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Fr. Maciej D. Galle, Pastor -  ext. 103 

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor - ext. 102 

Mrs. Anna Adamowski, Office Manager - ext. 101


Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education Coordinator


Mrs. Renata Zolnik, Business Manager - ext. 106


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  

Religious Education  
Office: ext. 105 

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 (24) 
8:30AM	 God’s Blessings, protection of the Blessed Mother & 	
	    needed graces for Jarosz family

	 +Jan Kocon 6 months after death (family)

	 +William Maletz (family)

	 +Roman Garlicki (wife & children)

	 +Franciszek Kostka (daughter)

	 +Leokadia Kostka (daughter)

	 +Maria Sadowski (son)

	 +Beata Sadowski (husband)

	 +Jerzy Sadowski (son)

	 Deceased members of Kucharski, Olvera & Yuza family

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Pana Jezusa i potrzebne łaski dla Olivera, Doriana 	
	    i rodziny

	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże Bł i potrzebne łaski 	
	    dla Marii i Henryka Saj z okazji 58mej rocznicy ślubu

	 Intencja dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej 

	    i potrzebne łaski dla Marty i Stanisława Skałuba z okazji 	
	    25-tej rocznicy ślubu

	 O Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla Pawła oraz Piotra 
	    z okazji 22 urodzin 

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

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla Anny

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

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

	 O pragnienie przyjęcia Pana Jezusa w I-szej Komunii 	
	    Świętej dla Maji

	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże Błogsł. i wszelkie 	
	    potrzebne łaski dla Ady w dniu urodzin

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    pomoc, bł 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 Dolubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Michał Zawadzki 3-cia rocznica śmierci (mama)

	 +Martin Arens 2-ga rocznica śmierci (żona)

	 +Adam Pawełczyk 1-sza rocznica śmierci (córka)

	 +Kazimierz Łączyński z okazji urodzin (rodzina)

	 +Lesław Łączyński z okazji urodzin (rodzina)

	 +Jerzy Opaliński z okazji imienin (żona z synami)

	 +Józef Kułaga 7-ma rocznica śmierci (żona i dzieci)

	 +Julianna Rogowska 

	 +Salomea Skrodzka-Rogowska

	 +Walenty Rogowski

	 +Antoni Rogowski

	 +Jerzy Wilk 9-ta rocznica śmierci (dzieci)

	 +Krystyna Burzawa

	 +Janina Żelazo w 20-tą rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Janina i Antoni Olszewski

            Za zmarłych z rodzin Pasternak, Dubaj, Jahna, Słupnik i Nocuń

	 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 Anny

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (żona i córka)

	 O łaskę uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla syna 	
	    Roberta (rodzice)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne w rodzinie

	 +Kazimierz Kania 1 miesiąc po śmierci (córka) 

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


MONDAY (25)  
8:00AM	 +Jorge Villegas death anniversary (family)

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

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

	    i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Anny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (26)  
8:00AM	 +Anton Marienfeld birthday remembrance (Jim Miketta)

	 +Paul Belluomini birthday remembrance (Joy)

	 +Sergio Poco, Jr. 3rd death anniversary (family)

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

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

	 O Bożą opiekę i zdrowie dla Anny


WEDNESDAY (27)  
8:00AM	 +Stanisław Dziwik 45th death anniversary (daughter Ursula)

	 +Maria Dziwik (daughter Ursula) 

7:30PM.  O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty i opiekę M Bożej dla rodziny

	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Anny

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

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

	    i jego rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


THURSDAY (28) 
8:00AM	 +Halina Nowak

	 Deceased members of Nowak family

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

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

	    i jego rodziny

	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Anny


FRIDAY (29) 
8:00AM	 In thanksgiving for received graces for Diana 

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

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

	 O łaskę zdrowia dla Anny

	 +Andrzej Piłat 


SATURDAY (30) 
8:00AM	 +Ruben Adaya 2nd death anniversary (family)

	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

9:00AM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla syna Roberta (rodzice) 

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

	    i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Anny 

	 O łaski potrzebne dla ks.Macieja i ks.Daniela

           O łaskę wiary dla Barbary i Pawła oraz opiekę Jezusa dla ich dzieci

	 O Bożą opiekę dla Antoniego, Piotra i rodziny

	 Intencja o Boże bogosł. i zdrowie dla Anny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 +Piotr i Michalina Sołowska w rocznicę śmierci (rodzina)

4:00PM	 In thanksgiving & God’s Blessings for Marge Senne on wedding 
	    anniversary

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Irene Czekaj death anniversary (daughter)

	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Bill Senne (wife)




Second Sunday of Easter April 24, 2022

 

4

The Apostles ask and the sick person is healed. Today, we read in a passage 
from the Acts of the Apostles about how the sick were brought into the streets 
and laid there, hoping that only the shadow of Peter as he passed by would fall 
on one of them. This is important because it reminds us of the situation in the 
time of Jesus when many people pressed for Him to heal them of their 
diseases. It is now that the Lord Jesus is being revealed through His disciples. He is with them 
exactly as he predicted. Everyone was healed. Christ by handing over to His disciples the 
disposition of God's mercy, remains its source Himself. He gives to whom He wants and the way 
He wants. Our God is alive and real! He does not exist somewhere there but is present in our lives 
and in very human shapes and forms. The problem is that we don't know how to recognize Him, 
because that can only be achieved by the change of our hearts.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Apostołowie proszą i chory doznaje uzdrowienia. Czytamy dzisiaj we fragmencie z Dziejów 
Apostolskich o tym, jak wynoszono na ulice chorych i kładziono ich tam z nadzieją, żeby tylko cień 
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. To ważne, bo przypomina nam to sytuację za 
czasów Pana Jezusa, kiedy to wielu cisnęło się do niego, aby ich uzdrowił z chorób. Oto teraz Pan 
Jezus objawia się przez swoich uczniów. Jest z nimi 
dok ładnie tak, jak przepowiedzia ł. Wszyscy 
doznawali uzdrowienia. Chrystus przekazując 
uczniom rozporządzanie Bożym miłosierdziem, sam 
pozostaje jego źródłem. Udziela komu chce i jak 
chce. Nasz Bóg jest żywy i prawdziwy! Nie istnieje 
gdzieś w zaświatach, ale jest realnie obecny w 
naszym życiu i to w bardzo ludzkich kształtach. 
Problem polega na tym, że nie umiemy Go 
rozpoznać, bo można to osiągnąć jedynie przez 
przemianę serca. 


PAX,

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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24 KWIETNIA  
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał 
je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji 
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę 
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla 
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku 
Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra 
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:  Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia  (Dz. 299).  Pragnę, aby święto Miłosierdzia, 
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła   miłosierdzia   Mojego.   Która dusza  
przystąpi   do   spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i 
kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).


APRIL 24 - FEAST OF THE DIVINE MERCY 

The Feast of Divine Mercy is celebrated on the first Sunday after Easter, and the 2nd Sunday of Easter, now 
called Divine Mercy Sunday. At the request of the Polish Episcopate, the Holy Father John Paul II in 1995 introduced 
this holiday for all dioceses in Poland. On the day of Sister Faustina's canonization, April 30, 2000, the Pope 
announced this feast for the whole Church.

The institution of this feast was inspired by the desire of Jesus that was passed on by Sister Faustina. The Lord Jesus 
said to her: I desire that the first Sunday after Easter to be the Feast of Mercy (Diary 299). I desire that the Feast 
of Mercy to be a refuge and shelter for all souls, especially for poor sinners. On that day, the very depths of My 
tender mercy are open, I pour out a whole ocean of graces on those souls who approach the fount of My 
mercy. The soul that will go to confession and receive Holy Communion, shell obtain complete forgiveness of 
sins and punishments. On that day all the divine floodgates through which graces flow are opened (Diary 699).




Second Sunday of Easter April 24, 2022

7

SAINTS OF THE WEEK   |    ŚWIĘCI TYGODNIA 

April 25, St. Mark, an Evangelist 
St. Mark was an evangelist, or Gospel writer of the shortest and the oldest of the Gospels. He was a traveling 
companion and assistant of Paul and Barnabas on the first missionary journey. Mark probably secured some 
of his material from St. Peter. Mark wrote to proclaim the Good News to a community of both Jewish and 
Gentile Christians. 

Mark is a founder and bishop of the church of Alexandria, Egypt, where he was martyred. Mark’s symbol is a winged lion 
because his Gospel begins with the story of John the Baptist who, like a roaring lion, called people to repent.


April 28, Saint Gianna Beretta Molla, 1922 - 1962 - “The secret of happiness is to live moment by 
moment and to thank God for all that he, in his goodness, sends to us day after day.” 
Saint Gianna was born in Italy. At age twelve, she became involved in Catholic Action, and as a young 
adult, she joined the Society of Saint Vincent de Paul. Later Gianna became a doctor, specializing in 
pediatrics. After marrying Pietro Molla in 1955, they had a son and two daughters. While pregnant with her 
fourth child, Gianna was diagnosed with a uterine tumor. She resolved to save the life of her unborn child 
despite the risk to her own life. Her fourth child, Gianna Emanuela, was born in 1962, and Gianna died 
seven days later as a result of complications of the tumor. Saint Gianna understood the realities of being a 
wife, doctor, and working mother. She believed deeply in the holiness of the family and in the sanctity of 
human life. 


April 29, Saint Catherine of Siena, 1347-1380  
We celebrate Catherine of Siena as an international political figure, a feminist hero, and a doctor of the church. Catherine 
was not a nun, however, but a member of the Dominican Third Order. 

Her typical daily activities included: managing a large household of followers, living in poverty and begging with her 
disciples for everything they needed, fasting severely but always seeing that her friends were well fed, praying for many 
hours at a time,., reading the thoughts and knowing the temptations of her associates, interceding fiercely for hardened 
criminals, caring for the sick, finally, offering advice to popes and princes. 

In 1376, Catherine worked to repair a breach between Pope Gregory XI and Italian cities led by Florence. She wrote 
Pope Gregory XI six times, and she went to Avignon on a peacemaking mission. Not long after, Gregory XI returned the 
papacy to Rome. Catherine’s efforts to reconcile the pope and the Italian cities finally succeeded. 

25 kwietnia, Św. Marka, Ewangelisty 
Św. Marek napisał najstarszą z Ewangelii. Był towarzyszem podróży Św. Pawła i Barnaby w ich podróży misyjnej, a Św. 
Piotr przekazał mu większość historii do napisania Ewangelii dla wspólnoty zarówno żydowskiej, jak i pogańskich 
chrześcijan. Marek jest założycielem i biskupem kościoła Aleksandrii w Egipcie, gdzie zginął męczeńską śmiercią. 
Symbolem Marka jest skrzydlaty lew, ponieważ jego Ewangelia zaczyna się od historii Jana Chrzciciela, który niczym lew 
ryczący wzywał ludzi do pokuty.


28 kwietnia, Św. Gianna Beretta Molla, 1922-1962 - „Sekretem szczęścia jest żyć chwila po chwili i dziękować Bogu za 
wszystko, co w swojej dobroci zsyła nam dzień po dniu”. 
Święta Gianna urodziła się we Włoszech. W wieku dwunastu lat zaangażowała się w Akcję Katolicką i jako młoda osoba 
dorosła wstąpiła do Towarzystwa św. Wincentego a Paulo. Później Gianna została lekarzem specjalizującym się w 
pediatrii. Po ślubie z Pietro Mollą w 1955 mieli syna i dwie córki. Podczas ciąży z czwartym dzieckiem u Gianny 
zdiagnozowano guza macicy. Postanowiła ocalić życie swojego nienarodzonego dziecka, mimo ryzyka własnego życia. 
Jej czwarte dziecko, Gianna Emanuela, urodziło się w 1962 roku, a Gianna zmarła siedem dni później w wyniku powikłań 
guza. Św. Gianna rozumiała realia bycia żoną, lekarzem i pracującą matką. Głęboko wierzyła w świętość rodziny i 
świętość ludzkiego życia. 


29 kwietnia, Święta Katarzyna ze Sieny, 1347-1380 
Św. Katarzyna ze Sieny to międzynarodowa postać polityczna, broniąca kobiet i doktor Kościoła. Katarzyna nie była 
jednak zakonnicą, ale członkiem Trzeciego Zakonu Dominikanów. Jej typowe codzienne czynności 
obejmowały: zarządzanie dużym domem, życie w ubóstwie i żebranie z uczniami o wszystko, czego 
potrzebowali, surowe posty, ale zawsze pilnowała, aby inni byli dobrze odżywieni, wielogodzinne 
modlitwy, czytała myśli i znała pokusy swoich współpracowników, żarliwie wstawiała się za zatwardziałymi 
przestępcami, opiekując się chorymi, wreszcie udzielając rad papieżom i książętom.

W 1376 r. Katarzyna pracowała nad naprawą łączności między papieżem Grzegorzem XI, a włoskimi 
miastami pod wodzą Florencji. Sześć razy napisała do papieża Grzegorza XI, a także udała się do 
Awinionu z misją pokojową. Niedługo potem Grzegorz XI przywrócił do Rzymu. Starania Katarzyny o 
pojednanie papieża z miastami włoskimi w końcu się powiodły.
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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.—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 

April 10, 2022 

Sunday Collections  	 	 $10,523.61

Easter Flowers	 	 $6,064.00

Rice Bowl	 	 	 $858.89

Total Collections $17,446.50 

April 17, 2022 

Sunday Collections  	 	 $11,363.00

Holy Thursday		 	 $3,484.00

Good Friday	 	 	 $5,371.00

Rice Bowl	 	 	 $2,157.38

Easter Special		 	 $22,691.00

Total Collections $45,066.38 

Thank you for your generosity!

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



