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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.

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

http://www.stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.or
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SUNDAY (10) 
8:30AM God’s Blessings for Florencio Tesoro on his birthday

	 For Blessings, safety & good health for Mira Armea (Nora)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Alfonso Avecilla (family)

	 +Ed Czerwinski 1st death anniversary

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Michael Marasco 1st death anniversary 

	    (Pastor of St. Priscilla)

	 +Stanley & Tekla Mizera (family)

	 +Theresa Gloms 1st death anniversary (daughter)

	 +Richard Dixon death anniversary (Eileen Romano)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Olivera, Doriana 

	    i rodziny

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla 	
	    Małgorzaty i jej rodziny (Przyjaciele)

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu oraz światło Ducha 	
	    Świętego dla Roberta (rodzice)

	 Intencja błagalna o łaski dla Bogu wiadomej rodziny

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla męża Józefa z 	
	    okazji urodzin

	 Dla Julii Jabłońskiej w dniu 1-szych urodzin intencja 	
	    dziękczynno-błagalna o opiekę Matki Najświętszej oraz 	
	    Bożą opiekę i łaski potrzebne dla jej rodziców

	 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty 

	    z okazji urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    pomoc, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 	 	
	    Najświętszej na każdy dzień dla Krzysia i jego rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Krzysztof Domlewski (Przyjaciele)

	 +Wanda i Mieczysław Smagacz 

	 +Łukasz Smagacz

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty i opiekę 	
	    Bożą dla jej rodziny (Przyjaciele)

	 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Ani

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (żona i córka)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne w rodzinie

	 +Mariusz Rozmus 2 miesiące po śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny (Edith, Mirosław)


MONDAY (11)  
8:00AM	 +Michael Marasco 1st death anniversary 

	    (Pastor of St. Prscilla)

	 +Joe Jagiello (wife)

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice) 

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    pomoc, bł. Boże i opiekę M Najświętszej dla Krzysia i jego 
	    rodziny

	 +Helena Foltyn 2 miesiące po  śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

TUESDAY (12)  
8:00AM	 +Gerardo Sabinano 10th death anniversary (wife & children)

	 +Joe Kurtyka (Arlene) 

7:30PM	 O uwolnienie z nałogu i światło Ducha Świętego dla Roberta 	
	    (rodzice) 

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej dla Krzysia i jego rodziny


WEDNESDAY (13)  
8:00AM	 +Estelle Kurtyka (Arlene) 

	 +Jozefa Lowczynski (Joanne Gurdak)

7:30PM	 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Mai Rubiś 

	    z okazji urodzin

	 O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty i opiekę M Bożej dla 	 	
	    rodziny 

	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Ani

	 Z pomocą MB Nieustającej Pomocy o uwolnienie z nałogów dla 
	    Roberta (rodzice)

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc,   	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej dla Krzysia i jego rodziny

	 +Florian Głowa (rodzina) 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


HOLY THURSDAY (14) 
8:00AM	 Liturgy of the Hours

5:00PM	 Mass of the Lord’s Supper

7:30PM	 Msza Wieczerzy Pańskiej


GOOD FRIDAY (15) 
8:00AM Liturgy of the Hours

4:30PM Stations of the Cross

5:00PM Good Friday Liturgy

7:00PM Droga Krzyżowa

7:30PM Liturgia Wielkigo Piątku


HOLY SATURDAY (16) 
8:00AM Liturgy of the Hours

7:30PM Easter Vigil Liturgy/Liturgia Wielkiej Soboty

Thank You Fr. James! Our 
parish would like to thank every 
person who took advantage of 
the Parish Lenten Reflection Day 
with Fr. James Heyd this past 
weekend. His spiritual talks were great inspiration 
and motivation to learn more about our faith and 
come closer to God. God bless and thank you Fr. 
James for preparing us for upcoming Easter Season.


Dziękujemy ks. Piotrowi i wszystkim, którzy 
wzięli udział w Rekolekcjach Wielkopostnych 
prowadzonych przez Ks. Piotra Pochopień, 
misjonarza z Brazylii.  Jego nauki były inspiracją i 
motywacją, aby pogłębić wiarę i zbliżyć się do Boga. 
Mamy nadzieję te rekolekcje będą pomocne nie 
tylko w tym Wielkim Poście, ale i całym naszym 
życiu. Bóg zapłać ks. Piotrowi i dziękujemy za 
przygotowanie naszej polskiej społeczności na 
zbliżające się Święta Wielkanocne.
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The entry of the Lord Jesus into Jerusalem is an entry full of peace. This moment 
begins an open confrontation with the forces of this world. Their leader is the 
prince of this world, as Jesus spoke of Satan earlier. This kind of clash in terms of 
this world is downright absurd. For it gives no chance to Jesus who comes in 
peace. The following days of Holy Week will only confirm this truth, leading to the 
complete crushing of the Prince of Peace and the breakdown and scattering of His 
disciples. This is what we read about in the events that followed and ended with 
Jesus' death on the cross. However, not everything is confined to the horizon of 
earthly events. Yes, what is on earth ends sooner or later, because this is the nature of life and the usual 
course of things. Our hope, however, goes deeper and farther. Reaches beyond death and overcomes it. 
Only as victorious in the confrontation with death can it be a true hope that is always worth having.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, to wjazd pełen pokoju. Ten moment rozpoczyna jawną konfrontację z 
siłami tego świata. Ich mocodawcą jest książę tego świata, jak o Szatanie mówił już wcześniej Jezus. To 
swoiste starcie w kategoriach tego świata jest wręcz absurdalne. Nie daje bowiem żadnej szansy 
przybywającemu w pokoju Jezusowi. Kolejne dni Wielkiego Tygodnia potwierdzą tylko tę  prawdę, 
prowadząc do całkowitego zmiażdżenia księcia pokoju i załamania oraz rozproszenia się Jego uczniów. To o 
tym czytamy w opisie wydarzeń, jakie potem nastąpiły i zakończyły się  śmiercią  Jezusa na krzyżu. Nie 
wszystko jednak zamyka się w horyzoncie ziemskich wydarzeń. Owszem, to co na ziemi, prędzej czy 
później kończy się, bo taka jest natura życia i zwykła kolej rzeczy. Nadzieja nasza jednak sięga głębiej i dalej. 
Sięga poza śmierć i ją zwycięża. Tylko jako zwycięska w konfrontacji ze śmiercią może być prawdziwą 
nadzieją, którą zawsze warto mieć. 


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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On Holy Saturday April 16, 2022, the Sacraments of Baptism, First Holy Communion and 
Confirmation will be conferred on our candidates by our pastor Fr. Matthias Galle.


Congratulations to Abigal Machin and Lizett Soto 
who received the Sacrament of Initiation!  

A special Thanks:

To our pastor, Father Matthias and Father Daniel, 
for all help during the process of preparation for 

the Sacrament of Initiation

To Suzanne Moritz RCIA Program catechist


To families for their cooperation during the process 
of preparation for the reception of the sacrament.


Again, THANK YOU!

Anna Harmata, Catechetical Leader 
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Synod 2021 - 2023 
Pope Francis wants to know what is valuable to you in 

the Catholic Church.

All are asked to participate in a short survey that will 

allow you to share your thoughts regarding the church

Please feel free to offer your reflections online: https://

www.archchicago.org/news-and-events/synod

or to complete the parish survey, then bring it to the 

sacristy, parish office or mail to:

Synod Workbook:


Cardinal Meyer Center

3525 South Lake Park Ave.

Chicago IL 606 53- 1402


Paper copies of the survey may be found at the 
entrances of the church


For more information regarding synod 2021- 2023 visit 
Synod 2021-2023 Archdiocese of Chicago 

archchicago.org

Please share the arch link with those current parishioners


Survey will be open by April 1, 2022     
Thank you for sharing your reflections!


Papież Franciszek chce wiedzieć co jest dla Ciebie 
ważne w Kościele katolickim.


Wszyscy są proszeni, aby wypełnić i przesłać swoje 
przemyślenia drogą internetową: https://

www.archchicago.org/news-and-events/synod

lub wypełnić ankietę parafialną, a następnie przynieść do 

zakrystii, biura parafialnego lub wysłać na adres:

Synod Workbook, Cardinal Meyer Center


3525 South Lake Park Avenue.

Chicago, IL 606 53- 1402


Kopie ankiet można znaleźć przy wejściach do kościoła.

Więcej informacji można znaleźć na podanej wyżej 

stronie internetowej

Dziękujemy za podzielenie się swoimi refleksjami!

Prosimy o odpowiedź przed 1 kwietnia 2022. 
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Holy Week 2022

HOLY THURSDAY, APRIL 14 
5:00pm Mass of the Lord’s Supper  

Prayer and Adoration until midnight  

GOOD FRIDAY, APRIL 15 
4:30pm Stations of the Cross  
5:00pm Good Friday Liturgy  

Prayer and Adoration until midnight  

HOLY SATURDAY, APRIL 16 
Blessing of Easter Baskets 

9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3:00pm  
7:30pm Easter Vigil Liturgy  

EASTER SUNDAY: RESURRECTION OF THE LORD, APRIL 17  
8:30am and 12:30pm 

_________________________________________  
WIELKI CZWARTEK, 14 KWIETNIA  

7:30pm Msza Wieczerzy Pańskiej  
Modlitwa-Adoracja do północy  

WIELKI PIĄTEK, 15 KWIETNIA  
7:00pm Droga Krzyżowa  

7:30pm Liturgia Wielkiego Piątku  
Modlitwa-Adoracja do północy  

WIELKA SOBOTA, 16 KWIETNIA  
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych 

9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3:00pm  
7:30pm Liturgia Wielkiej Soboty  

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 17 KWIETNIA  
6:00am Rezurekcja 
10:30am i 2:00pm
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ŻYWY RÓŻANIEC- KWIECIEŃ 2022  
W tym miesiącu kontynuujemy modlitwę się o pokój, szczególnie na Ukrainie. 

Intencja Papieska: Za pracowników służby zdrowia 
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i 
starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Intencje parafialne: Intencja przebłagalna za grzechy biskupów, księży i nas wszystkich, za rodziny, 
dzieci, młodzież, chorych, za Ks. Proboszcza Macieja, Ks. Daniela, o powołania, o radość nieba dla 
zmarłych, o zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią. Nasze osobiste intencje. 
Msza św. w intencji członków żywego różańca odbędzie się w poniedziałek, 4 kwietnia 2022  
o 7:30 wieczorem, a po Mszy Św. spotkanie z wymianą tajemnic. Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod 
wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, są jeszcze 2 wolne miejsca. 
W każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8:30 rano modlimy się w intencjach obrony życia. Dołącz do nas! 
           


LIVING ROSARY- GROUP APRIL 2022  
This month we continue to pray for peace especially in Ukraine. 

The Pope’s Monthly Intention: Health Care Workers 
We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest 
countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

Parish intentions: Intention for the reparation for the sins of bishops, priests, and all of us, for 
families, children, youth, the sick, vocations, for the joy of heaven for the dead, the end of the crisis 
caused by the pandemic. 

Personal intentions. 
Every second Sat. of the month at 7:30am we pray the rosary for the pro-life intentions. Come and join us! 

Nowenna Do Bożego Miłosierdzia 
Nowenna rozpoczyna się w Wielki Piątek a kończy w 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego 24 Kwietna 2022.  
Będziemy odmawiać Nowennę po mszach świętych przez 
9 kolejnych dni. W Wielką Sobotę przed Liturgią o godz. 
7:00 wieczorem. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej 
szczególnej modlitwie.


Novena to Divine Mercy begins on Good Friday and 
ends on Divine Mercy Sunday, April 24, 2022. We will be 
praying the Novena after Mass for 9 consecutive days. On 
Holy Saturday before the Liturgy at 7:00 p.m.
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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—Heidi Strong—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  
2022 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 2022 online, 

możesz wejść na tą stronę: 
www.annualcatholicappeal.com

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
http://www.stpriscilla.org/online-giving



