
Second Sunday in Ordinary Time January 16, 2022

1



Second Sunday in Ordinary Time January 16, 2022

 

2

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 (16) 
8:30AM Renewed health, God’s blessings for Kevin (family)

	 God’s Blessings for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Tom & Bridget Dermody (Mary O’Leary)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O błogosławieństwo Boże dla Olivera i rodziny

	 O uwolnienie od złego całej rodziny

	 O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 	
	    Doriana z okazji 21-szych urodzin (rodzina)

	 O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla 	 	
	    Małgorzaty Wróblewskiej

	 O powrót do zdrowia i Bożą opiekę dla Macieja 	
	    Maliszewskiego

	 O łaskę zdrowia dla Małgorzaty i Boże 	 	
	    błogosławieństwo dla rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 1 rok i 2m. po śm. (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 3 miesiące po śmierci (rodzina)

	 +Andrzej Grzywny (rodzina)

	 +Bernard Siwek (Jadwiga)

	 +Henryk Kaziów (rodzina)

	 +Teresa Skawski (rodzina)

	 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 Bożą dla 	
	    jej rodziny

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Haliny Foltyn

	 O dar łaski nawrócenia do Boga, uwolnienia 	  	    
	    i uzdrowienia dla Kasi i Artura w dniu ich kolejnych 	
	    urodzin

	 O radość wieczną dla Stefanii Sawicki i Anny 	
	    Wojtovech

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith, Mirosław) 


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

	 Health & Birthday Blessings for Denise DuPlantis 	
	    (Gloria, Karen)

7:30PM	 O szczęście wieczne dla Stefanii Sawicki i Anny 	
	    Wojtovech

	 +Helena Woroniecka 41-sza rocznica śmierci (syn)

	 +Henryk Kaziów

	 +Balbina Głowaty

	 +Teresa Skawski 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (18)  
8:00AM	 God’s Blessings for Denise DuPlantis - 70th Birthday

	 Renewed health & God’s Blessings for Kevin 

7:30PM	 O dar Nieba dla Stefanii Sawicki i Anny Wojtovech	
	 +Balbina Głowaty

	 +Teresa Skawski 

	 +Henryk Kaziów 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (19)  
8:00AM	 Renewed health & God’s Blessings for Kevin

	 All souls in purgatory

7:30PM	 O opiekę M. Bożej Nieustającej Pomocy i dary Ducha 	    
	    Świętego dla Doriana w dniu 21 urodzin (rodzina)

	 O zdrowie i Boże bł. dla Danuty Jędrzejczyk

	 O Bożą opiekę i powrót do zdrowia dla Macieja 	 	
	    Maliszewskiego

	 Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 O dary Ducha Świetego dla Dawida Jerzego

	 O radość wieczną dla Stefanii Sawicki i Anny Wojtovech 	 

	 +Balbina Głowaty

	 +Teresa Skawski 

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina Soczawa 6 lat po śmierci

	 +Basia Kijania z okazji urodzin

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

	 All souls in purgatory

7:30PM	 O dar Nieba dla Stefanii Sawicki i Anny Wojtovech 	 	 

	 +Balbina Głowaty 

	 +Teresa Skawski

	 +Henryk Kaziów

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

	 +Donald Schultz Jr. (Rose)

7:30PM	 O dar Nieba dla Stefanii Sawicki i Anny Wojtovech 	 	 

	 +Balbina Głowaty 

	 +Teresa Skawski

	 +Henryk Kaziów

	 +Zofia i Agnieszka Hajduk z okazji imienin

	 Za zmarłych z rodzin Hajduk, Soczawa i Budyk

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


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

	 For protection of all life from conception to natural death 
	    and the overturning of the US Senate decision 	 	
	    legalizing abortion

9:00AM	 O ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 	   	    
	    śmierci i zmianę decyzji Sądu Najwyższego USA 	 	    
	    zezwalającą na legalną aborcję

         O Boże bł. i powrót do zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

        O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

   	 O łaski potrzebne dla ks. Macieja i ks. Daniela

   	 O światło Ducha św. dla Barbary i Pawła oraz zdrowie 

    	  i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla ich dzieci

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

   	 O dar Nieba dla Stefanii Sawicki i Anny Wojtovech

   	 +Balbina Głowaty

   	 +Teresa Skawski

   	 +Henryk Kaziów

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

	 +Katharina Weiterschan birthday remem. (family)

	 +Mary Angela Manczak (Andy & Mary Rose)

	 +Bernice Hujar (Hujar Family)
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G.K. Chesterton said, "It is sheer cowardice to run from marital difficulties, for 
marriage is a duel to the death, which no man of honor should decline." Of 
course, this saying must be well understood. This is not a physical duel with a 
spouse, but a struggle with relationship difficulties. The fight is in the name of 
true love for another. The image of such a fascinating duel in the name of love 
that God fights for His chosen nation is described by the prophet Isaiah in the first reading. The 
Lord God, unsurpassed in His perfection, will not rest or remain silent for the sake of His chosen 
one, Jerusalem, until He may marry her. This prophetic and poetic text can also be read 
allegorically, as many mystics have done. In the image of Jerusalem, they saw our immortal soul for 
whom God fought fiercely. He fights to conform her, to cleanse her of all filth and marry her forever. 
Nothing can discourage God. He always wants to go with us and He wants us to live with Him now 
and forever. The Bible very often uses the marriage metaphor: the marriage of man and God... It 
may sound strange, but it is one of the most beautiful truths communicated to us by the Holy 
Scriptures.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

G.K. Chesterton powiedział, że: „Uciekanie od trudności małżeńskich to zwykłe tchórzostwo, gdyż 
małżeństwo to pojedynek na śmierć i życie, przed którym żaden człowiek honoru nie powinien się 
cofnąć”. Oczywiście to powiedzenie należy dobrze zrozumieć. Nie chodzi tu o fizyczny pojedynek z 
małżonkiem, ile o bojowanie z trudnościami w związku. Walka toczy w imię prawdziwej miłości do 
drugiego. Obraz takiego fascynującego pojedynku w imię miłości, jaki Bóg toczy o swój wybrany 
naród opisuje nam dzisiaj prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Pan Bóg, niedościgły w swej 
doskonałości nie spocznie i nie umilknie ze względu na swoją wybrankę, Jerozolimę, aż będzie 
mógł ją poślubić. Ten poetycki tekst prorocki można też odczytywać alegorycznie, podobnie jak 
czyniło to wielu mistyków. W obrazie Jerozolimy widzieli oni bowiem ludzką duszę, o którą zaciekły 
bój toczy Bóg. Walczy po to, aby ją sobie usposobić, oczyścić z wszelkiej zmazy i zaślubić na 
wieki. Nic nie jest w stanie zniechęcić Boga do 
człowieka. On zawsze chce z nami iść i pragnie 
abyśmy z Nim żyli teraz i na zawsze. Biblia bardzo 
często posługuje się metaforą małżeńską: zaślubiny 
człowieka i Boga… Brzmi to może dziwnie, ale to 
jedna z najpiękniejszych prawd przekazanych nam 
przez Pismo święte. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

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

Zapraszamy na wieczory filmowe w 
Parafii Św. Pryscylli!  
Kiedy: Piątek godz. 8:00 wieczór,  
Gdzie: Sala 
McGowan- 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

January 9, 2022 

Sunday Collections 		 $7,498.08

First Friday	 	 	 $434.00

Total Collections $7,932.08 

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!

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



