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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 (14) 
8:30AM	 God’s blessings for family

	 Health & blessings for Sylvia Hodges

	 +Jan Kocon (family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael) 

	 +James Roxworthy 1month after death (Rennee Piasecki)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O bł i opiekę Matki Bożej dla Justyny i jej rodziny

	 O szcześliwą podróż do Polski,  udany pobyt, Boże bł 

	   i opiekę Matki Bożej Ludzmierskiej dla Marii i syna Józefa

	 +Tadeusz Sawoniuk zmarł w Polsce (syn Wojtek)

	 +Teresa i Roman Ciereszko (syn Dariusz)

	 +Helena i Czesław Zawistowskich (córka Marzena) 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice) 

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz

	 +Stefania i Antoni Guszkiewicz 

	 +Józef Jurek 

	 +Józef Gajda 13-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 21 miesięcy po śm. (rodzina)

	 +Rogowski Stanisław 

	 +Rogowska Gabriela 

	 +Leszek Żak

	 +Krzysztof Żak 

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart 1-sza rocznica śm (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 
	    i pomoc dla Krzysia

	 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i pomoc w intencji Bogu 
	    wiadomej dla Dariusza

	 O łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego dla męża 

	    (żona i córka)

	 O Bożą opiekę dla rodziny

	 O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Justyny i jej 	
	    rodziny 

	 +Kamil Kwiatek

	 +Franciszek Faltyn (Edyta i Darek)

	 +Tadeusz Sawoniuk zmarł w Polsce (syn Wojtek)

	 +Teresa i Roman Ciereszko (syn Dariusz)

	 +Helena i Czesław Zawistowskich (córka Marzena)


MONDAY (15)  
8:00AM	 God’s Blessing & protection of the Blessed Mother for 	
	    Wilczek, Majewski, Nowak and Heffin families 

	 +Marta Łukasiuk death anniversary (family) 

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Larry Kapryan Jr.( family)

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 Intencja dziękczynna Małgorzaty i Wes Sitarz 

	    w 35-tą rocznicę ślubu z prośbą o dalszą opiekę MB 	
	    Częstochowskiej i potrzebne łaski 

	 O łaskę zdrowia Boże Błogosł. oraz opiekę MB Nieustającej 
	    Pomocy dla S. Danuty

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)


TUESDAY (16)  
8:00AM	 All souls in purgatory 

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 +Balbina Głowaty 10 miesięcy po śmierci 

	 +Henryka Siedlarz  

WEDNESDAY (17)  
8:00AM	 God’s Blessing, wisdom & knowledge for Leshe to pass the 		
	    exam 

7:30PM	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 O Bożą opiekę i łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła oraz zdrowie dla 	
	    ich dzieci

	 O opiekę M Bożej dla Hieronimy i rodz

	 O łaski potrzebne i opiekę M. Najśw dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane Łaski z prośbą o dalszą 	 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 O zdrowie, bł. Boże i pomoc w intencji Bogu wiadomej dla 	 	
	    Dariusza

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 +Aleksandra Zapart 1-sza rocznica śmierci 

	 +Henryka Siedlarz 


THURSDAY (18) 
8:00AM	 +Christopher Laqui 1st death anniversary (family)

	 +Kenneth Morrtz 8th deah anniversary (wife)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 +Henryka Siedlarz   


FRIDAY (19) 
8:00AM All souls in purgatory 

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 +Henryka Siedlarz 


SATURDAY (20) 
8:00AM	 God’s Blessing & protection of the Blessed Mother for Wilczek 	
	    Majewski, Nowak, and Heflin families 

9:00AM	 O Boże błogosławieństwo dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 O Bożą opiekę i łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła oraz 	 	    
	    zdrowie dla ich dzieci

	 O opiekę M Bożej dla Hieronimy i rodz

	 O łaski potrzebne i opiekę MNajśw dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane Łaski z prośbą o dalszą 	 	
	    opiekę i pomoc dla Krzysia

	 O zdrowie, bł. Boże i pomoc w intencji Bogu wiadomej dla 	 	
	    Dariusza

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 O zdrowie, Boże Bł. i wszelkie łaski dla Moniki Kułaga z okazji 	
	    urodzin 

	 O łaskę zdrowia Boże Błogosł. oraz opiekę MB Nieustającej 		    
	    Pomocy dla S. Danuty

	 +Halina , Edward Nowak i zmarłych z rodz

	 +Wanda i Antoni Cecuga i zmarłych z rodz

	 +Stanisław Wilczek i zmarłych z rodziny

	 +Ks. Jerzy Gawlik i zmarłych kapłanów

	 +Henryka Siedlarz

	 +Florian Głowa 

4:00PM	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 Deceased members of the Senne family (Marge) 
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	 The statement of the Lord Jesus contained in today's Gospel expresses 
His great desire that the salvation of the world may be accomplished as soon as 
possible. The fire He talks about does not mean God's wrath and punishment. 
Rather, it is the fire of God's love. Jesus' words foreshadow exactly what will 
happen at Pentecost, when the Holy Spirit will descend upon the early Church in 
the form of fiery tongues. This fire will arise from the passion of Jesus, which is 
here called Baptism. The words of the Lord Jesus also show that He is shocked by 
the prospect of His Passion. The fact that Jesus claims He brings a split does not 
in any way invalidate the statements of the Old Testament prophets who called Christ the Prince of Peace. 
In fact, Christ is the giver of peace and is constantly building it. Instead, it is destroyed by people who reject 
Christ and the work He has done. As we can see and hear, what will divide people will be the person and 
the Gospel of Jesus Christ. When we read the Gospels carefully, we can easily see that in His ministry He 
has already encountered attitudes of praise and hostility. So, it was and will be with everyone who faithfully 
followed and follows in His footsteps.


	 That is why the advice of the author of the Letter to the Hebrews is so important to us - to stand 
firmly on the side of Christ, to cut ourselves off from the evil that arises in us, and to fight sin, even to the 
shedding of blood, if necessary. It is this struggle that expresses our ultimate determination. Only it will really 
allow us to persevere to the end with Christ in the face of the existing division and duality in the world. Each 
time we partake in the Eucharist is a very concrete expression of our standing with Christ. May we only take 
this declaration seriously and try to implement it in our daily lives.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Wypowiedź Pana Jezusa zawarta w dzisiejszej Ewangelii wyraża Jego wielkie pragnienie, aby jak 
najszybciej dokonało się zbawienie świata. Ogień, o którym mówi nie oznacza gniewu Boga i Jego kary. Jest 
to raczej ogień Bożej miłości. Słowa Jezusa zapowiadają dokładnie to, co się stanie w dniu Pięćdziesiątnicy, 
kiedy pod postacią ognistych języków zstąpi na pierwotny Kościół Duch Święty. Ten ogień zrodzi się z Męki 
Jezusa, która została tutaj nazwana chrztem. Słowa Pana Jezusa pokazują też, że jest On wstrząśnięty 
perspektywą swojej Męki. To, że Jezus twierdzi, iż przynosi rozłam wcale nie przekreśla wypowiedzi 
proroków Starego Testamentu, którzy nazywali Chrystusa Księciem Pokoju. Tak naprawdę to Chrystus jest 
dawcą pokoju i nieustannie go buduje. Niszczą go natomiast ludzie, którzy odrzucają Chrystusa i dzieło, 
którego dokonał. Jak widzimy i słyszymy, tym co ludzi poróżni między sobą będzie osoba i Ewangelia 
Jezusa Chrystusa. Kiedy uważnie czytamy Ewangelie to łatwo zauważymy, że już podczas swojej 
działalności napotkał On na postawy uwielbienia i wrogości. Tak było i będzie z każdym, kto wiernie szedł i 
idzie Jego śladami. 


	 Dlatego tak ważna jest dla nas rada autora Listu do Hebrajczyków – zdecydowane opowiedzenie 
się po stronie Chrystusa, odcięcie się od zła, które w nas się pojawia i walka z grzechem, jeśli trzeba aż do 
przelania krwi. Właśnie taka walka jest wyrazem naszego 
ostatecznego zdeterminowania. Tylko ono tak naprawdę pozwoli 
nam wytrwać do końca przy Chrystusie w obliczu istniejącego 
podziału i rozdwojenia w świecie. Każdy nasz udział w Eucharystii 
stanowi bardzo konkretny wyraz opowiedzenia się  za Chrystusem. 
Obyśmy tylko tę deklarację potraktowali poważnie i starali 
się wprowadzać ją w nasze codzienne życie. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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MON. AUGUST 15—SOLEMNITY ASSUMPTION OF 
THE BLESSED VIRGIN MARY 
Catholics and many other Christians celebrate the feast of the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary. This significant feast day recalls the spiritual and 
physical departure of the mother of Jesus Christ from the earth, when both 
her soul and her body were taken into the presence of God. 
Pope Pius XII confirmed this belief about the Virgin Mary as the perennial 
teaching of the Church when he defined it formally as a dogma of Catholic 
faith in 1950, invoking papal infallibility to proclaim, “that the Immaculate 
Mother of God, the ever-Virgin Mary, having completed the course of her 
earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory.”


PON. 15 S IERPNIA — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Katolicy i wielu innych chrześcijan obchodzi święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Ten doniosły dzień świąteczny przypomina 
duchowe i fizyczne odejście matki Jezusa Chrystusa z ziemi, kiedy zarówno 
jej dusza, jak i ciało zostały zabrane przed oblicze Boga.

Papież Pius XII potwierdził to przekonanie, kiedy w 1950 roku formalnie określił je jako dogmat wiary 
katolickiej, powołując się na nieomylność papieską, aby głosić, że „Niepokalana Matka Boża, zawsze 
Dziewica Maria, po zakończeniu biegu swego ziemskiego życia, została wzięta z ciałem i duszą do chwały 
niebiańskiej”.

ą
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Sun. August 14—Saint Maximilian Mary Kolbe, Priest and Martyr 
1894 – 1941, Patron Saint of prisoners, drug addicts, journalists, and the pro-life movement 
Baptized as Raimund, Maximilian entered a local Franciscan seminary as a teen. When he was just 
eighteen, his superiors sent him to study in Rome, where he earned doctorates in philosophy and 
theology summa cum laude. He taught in a Franciscan seminary. He started an immense publishing 
house which printed devotional materials promoting the Army of the Immaculate. He founded a new Franciscan 
monastery, which rapidly grew into one of the largest in Poland. And in 1930 he became a missionary to the Far East. 
He went to China, and to Japan, where he founded a monastery near Nagasaki. He also started a publishing house in 
India. Began broadcasting from his own monastery radio station. As he immersed himself in the thousands of details of 
these varied apostolates, Father Kolbe maintained a disciplined life of prayer, mortification, and daily Mass. He was 
arrested by the Germans in 1939 and later transferred to the heavy labor division of Auschwitz for the last act of his 
life. Continuing to act as a priest, Kolbe was subjected to violent harassment, including beatings and lashings. At the 
end of July 1941, one prisoner escaped from the camp, the deputy camp commander, to pick ten men to be starved to 
death in an underground bunker to deter further escape attempts. When one of the selected men,  Franciszek 
Gajowniczek, cried out, "My wife! My children!" Kolbe volunteered to take his place. After they had been starved and 
deprived of water for two weeks, only Kolbe remained alive, so they gave Kolbe a lethal injection of carbolic acid. He 
died on 14 August 1941. 


Niedz. 14 sierpnia — św. Maksymiliana Maria Kolbe, kapłana i męczennika (1894 – 1941) 
patrona więźniów, narkomanów, dziennikarzy i ruchu pro-life  
Ochrzczony jako Raimund, Maksymilian wstąpił jako nastolatek do miejscowego seminarium franciszkańskiego. Gdy 
miał zaledwie osiemnaście lat, przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktoraty z filozofii i teologii 
summa cum laude. Wykładał w seminarium franciszkańskim. Założył ogromne wydawnictwo, które drukowało 
dewocjonalia promujące Rycerza Niepokalanej. Założył nowy klasztor franciszkanów, który szybko rozrósł się do 
jednego z największych w Polsce. A w 1930 został misjonarzem na Dalekim Wschodzie. Pojechał do Chin, udał się do 
Japonii, gdzie założył klasztor w pobliżu Nagasaki. Założył także wydawnictwo w Indiach. Rozpoczął nadawanie z 
własnej klasztornej stacji radiowej. Mimo różnorodnych apostolatów. Ks. Kolbe prowadził zdyscyplinowane życie 
modlitwy, umartwień i codziennej Mszy św. Aresztowany przez Niemców w 1939 r., a następnie przeniesiony do 
oddziału ciężkiej pracy w Oświęcimiu. Kontynuując pełnienie funkcji księdza, Kolbe był poddawany brutalnym 
szykanom, w tym biciu i chłostom. Pod koniec lipca 1941 r. z obozu uciekł jeden z więźniów, zastępca komendanta 
obozu, kazał by za to wybrać dziesięciu mężczyzn i skazać ich na śmierć głodową, aby powstrzymać dalsze próby 
ucieczki. Kiedy jeden z wybranych mężczyzn, Franciszek Gajowniczek, zawołał: „Moja żona! Moje dzieci!” Kolbe zgłosił 
się na ochotnika, aby zająć jego miejsce. Więźniowie byli głodzeni i pozbawieni wody przez dwa tygodnie, tylko Kolbe 
pozostał przy życiu, więc Kolbe otrzymał śmiertelny zastrzyk kwasu karbolowego. Zmarł 14 sierpnia 1941 r.


Tues. August 16—Saint Stephen of Hungary (C. 975 – 1038), Patron Saint of Hungary and of kings 
He was born Vaik and baptized Stephen when his father, a duke, converted to Christianity.  When he was about twenty-
two, he succeeded his father as a Magyar leader. After consolidating his territory and power through various wars, he 
sent an emissary to the Pope in Rome to petition for the founding of Church structures in his land. Pope had a crown 
fashioned for Stephen and sent it to Hungary, where the papal ambassador crowned Stephen king in 1001.

King Stephen took his duties as a Catholic king with utmost seriousness. He founded an enormous Benedictine 
monastery, numerous dioceses, and mandated one tax-supported parish with a priest for every ten towns. He built a 
shrine to the Virgin Mary, which became the sacred forum for the coronations, and burials, of the kings of Hungary. 
Interestingly, he required that all his subjects be married, except for priests and religious. After sadly familiar intrigues 
over succession, money, and power, Stephen died on August 15, 1038.


Wt. 16 sierpnia — Świętego Stefana Węgierskiego (975 – 1038), Patrona Węgier i królów 
Urodzony jako Vaik, a na chrzcie św. otrzymał imię Stefan, gdy jego ojciec, książę, nawrócił się na chrześcijaństwo. 
Kiedy miał około dwadzieścia dwa lata, zastąpił swojego ojca jako Madziarski przywódca. Po umocnieniu swojego 
terytorium i władzy poprzez różne wojny, posłał wysłannika do Rzymu aby poprosił papieża o założenie struktur 
kościelnych na jego ziemi. Papież zlecił wykonanie korony dla Stefana i wysłał ją na Węgry, gdzie ambasador papieski 
koronował Stefana na króla w 1001 roku.

Król Stefan z najwyższą powagą podchodził do swoich obowiązków jako króla katolickiego. Założył 
ogromny klasztor benedyktyński, liczne diecezje, a na dziesięć miast ustanowił jedną opodatkowaną 
parafię z księdzem. Zbudował sanktuarium Maryi Panny, które stało się świętym forum koronacji i 
pochówków królów węgierskich. Co ciekawe, zażądał, aby wszyscy jego poddani żyli w małżeństwie, 
z wyjątkiem księży i zakonników. W wyniku intryg rodzinnych dotyczących sukcesji, pieniędzy i 
władzy Stefan zmarł 15 sierpnia 1038 r.
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Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Beata—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—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 

Thank you for your generosity!

August 7, 2022 
Sunday Collections 	 	 $7,984.79

First Friday	 	 	 $520.00

First Saturday		 	 $1,676.00

Capital Improvements		 $5,279.00

Total Collections  $15,459.79 

Thank you for your  
continued support of our parish!

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



