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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 (9) 
8:30AM In thanksgiving & God’s Blessings for Olivia & 	
	 Renato Biglete on their 50th wedding anniversary

	 Renewed health & God’s blessings for Kevin 	
	    (family)

	 God’s Blessings & health for Karen & Robert Engel 
	    (mother)

	 +William Engel Birthday Remembrance 

	    (Gloria, Bob, Karen)

	 +Lorraine DuPlantis Birthday Remembrance 	
	    (Denise) 

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Jan Kocon (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O uwolnienie od złego całej rodziny

	 O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 	
	    córki Maji z okazji 9-tych urodzin 

	 O łaskę zdrowia i opiekę M Bożej dla Małgorzaty 

	    i błogosławieństwo dla rodziny 

	 O powrót do zdrowia dla Andrzeja Grzywny i Bożą 
	    opiekę dla rodziny

	 Podziękowanie za wszystkie otrzymane laski 

	  z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla 	
	  Jarosława z okazji 50-tych urodziny (zona i dzieci)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Franciszek Szymański (rodzina)

	 +Józef Łepkowski (rodzina)

	 +Sebastian Mroczyński

	 +Jan Smyk

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	Intencja błagalna o łaskę uwolnienia z nałogu 	
	    alkoholowego dla męża (żona i córka)

	 O łaskę zdrowia dla Małgorzaty i opiekę dla jej 	
	    rodziny

	 O powrót do zdrowia dla Andrzeja Grzywny 

	    i błogosławieństwo dla rodziny

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Haliny Foltyn

	 +Casimir Kulbiej w 4-tą rocznicę śmierci 	 	
	    (przyjaciele)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith, Mirosław) 


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

	 +Joseph Anton Voelker 5th death anniversary 	
	    (family)

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Andrzeja Grzywny 	
	    (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

TUESDAY (11)  
7:30PM	O powrót do zdrowia dla Andrzeja Grzywny (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (12)  
8:00AM	Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 God’s Blessings, protection of the Holy Mother & gifts 
	    of the Holy Spirit for Megan on her Birthday

	 +Annunciato Grecoo (Olivia Gow)

7:30PM	Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 O dary Ducha Świetego dla Dawida Jerzego

	 Intencja błagalna o powrót do zdrowia dla Andrzeja 	
	    Grzywny (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze wczyśćcu cierpiące


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

7:30PM	O powrót do zdrowia dla Andrzeja Grzywny (rodzina)

	 +Janina Szorc 8-ma rocznica śmierci (córka)

	 +Florian Głowa (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 Za dusze w czyśccu cierpiące


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

	 +Donald Schultz Jr. (mom& dad)

7:30PM	+Balbina Głowaty 3 miesiące po śmierci (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

	 +Elmer Kreith (H. Kruzel)

9:00AM	O łaski potrzebne dla ks. Macieja i ks. Daniela

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

	 O Boże błogosł. i pomyślne rozwiązanie trudnych 	 	
	    spraw dla Antoniego i rodziny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

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

	 Birthday Blessings for Monica (mom & dad)

	 +Mary Angela Manczak (Andy & Mary Rose)

	 +Edward DuPlantis 30th death anniversary (Denise)

	 +Joseph Anton Voelker (family)
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It seems that the confusion of many 
Christians today is because they have 
forgotten or do not even recognize their 

dignity and the gift they received in Baptism. Most parents who prepare for their 
children's baptism remember from catechesis that baptism wipes away original 
sin. However, few of them are already aware of the gift of new life that the 
baptized are part of. Baptism is much more than a sign of conversion and 
penance, it is a radically new life in Christ. Consequently, both the parents and 
the baptized child, as he or she grows up, are responsible for nurturing this life. Failure to do so 
may lead to the danger that the baptism will be treated as a one-off, somewhat magical event 
without deeper consequences. Meanwhile, it is a saving event that is constantly being carried out 
in our lives. Let us remember that the grace of Holy Baptism is renewed in us every time we 
approach the sacrament of reconciliation, we devoutly participate in the Eucharist, do penance and 
works of mercy. It is the realization of this fact that becomes the foundation of our relationship with 
God and the constant discovery of His inexhaustible love for us - converting sinners, redeemed by 
His precious blood.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Wydaje się, że dzisiejsze zagubienie wielu chrześcijan wynika z faktu, iż zapomnieli oni albo nawet 
nie poznali swojej godności i daru, jaki otrzymali na chrzcie świętym. Większość rodziców, którzy 
przygotowują się do chrztu swoich dzieci, pamięta z katechezy, że chrzest gładzi grzech 
pierworodny. Jednak już niewielu z nich jest świadomych daru nowego życia, który staje 
się  udziałem ochrzczonych. Chrzest jest czymś znacznie większym niż znakiem nawrócenia i 
pokuty, jest radykalnie nowym życiem w Chrystusie. Konsekwentnie zatem zarówno rodzice jak i 
ochrzczone dziecko, w miarę jak dorasta są odpowiedzialni za pielęgnację tego życia. Zaniedbanie 
w tym zakresie grozi niebezpieczeństwem, że chrzest będzie traktowany jak jednorazowe, trochę 
magiczne wydarzenie bez głębszych konsekwencji. Tymczasem jest to wydarzenie zbawcze, które 
nieustannie realizuje się w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że łaska chrztu świętego odnawia się 
w nas za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, pobożnie uczestniczymy 
w Eucharystii i podejmujemy pokutę oraz uczynki miłosierdzia. To właśnie uświadomienie sobie 
tego faktu staje się fundamentem naszej relacji z 
Bogiem i n ieustannym odkrywaniem Jego 
niewyczerpanej miłości do nas – nawracających się 
grzeszników, odkupionych Jego drogocenną krwią. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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JAN. 9- THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD 
After all the people had been baptized and Jesus also had been baptized and was 
praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a 
dove. And a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well 
pleased.” Lk 3:21-22


Lord Jesus, Give us the grace to renew our baptism through a frequent reception of 
confession and the Holy Eucharist.


9 STYCZNIA- ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 
otworzyło się niebo 22 i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a 
z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Łk 
3:21-22                                          


Panie Jezu, daj nam łaskę odnawiania naszego chrztu poprzez częste przystępowanie do sakramentu spowiedzi i 
Komunii Świętej.


JAN 16- ST. PRISCILLA 98 A.D, PATRONESS OF OUR PARISH- OUR FEAST DAY  

St. Priscilla is commemorated in Roman Martyrology. She dedicated most of her possessions 
and her activities to the service of martyrs. She is founder of what is likely the most ancient of the 
catacombs and probably donated the land on which they were built. St. Peter, the apostle, is 
thought to have used a villa belonging to her on the Via Salaria as his operational base in Rome. 
She seems to have been the wife of Manius Acilius Glabrio, who was put to death. And she is 
most likely the mother of the senator and martyr, St. Pudens.


In 98 A.D. St. Priscilla was placed in an amphitheater and a lion was set loose to attack her. 
Instead, the lion licked her feet. She was then returned to prison and killed. An eagle watched 
over her body until it was buried in her catacomb on Acentine hill. By the fourth century a church 
was dedicated at the site where her relics remain.


St. Priscilla is portrayed with a tame lion, an eagle, and in her hand a palm branch symbolizing 
martyrdom. Saint Priscilla pray for our parish! 

16 STYCZNIA- ŚW. PRISCILLA 98 AD, PATRONKA NASZEJ PARAFII – 
ODPUST PARAFIALNY 
Św. Pryscylla jest wspominana w Rzymskim Martyrologium. Poświęciła Ona większą część 
swojego majątku i swojej działalności w służbie męczennikom. Jest ona fundatorką starożytnych 

katakumb i prawdopodobnie ofiarowała ziemię, na której zostały zbudowane katakumby. Uważa się, ze Św. Piotr, 
apostoł, korzystał z posiadłości należącej do niej, która mieściła się przy Via Salaria, i była dla niego miejscem 
działalności w Rzymie. Wydaje się, że była ona żoną Maniusa Acilliusa Glabrio, który został skazany na śmierć. Jest 
także prawdopodobnie, że Św. Pryscylla była matką senatora i męczennika Św. Pudensa.


W roku 98, Św. Pryscylla została zamknięta w amfiteatrze, gdzie wypuszczony został lew, aby ją zaatakował. Lecz 
przeciwnie, lew zaczął lizać jej stopy. Wtedy została ponownie zabrana do więzienia i zabita. Orzeł strzegł jej ciała, 
dopóki nie zostało ono pochowane w jej własnych katakumbach na wzgórzu Aventyńskim. Około czwartego wieku na 
wzgórzu tym został wybudowany kościół, dedykowany Św. Pryscylli, gdzie złożono jej relikwie.


Św. Pryscylla jest przedstawiana z oswojonym lwem, z 
orłem i w ręce trzyma gałązkę palmowa, która symbolizuje 
męczeństwo. Święta Pryscyllo módl się za naszą parafię! 
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The Pope's Prayer Intentions for Jan. 2022  
True Human Fraternity 
We pray for all those suffering from religious discrimination and persecution; may their 
own rights and dignity be recognized, which originate from being brothers and sisters in 
the human family.


Intencje Papieskie na styczeń 2022 
O wychowanie do braterstwa 
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na 
tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi 
się z bycia braćmi.

YOU ARE INVITED For Movie Nights at St. Priscilla Parish! 
When: Every Friday 8:00PM  
Where: Mc Gowan Hall- lower level of the church 

Zapraszamy na wieczory filmowe w Parafii Św. Pryscylli!  
Kiedy: Piątek godz. 8:00 wieczór,  
Gdzie: Sala Mc Gowan- pod kościołem
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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 25, 2021 

Total Christmas Collections - $30,975.00 

December 26, 2021 

Sunday Collections 		 $10,061.98

Christmas Flowers	 	 $3,307.00

Total Collections $13,368.98 

January 1, 2022 

Total New Year’s Collections - $4,623.00 

January 2, 2022 

Sunday Collections 		 $7,985.17

First Saturday	 	 $1,597.00

Capital Improvements	 $4,400.00

Total Collections $13,982.17 

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 

Thank you for your generosity!

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



