  Bożą opiekę dla całej rodziny Raczko

	 +Anna Kalinowski (rodzina )

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzie i siostra)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Teresa Janowski (rodzina)

	 +Bolesław i Melanija Pawełko (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Marian Burek (rodzina)

	 +Wanda i Franciszek Dziekońscy (rodzina)

	 +Serafin Zalewski 13 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Helena i Eugeniusz Zalewski (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

2:00PM O Boże Bł dla rodziny w Stanach i w Polsce 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)
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Mary's faith was under a very difficult test. In 
fact, all Her life She had experienced the contradiction between Her ideas about 
the Messiah and the reality experienced by Her. It can be seen already at birth, in 
a foreign territory, without a proper home environment, through escape, the fate of 
a widow, and finally, the cruel death of Her Son. Her only answer to all of this is 
faith. It is only after the Resurrection that the full value of the blessing is fully 
revealed in Mary. Then it becomes clear that Mary is truly "blessed among women". Unfortunately, 
in our life, it most often happens that our own expectations, the desire for direct benefit or the 
desire to be successful in life are a source of discouragement for us. It was the hard conditions that 
were a blessing for Mary. They tested Her faith like gold in furnace, gave Her strength. Probably in 
our lives we do not have to and will not have to experience what She did, but each of us will 
receive an appropriate measure for ourselves. Mary's faith becomes for us the model and measure 
of our faith. She is our guide on the path of faith, because She was the first to follow the difficult 
path of the newness of the New Testament. Mary is for us a living witness of the truthfulness of 
God's promise. Let us ask God to be able to see this truth in our lives. When we will gaze at the 
scene of the Bethlehem crèche, let us remember that this is not an idyll, but a hard experience of a 
Mother who believes against the facts!


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Wiara Maryi przechodziła bardzo ciężką próbę. Tak naprawdę, to całe życie doświadczała 
sprzeczności pomiędzy wyobrażeniami o Mesjaszu a doświadczaną przez Nią rzeczywistością. 
Widać to już przy narodzinach, na obcym terenie, bez właściwego domowego otoczenia, poprzez 
ucieczkę, los wdowy i wreszcie okrutną śmierć Syna. Jej jedyną odpowiedzią na to wszystko jest 
wiara. Dopiero po Zmartwychwstaniu w pełni ukazuje się w Maryi cała wartość błogosławieństwa. 
Wtedy już wyraźnie widać, że Maryja jest rzeczywiście „błogosławiona między niewiastami”. 
Niestety w naszym życiu bywa najczęściej tak, że nasze własne oczekiwania, chęć bezpośrednich 
korzyści czy pragnienie powodzenia w życiu są dla nas źródłem zniechęcenia. Dla Maryi to właśnie 
ciężkie warunki były błogosławieństwem. To one wypróbowały Jej wiarę jak złoto w tyglu, dały Jej 
moc. Pewnie w naszym życiu nie musimy i nie będziemy musieli doświadczać tego, co Ona, ale 
każdy z nas otrzyma stosowną dla siebie miarę. Wiara Maryi staje 
się dla nas wzorem i miarą naszej wiary. Jest dla nas 
Przewodniczką na drodze wiary, bo jako pierwsza szła 
trudną drogą nowości Nowego Testamentu. Maryja jest dla nas 
żywym świadectwem prawdziwości Bożej obietnicy. Prośmy 
Boga, żebyśmy umieli dostrzegać tę prawdę w naszym życiu. 
Kiedy będziemy wpatrywać się w scenę betlejemskiego żłóbka, 
pamiętajmy, że to nie sielanka, ale ciężkie doświadczenia Matki, 
która wierzy wbrew faktom!  


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu!


Nadeszła noc zadziwienia, noc cudów. Nasza wiara mówi nam, że Bóg stał się człowiekiem. Od tej pory nic nie jest już 
takie samo. Betlejemska noc ukazuje nam Jego niezwykłe pragnienie. Nasz Pan i Zbawiciel nie chce być tylko czczony, 
nie chce tylko wydawać rozkazów i groźnie władać wszechświatem. On pragnie czegoś więcej, chce być jednym z nas, 
po to abyśmy mogli lepiej Go poznać i bardziej pokochać. O tym właśnie mówi nam wydarzenie zadziwiającej i pełnej 
cudów betlejemskiej nocy. Jezus się rodzi i przychodzi do wszystkich. Boże Narodzenie jest swoistym programem 
Jego działalności po wszystkie czasy. Mówi nam bowiem, że każdy bez wyjątku jest dla Niego ważny. Dla każdego z 
nas ma On niepodzielne serce, które kocha absolutnie i bezwarunkowo. Nie na próbę, ale od razu i zupełnie. Dzięki 
uniżeniu się Boga każdy z nas ma do Niego dostęp. Nie trzeba nadzwyczajnych kontaktów i specjalnych względów, 
żeby przystąpić do Narodzonego w grocie. W Jego miłości jest niezwykła prostota, która powala na kolana wszystkich 
bez wyjątku, o ile zdają sobie z niej sprawę. Właśnie ta prawda jest dzisiaj dla nas najważniejsza. Spróbujmy w tym 
niezwykłym czasie zastanowić się i uświadomić sobie ogrom Bożej pokory w Jego przyjęciu postaci człowieka. Kimże 
jesteśmy, że Syn Boży stał się naszym bratem!? To niesamowite orędzie, które potem zostanie jeszcze potwierdzone 
Jego miłością do końca wyrażoną śmiercią na krzyżu. Jakaż wielka jest Jego miłość do nas! Czy może być coś 
wspanialszego od tej prawdy? 


Moi drodzy, dzielmy się tą prawdą jak przysłowiowym chlebem. Nasz świat bardzo tego dzisiaj potrzebuje. W imieniu 
swoim i pracowników naszej parafii życzę wam nieustannego odkrywania obecności Słowa, które stało 
się Człowiekiem i wzrastało pod czułą opieką Maryi i Józefa. Niech ten milczący Patron Kościoła będzie nam 
przewodnikiem na wszystkich drogach naszego życia, szczególnie w nadchodzącym Roku Pańskim 2022.  


Ks. Maciej D. Galle – wasz Proboszcz 

Dear Brothers and Sisters in Christ our Lord!


The night of wonder has arrived, the night of miracles. Our faith tells us that God became man. From now on, nothing 
is the same anymore. That Bethlehem night shows us His extraordinary desire. Our Lord and Savior does not just want 
to be worshiped, He does not just want to give orders and rule the universe menacingly. He wants something more; He 
wants to be one of us so that we can get to know Him better and love Him more. This is what the event of the amazing 
and miraculous night of Bethlehem tells us about. Jesus is born and He comes to everyone. Christmas is a specific 
agenda of His activity for all times. It tells us that everyone is important to Him without exception. For each of us, He 
has an undivided heart with which He loves absolutely and unconditionally. Not to test, but immediately and 
completely. Thanks to God's humility, each of us has access to Him. You do not need extraordinary connections and 
special considerations to join the Newborn in the grotto. There is an extraordinary simplicity in His love that knocks 
everyone to their knees, without exception, if they are aware of it. This truth is the most important for us today. During 
this extraordinary time, let us try to reflect and realize the enormity of God's humility in Him becoming man. Who are 
we that the Son of God became our brother?! This is an amazing message, which will later 
be confirmed by His love to the end expressed by His death on the cross. How great is His 
love for us! Could there be anything greater than this truth?


Dear friends, let us share this truth like the proverbial bread. Our world needs it very much 
today. On behalf of myself and the parish staff, I wish you to constantly discover the 
presence of the Word made Flesh. The Word that was growing up under the tender 
protection of Mary and Joseph. Let this silent Patron of the Church guide us on all the 
paths of our lives, especially in the coming year of our Lord 2022.


Fr. Matthias Galle - your Pastor 
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Christmas Schedule 2021 
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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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:


www.annualcatholicappeal.com 

Jeśli chcesz przekazać donację na 
Doroczną Kwestę Katolicką 2021 
online, możesz wejść na tą stronę: 
www.annualcatholicappeal.com

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



