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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 (2) 
8:30AM Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 God’s Blessings for family

	 +Sandra Richards 1st death anniversary (Suzanne) 

	 +Jan Kocon (family) 

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Bożą dla Doriana, Olivera i rodziny

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

	 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 	
	    dla Agaty, Arnolda i wnuczki Ani

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 	
	    o dalsze błogosławieństwo i Dary Ducha 	
	    Świętego dla rodziny Jurek

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Piotr Kichard 1-sza rocznica śmierci (żona)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Jurek 

	    i Guszkiewicz 

	 +Dariusz Naruszewicz (rodzina)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Mieczysław i Wanda Smagacz (rodzina)

	 +Stanisław i Maria Mączka (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny Geców

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla męża 

	 +Jan Kocoń 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (3)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

7:30PM	+Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (4)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Michael Busse 1st death anniversary (family) 

7:30PM	+Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (5)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 Gifts of the Holy Spirit for Gabriel

7:30PM Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 O Boże błogosł. i zdrowie dla Dawida Jerzego

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

	 +Mary & Frank Schultz (Denise)

	 +Lourdes Reyes (family)

7:30PM	+Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

FRIDAY (7) 
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 +Donald Schultz Jr. (mom& dad)

	 +Trinidad Reyes (family)

	 +John Duda 1 month after death (Ferina family)

7:30PM	+Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

	 +Elmer Kreith 2 months after death (H. Kruzel)

9:00AM	Intencja dziękczynna z prośbą o łaski potrzebne dla 	
	    ks. Macieja i ks. Daniela

	 O światło Ducha św. dla Barbary i Pawła oraz zdrowie 
	    i błogosławieństwo dla ich dzieci

	 +Anna Kalinowski 3-cia rocznica śmierci (rodzina)

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

	 All souls in purgatory
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Today's Solemnity shows us how God's light is 
revealed to all, not only the elect. The condition 
for recognizing it is true longing and determination 

that we must have in ourselves to follow it. In fact, nothing is gained by simply 
belonging to the chosen people, in our case to the Church, or to an order, or even 
being a priest. God's light is revealed only to those who truly seek it. It all depends 
on our attitude, whether we are open to the living God or, on the contrary, we close ourselves in our 
vision of God and piety that cannot see the light of the world in what seems to be the smallest and 
most fragile. The biggest mistake we make in our life journey is thinking that we have already 
achieved our goal, that we already know everything about God. It can be very visible in the attitude 
of people who have stopped praying. They are unfamiliar with reading the word of God every day, 
and no longer come to Holy Mass. Instead of constantly marveling and trying to penetrate the 
mystery of God made man, we persistently do everything so that Christ would adapt to us and to 
our way of life and understanding of the world. We are neither patient nor persistent in our search 
for God. The Epiphany of the Lord clearly tells us that God is very anxious to reveal His love for us. 
He also encourages us to keep moving towards Him. This gives hope to find true and everlasting 
light. Father, hallowed be Your name, not my image of You, not my ideals, but Your name, which 
You reveal to us as You wish. You Yourself are the light that enlightens us.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Dzisiejsza Uroczystość pokazuje nam, jak światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko 
wybranym. Warunkiem aby ją rozpoznać jest prawdziwa tęsknota i zdecydowanie, które musimy w 
sobie mieć, aby za nią pójść. Tak naprawdę nic nie daje sama tylko przynależność do narodu 
wybranego, w naszym wypadku do Kościoła, ani do zakonu, ani nawet bycie kapłanem. Boża 
światłość objawia się jedynie tym, którzy jej prawdziwie szukają. Wszystko zależy od naszej 
postawy, od tego, czy jesteśmy otwarci na żywego Boga, czy też przeciwnie – zamykamy się w 
swojej wizji Boga i pobożności, która nie potrafi zobaczyć światłości świata w tym, co wydaje się 
czymś najmniejszym i najbardziej kruchym. Największym błędem jakim popełniamy w naszej 
życiowej podróży, jest myślenie, że już osiągnęliśmy cel, że już wszystko wiemy o Bogu. Widać to 
bardzo w postawie ludzi, którzy przestali się modlić, obca jest im codzienna lektura słowa Bożego, 
nie przychodzą  już na Mszę świętą. Zamiast ciągle na nowo zachwycać się i próbować zgłębiać 
tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem, robimy uparcie wszystko, żeby to Chrystus dostosował 
się do nas i do naszego sposobu życia i pojmowania świata. Ani nie jesteśmy cierpliwi ani tym 
bardziej wytrwali w poszukiwaniu Boga. Objawienie Pańskie jasno nam mówi, że Bóg bardzo 
pragnie objawić nam swoją  miłość do nas. Dopinguje nas 
również, żebyśmy nieustannie szli w jego kierunku. To daje 
nadzieję, że znajdziemy prawdziwe i nigdy nie gasnące światło. 

Ojcze, niech się święci Twoje imię, nie moje wyobrażenie o 
Tobie, nie moje ideały, ale Twoje imię, które nam objawiasz tak, 
jak sam tego chcesz. Ty sam bądź światłem, które nas oświeca. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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SAINTS OF THE WEEK 
Jan. 4- Saint Elizabeth Ann Seton, Religious, 1774–1821,  
Patron Saint of Catholic schools, widows, loss of parents. She was the first person born in the 
United States to be declared a saint. She opened the first American Catholic parish school and 
established the first American Catholic orphanage and founded the first native American religious community of 
women. 


Jan. 5- Saint John Neumann, Bishop, 1811–1860 
Patron Saint of Catholic education. Born in Bohemia, established the Diocesan School System. In eight years he 
opened one hundred schools. He built many schools and churches. John brought many teaching orders to his 
diocese. He published two catechisms and many articles. He established a Diocesan Schedule for 40 Hours Devotion. 


ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA 
4 stycznia Św.- Elżbiety Anny Seton, zakonnicy, 1774-1821, 
Patronka szkół katolickich, wdów, osób którzy utracili rodziców. Jest pierwszą świętą urodzoną w Stanach 
Zjednoczonych. Otworzyła pierwszą amerykańską katolicką szkołę parafialną i założyła pierwszy amerykański katolicki 
sierociniec oraz założyła pierwszą żeńską wspólnotę zakonną dla Indian.


5 stycznia- Św. Jana Neumanna, biskupa, 1811-1860 
Patron edukacji katolickiej. Urodzony w Czechach, założył Diecezjalny System Szkół. Zbudował wiele 
szkół i kościołów W ciągu ośmiu lat otworzył około sto szkół katolickich. Św. Jan zaprowadził w swojej 
diecezji wiele zgromadzeń nauczycielskich. Opublikował dwa katechizmy i wiele artykułów. Ustanowił 
diecezjalny plan 40-godz. Nabożeństw.


JAN 2- EPIPHANY-THREE KINGS  
The gifts of the Magi—gold, frankincense, 
and myrrh—have come to be understood 
as symbols of Christ’s royalty, divinity, and 
suffering and death. They are special 
because in giving them, the Magi 
acknowledge who Jesus was to be: our 
Savior. The tradition of giving gifts at 
Christmas is thought by some to be rooted 
in the gift giving of the Magi. Whenever you 
exchange your Christmas gifts, take some 
time to reflect on this tradition.


2 STYCZNIA, OBJAWIENIE PAŃSKIE- 
TRZECH KRÓLI 
Dary Mędrców — złoto, kadzidło i mirra —
są rozumiane jako symbole królewskiej 
władzy Chrystusa, Jego boskości oraz 
cierpienia i śmierci. Są wyjątkowe, 
ponieważ Mędrcy dając je uznają, kim miał 
być Jezus: naszym Zbawicielem. Tradycja 
dawania prezentów na Boże Narodzenie 
jest zakorzeniona w dawaniu prezentów 
przez Trzech Króli. Za każdym razem, gdy 
wymieniamy prezenty 
świąteczne, 
zastanówmy się nad 
źródłem tej tradycji.
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JAN 8, 2022 - CHICAGO MARCH FOR LIFE  
PLAN TO ATTEND!  

The bus from our parish leaves at 12:00PM and we 
will come back at about 4:00PM. This is a way to 
communicate that we want to 
save lives and want to stop 
abortion.

If you want to go, please sign 
up. The list is placed in the 
back of the church.


SOBOTA 8 STYCZNIA 2022 – CHICAGOWSKI 
MARSZ ŻYCIA. ZAPLANUJ SWÓJ UDZIAŁ! 

Autobus z naszej parafii odjeżdża o 12:00, powrót 
około 16:00. Jest to sposób by zakomunikować 
innym, że chcemy ratować życie i zatrzymać 
aborcję.

Chętnych rosimy wpisać się na listę, która jest 
umieszczona z tyłu kościoła.
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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

December 19, 2021 

Sunday Collections 		 $10,102.31

Christmas Flowers	 	 $3,785.00

Total Collections $13,887.31 

November Online Giving - $629.52 

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



