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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 (8) 
8:30AM	 God’s Blessings & health for Gloria Engel (Bob & Karen)

         God’s Blessings, graces, gifts of the Holy Spirit & protection 	         

            of the Blessed Mother for Daniel Jarosz on his 31st birthday (family)

	 In thanksgiving, health & for graces for Martina O’Leary 	
	    (Lenora & family)

	 For safe trip for Paulina

	 Health & God’s Blessings for Margaret

	 +Jan Kocon (family)

	 +Lorraine DuPlantis (Denise)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Amparo Gonzalez (family)

	 +Pauline Gerber -Mother (daughter)

	 +Pauline C. Gerber-Mother (children)

	 +Karoline Mizera (family)

	 +Concepcion Morales (family)

	 +Concepcion Eguizabal (family)

	 +Piotr Malewski (mother)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O bł Boże dla Sarah Kristen w dniu Chrztu św. i opiekę 	
	    Matki Bożej dla rodziców i Michałka

           O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Olivera, Doriana i rodziny

	 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)

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

	 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla mamy - Reginy Żak

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Jurek i Guszkiewicz

	 +Anna Łączyńska (rodzina)

	 +Katarzyna i Kazimierz Owca (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Łucja Gwóźdź w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Piotr Malewski (mama)

	 +Teresa

	 +Janina

	 +Józefa Cieluch

	 +Anna Serwińska

	 +Zofia Wąż

	 +Zygmunt Wąż w rocznicę śmierci

	 +Bogdan Wąż w rocznicę śmierci

	 +Karolina Pater

	 +Helena Gaińska

	 +Krzysztof Żak, +Leszek Żak

	 +Helena i Stanisław Wielgośińscy z okazji imienin

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Anny i Barbary

	 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

	 O Bożą Opatrzność, zdrowie i łaski w Bogu wiadomej 	
	    intencji dla Czesi z rodziną

	 +Melania Pawełko (rodzina)

	 +Mariusz Rozmus 3 miesiące po śmierci

	 +Teresa 

	 +Janina	 

	 +Piotr Malewski (mama) 

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


MONDAY (9)  
8:00AM	 All souls in purgatory

	 +Piotr Malewski (mama)


MONDAY (9)  
7:30PM	 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 i Barbary

	 +Eugeniusz Solecki

	 +Kazimiera Solecki w rocznicę śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (10)  
8:00AM	 God’s Blessings for Anna Harmata on her birthday

	 +Piotr Malewski (mama)

7:30PM	 O łaski potrzebne i opiekę Matki Bożej dla Anny Harmata w 	 	
	    dniu urodzin

	 Intencja dziękczynna z prośbą o światło Ducha Świętego i Bożą 		
	    Opatrzność dla Daniela Jarosz w dniu 31 urodzin (rodzina)

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

	 O Bożą opiekę i zdrowie dla Anny


WEDNESDAY (11)  
8:00AM	 All souls in purgatory 

	 +Piotr Malewski (mama)

7:30PM	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Anny i Barbary

          Z pomocą MB Nieust. Pomocy o uwolnienie z nałogów dla syna Roberta

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

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 +Helena Foltyn 3 miesiące po śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


THURSDAY (12) 
8:00AM	 Health & blessings for Anna Babbo (Gloria, Bob Karen) 

	 +Adan Salgado birthday remembrance (family) 

7:30PM	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Anny i Barbary

              Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, bł.   

               Boże i opiekę M Najśw. na każdy dzień dla Krzysia i jego rodziny


FRIDAY (13) 
8:00AM	 In thanksgiving, God’s blessings & protection of the Holy 	 	
	    Mother for fr. Daniel on his birthday

	 God’s blessings & health for Gloria Engel on her 93rd birthday 	 	    
	    (Bob & Karen)

	 +Pedro Cantillas death anniversary (Villegas family) 

7:30PM	 Intencja dziękczynno-błagalna za wstaw. M Bożej Fatimskiej 	 	    
	    dla ks. Daniela w dniu urodzin

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

	 O łaskę zdrowia dla Anny i Barbary

	 +Florian Głowa

	 +Wiktor Chociej 6-ta rocznica śmierci

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (14) 
8:00AM	 +Fermina Pamatmat 1st death anniversary (family)

	 +Salvatore Morreale birthday remembrance (wife) 

9:00AM	 O zdrowie i Boże bł. dla Zdzisława Kułaga rodziną z okazji 	 	
	    urodzin

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla syna Roberta  

	 Int. dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, bł. 	 	    
	    Boże i opiekę M Najśw. na każdy dzień dla Krzysia i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Anny i Barbary

	 O łaski potrzebne dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 O łaskę wiary dla Barbary i Pawła oraz opiekę M Bożej dla ich 	 	    
	    dzieci

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 Intencja o Boże błogosł. i zdrowie dla Anny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O Bożą Opatrzność i ochronę przed złem dla Ireny i jej rodziny

	 +Halina i Edward Nowak i zmarłych z rodziny

	 +Antoni i Wanda Cecuga i zmarłych z rodziny

4:00PM	 +Fermina Pamatmat 1st death anniversary (family)

	 +Salvatore Morreale birthday remembrance (wife)

	 +Elizabeth & Ernest Schmit (granddaughter)

	 +Isamel Santana Sr. 1 month after death (Palomino family)

	 +Rosemary Van Den Broecke 1 month after death (Palomino family)
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The American Trappist Thomas Merton wrote: "Our false "self" must die because 
God does not know it. He only knows the "self" He has created in us and waits 
for its response." Shocking is this statement, but it is precisely at this moment 
that we become "sheep of Christ", when we listen to His voice and follow Him in 
our lives. The Book of Revelation shows us very clearly that only those who 
belong to Christ share in His life. For there is no other eternal life but by the way 
of participation in His life. Just as Jesus had a share in the life of the Father, to 
whom He entrusted himself and obeyed, so we get a share in His life when we 
entrust ourselves to Him and obey. Today, let us think that true listening to Jesus 
is accomplished in the heart. Here, we are truly known, and we can get to know. Apart from the heart, we 
are alien and without identity. That's why He doesn't know us like that. He knows only those whom He has 
given the heart and who live in the heart.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Amerykański Trapista Thomas Merton pisał: „Nasze fałszywe „ja” musi umrzeć, bo Bóg go nie zna. On zna 
jedynie to „Ja”, jakie w nas stworzył i oczekuje na jego odpowiedź”. Wstrząsające to stwierdzenie, ale 
precyzyjnie właśnie wtedy stajemy się „owcami Chrystusa”, kiedy słuchamy Jego głosu i w naszym życiu 
podążamy za Nim. Księga Apokalipsy pokazuje nam bardzo wyraźnie, że tylko ci, którzy należą do 
Chrystusa, mają udział w Jego życiu. Nie ma bowiem innego życia wiecznego jak tylko w postaci udziału w 
Jego życiu. Właśnie tak, jak Jezus miał udział w życiu Ojca, któremu całkowicie zawierzył i był Mu 
posłuszny, tak i my uzyskujemy udział w Jego życiu, gdy Mu zawierzamy i jesteśmy Mu posłuszni. 
Pomyślmy dzisiaj, że prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu. Tutaj 
naprawdę  jesteśmy poznani i sami poznajemy. Poza sercem jesteśmy obcy i 
pozbawieni tożsamości. Dlatego takich On nas nie zna. Zna tylko takich, których 
obdarzył sercem i żyjących w sercu. 


PAX,

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja

God’s Blessings and congratulations to students 
from St. Priscilla Religious Education Program who 

received the Sacrament of First Holy Communion on 
May 1, 2022. 

Remember to always stay close to Jesus by receiving 
the Eucharist as often as you can!


Special thanks you to Suzanne Moritz who prepared the 
children for this beautiful day.

Thank you to the parents for their cooperation and 
support and for the faith and love which they share daily 
with their children.

Thank you to Fr. Maciej, our pastor and Fr Daniel who 
made this a truly prayerful celebration.
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God Bless & Thank You to Our Catechists! 

As the end of the Religious Education year has just happened, I want to extend my 
sincere thanks and appreciation to all who make our program of Catechesis such a 
successful and fruitful ministry.

 
Our Catechists (religious education teachers and assistants) spend untold hours in preparation and teaching time 
each weekend in order to pass on the Catholic faith to a new generation of believers—your children—and I know that I 
join all of our parents in offering our collective appreciation. The time, energy and love that comprises those who take 
on this ministry is not only a powerful sign of Christian Discipleship, but it is also the bedrock of a Catholic parish: to 
pass on Christ’s love and faith to others through our families and neighbors, especially those involved in our religious 
education program. 

Thank you to Andrea Miller 1st grade teacher, Suzanne Moritz 2nd grade, First Communion teacher, Margaret Tomasik 
3rd grade teacher, Theresa Tyc  5th grade teacher, Martina O’Leary and Arlene Jagiello 6th grade teachers, Paula 
Burns 7th grade teacher, Deacon William 
Burns 8th grade/ Confirmation teacher, 
Linda Duplantis assistant. 


God Bless you one-and-all- STUDENTS, 
PARENTS, AND FAMILIES who 
participated this year in our program, 
have a blessed summer! See you in 
September!


Bóg Zapłać i Podziękowanie dla naszych katechetów! 

Nadszedł koniec roku w Programie Nauczania Religii i pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy sprawiają, 
że nasz program katechezy jest owocną posługą. Każdy tydzień nasi katecheci (nauczyciele i asystenci) spędzali wiele 
czasu na przygotowaniach, nauczaniu naszych dzieci i młodzieży, aby przekazać wiarę katolicką nowemu pokoleniu. 
Wiem również, że przyłączam się do podziękowań wszystkich rodziców, którzy wyrazili swoją wdzięczność w ubiegły 
piątek podczas celebracji zakończenia roku. Czas, energia i miłość, które składają się na tę posługę, są nie tylko 
potężnym znakiem chrześcijańskiej służby, ale także podstawą mocnej katolickiej parafii. To jest, aby przekazywać 
miłość i żywą wiarę Jezusa Chrystusa w naszych rodzinach, wśród bliźnich, zwłaszcza poprzez osoby zaangażowane 
w nasz program edukacji religijnej.


Szczególne podziękowania dla Joanny Sura, która prowadziła katechezę 1-3 klasy, Katarzyny 
Hubka, katechetki 7 kl., Marty Śnieżko, która przygotowywała klasę do Bierzmowania i 
Maglaleny Filonowicz, asystentki.


Bóg zapłać wszystkim UCZNIOM, RODZICOM I RODZINOM, którzy uczestniczyli w tym roku 
w naszym programie! Życzymy błogosławieństwa Bożego na czas wakacji! Do zobaczenia we 
wrześniu!
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MAY IS THE MONTH OF MARY! In May, throughout the Catholic world, special services are held in honor of the 
Blessed Virgin Mary, one of which is May Crowning, which is a Catholic tradition especially in the United States. In the 
month of May we honor Mary as the Queen of Heaven and Earth.

In our parish, members of the Women's Club have been preparing this Marian celebration for years. This year, the 
Coronation of Mary took place on Sunday, May 1. During the Holy Mass at 12:30 our children received the First 
Communion. Afterwards together with their parents, and the rest of the congregation they took part in the ceremony 
and they placed flowers at the feet of Mother Mary. You can watch this celebration on YouTube as well. 

https://youtu.be/Dyn08laDfyQhttps://youtu.be/Dyn08laDfyQ


MAJ JEST MIESIĄCEM MARYI! W maju, w całym katolickim świecie, mają miejsce specjalne nabożeństwa ku czci 
Najświętszej Maryi Panny jedną z nich jest "Koronacja Majowa", która jest znaną tradycją katolicką w Stanach 
Zjednoczonych. W miesiącu maju szczególnie czcimy Maryję jako Królową Nieba i Ziemi. 

W naszej parafii od lat członkinie Klubu Kobiet przygotowywały tą uroczystość Maryjną. W tym roku Koronowanie 
Maryi odbyło się w niedzielę 1 maja, po Mszy Św. o 12:30 na której dzieci przyjęły Pierwszą Komunię a później wraz z 
rodzicami wzięli udział w koronowaniu Maryi i wraz z wszystkimi obecnymi złożyli kwiaty u stóp Matki Bożej.

Całą tę uroczystość można zobaczyć na kanale YouTube i na podanej wyżej stronie.


Majówki ku czci Matki Bożej 
W miesiącu maju od poniedziałku do piątku odmawiamy 
Różaniec o godz. 6:50 wieczorem, a po niej będziemy 
odmawiać Litanię Loretańską. Nabożeństwo Majowe w 
niedzielę będzie o godz. 5:30 po południu. 

Marian Devotion during  
the month of May 

We invite you to participate in Marian Devotion 
every day, from Monday to Saturday at 7:30 AM, 
and on Sunday before 8:30 Holy Mass.

SPECIAL THANKS TO LOUISE DOPPEL,  
who for over 35 years has been preparing for 
May Crowning a crown of flowers for Mother 
Mary and roses that everyone could offer to 
Mary during this celebration. 
May God reward you with His blessing for a beautiful 
example of your generosity and care for the parish. 
God bless you! Thank You! 
Specjalne podziękowania dla Louise Doppel, która od 
ponad 35 lat przygotowuje koronę z kwiatów i róże, które 
każdy mógł ofiarować Maryi podczas tej uroczystości.

Niech Pan Bóg swoim błogosławieństwem wynagrodzi 
piękny przykład ofiarności i troski o parafię. Bóg zapłać!

8 maj- Dzień Matki  
Niech Pan Bóg 
błogosławi naszym  
Mamom! 
„Do matki” W. Grodzieńska 
Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 
Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą 
Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem 
I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo. 

May 8- Mother’s Day 
May God Bless our moms!  
To My Mother~ Anon. 
For all the times you gently picked me up, 
When I fell down, 
For all the times you tied my shoes 
And tucked me into bed, 
Or needed something 
But put me first instead. 
For everything we shared, 
The dreams, the laughter, 
And the tears, 
I love you with a "Special Love" 
That deepens every year. 

https://youtu.be/Dyn08laDfyQhttps://youtu.be/Dyn08laDfyQ
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ZAPROSZENIE NA MSZĘ PRYMICYJNĄ 
Zapraszamy wszystkich parafian na Pierwszą Mszę Św. Księdza Tomasza Powroźnika w 
sobotę 14 maja o godzinie 16:00 i w niedzielę 15 maja o 10:30 w kościele Św. Pryscylli.


INVITATION FOR THE FIRST HOLY MASS 
All parishioners are invited to Father Tom’s First Holy Mass on Saturday, May 14 at 4:00 PM 
and Sunday, May 15 at 10:30AM at Saint Priscilla Church. 
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Janice Arnet—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Rosario 
Cruz—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—Jaymee Yamzon—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 

May 1, 2022 

Sunday Collections  	 	 $9,917.65

Capital Improvements		 $4,805.00

Total Collections $14,722.65 

Thank you for your generosity!

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



