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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 (21) 
8:30AM	 Health & blessings & recovery for Susan Carlson 

	    (Eileen Romano)

	 God’s blessings & graces for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Roman Matula (family)

	 +Janina Burek 4 months after death (family)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 Intencja dziękczynna Bogumiły i Stanisława z okazji 40-tej 	
	    rocznicy ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 	
	    zdrowie i opiekę Matki Bożej

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart 1-sza rocznica śmierci (rodzina) 

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Leszek Żak

	 +Krzysztof Żak 

	 +Tomasz Dubiel

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Józef Chajnowski 6 miesięcy po śmierci

	 +Victor Burzyński z okazji urodzin (mama)

	 +Adolf Burzyński (żona)

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Anna Serwińska 8 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Karol Serwiński (rodzina)

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 O łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego dla męża 

	    (żona i córka)

	 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 opiekę Matki Najświętszej dla rodziny 

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O Bożą opiekę dla Hieronimy i rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Barbary

	 +Sebastian Mroczyński 1-sza rocznica śmierci (mama)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (22)  
8:00AM	 God’s Blessing & protection of the Blessed Mother for 	
	    Wilczek, Majewski, Nowak and Heffin families 

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

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

	 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny 	
	    Wilczek, Majewski, Nowak i Heffin 

	 +Henryka Siedlarz (rodzina) 


TUESDAY (23)  
8:00AM	 +Sebastian Mroczynski 1st death anniversary (mom)

	 +Stella Arreola (Reyes family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

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

	 +Antonina Piłat 5 miesięcy po śmierci  (Jarosz)  

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)


WEDNESDAY (24)  
8:00AM	 +Leanora Pascua (Reyes  family) 

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

	 +Henryka Siedlarz (rodzina) 

THURSDAY (25) 
8:00AM	 +Lolita Castillo 40th  day after death

	 +Stephanie Pytka 41st death anniversary (Florence & Ursula)

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

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)   


FRIDAY (26) 
8:00AM 	 +Marianna Latos 14th death anniversary (family)

	 +Mieczysław Latos (family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny za wstaw. MB Częstochowskiej

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

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Agniszki, Roberta i rodziny

	 Za wstaw. MB Częstochowskiej intencja błagalna o łaskę 	 	
	    zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Danuta Leśniak 18-ta rocznica śmierci

	 +Mieczysław, Józefa i Stanisław Leśniak


Saturday (27) 
8:00AM	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

	 +Jack & Donna Herrity (family)

	 +Stanisław & Natalia Kazimierczuk death anniversary (family)

	 Deceased members of Kazimierczuk family

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

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

	 O łaskę zdrowia Boże Błogosławieństwo oraz opiekę Matki 	 	
	    Bożej Nieustającej pomocy dla s. Danuty

	 O łaskę zdrowia dla Antoniego oraz Bożą opiekę dla Hieronimy 

	    i rodziny

	 O Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Barbary, Pawła 

	    i dzieci

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 +Ks. Jerzy Gawlik i zmarli kapłani

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Halina, Edward Nowak i zmarli z rodziny

	 +Wanda, Antoni Cecuga i zmarli z rodziny

	 +Stanisław Wilczek i zmarli z rodziny

4:00PM	 +Salvatore & Maria DeSimmona (Micheal) 

	 +Joseph Voelker birthday remembrance (mom & dad)

	 +Jan Grudzien death anniversary (daughter)

Vatican International Exhibition of the Eucharistic 
Miracles of the World | Watykańska Międzynarodowa 

Wystawa Cuda Eucharystyczne Świata 
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	 Why is our thinking focused on quantity rather than quality? Even the 
Church community is not free from this type of thinking. Why are we worried about 
the number of people saved, about the statistics? It turns out that such statistical 
and sociological thinking is alien to God's logic. God does not want to speak to 
the public, rather He speaks to each of us. To me and to you, personally in an 
intimate way. He calls for us to enter through the narrow gate. You and I are meant 
to try our best to enter the Kingdom of God. Very often, however, concern for the 
salvation of many becomes an escape from the true and personal taking up of 
God's call. It turns out that you can be very religious, engaged in various works, in converting others, go to 
church often and at the same time be completely untouched by God's word. The Gospel for this Sunday 
speaks directly about such a situation. You can be very close to God, but not take Him to your heart at all. 
You can live in a beautiful, but illusory world that seeks hope in the impersonal "somehow it will be", "maybe 
I will be able to join the group of the saved ...". The problem is that there is no "somehow" with God, there is 
always a specific encounter, choice, and decision. Notice how the perspective looks completely different for 
a man who is afraid of his salvation and the perspective that God gives us. A promise that He will gather 
people from all the nations. The narrow gate becomes wide the moment the human heart opens to God's 
call to obey His word.

	 When we come to the Eucharist, we welcome Jesus who Has given Himself to us without limits. This 
means that true receiving of the Eucharist requires the opening of our hearts. This is what we affirm with our 
Amen - let it be so and be it in our lives!


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Dlaczego nasze myślenie jest skupione raczej na ilości niż na jakości? Nawet wspólnota Kościoła nie 
jest od tego typu myślenia wolna. Dlaczego martwimy się o liczbę zbawionych, o statystykę? Okazuje się, 
że takie myślenie statystyczno – socjologiczne jest obce Bożej logice. Pan Bóg nie chce mówić do ogółu, 
mówi raczej do każdego z nas. Do mnie i do ciebie, osobiście w sposób intymny. Woła abyśmy wchodzili 
przez ciasne drzwi. Ja i ty mamy się starać z całych sił wejść do królestwa Bożego. Bardzo często jednak 
troska o zbawienie wielu staje się ucieczką  od prawdziwego i osobistego podjęcia Bożego wezwania. 
Okazuje się, że można być bardzo gorliwym religijnie, zaangażowanym w rozmaite dzieła, w nawracanie 
innych, często chodzić do kościoła i w tym samym czasie pozostawać całkowicie nietkniętym przez Boże 
słowo. Ewangelia na dzisiejszą  Niedzielę mówi o takiej sytuacji wprost. Można się kręcić bardzo blisko 
Boga, ale wcale nie przyjmować Go do serca. Można żyć w pięknym, ale iluzorycznym świecie, który szuka 
nadziei w bezosobowym „jakoś to będzie”, „może uda mi się załapać do grona zbawionych…”. Problem w 
tym, że u Boga nie ma „jakoś”, tam jest zawsze konkretne spotkanie, wybór i decyzja. Zobaczmy, jak 
zupełnie inaczej wygląda perspektywa dla człowieka zalęknionego o swoje zbawienie i perspektywa, jaką 
daje nam Bóg. Obietnica, że przyprowadzi ze wszystkich narodów. Ciasne drzwi stają  się szerokie w 
momencie, kiedy ludzkie serce otwiera się na Boże wezwanie do posłuszeństwa Jego słowu. 

	 Kiedy przystępujemy do Eucharystii, przyjmujemy 
Jezusa, która oddał się nam bez granic. Oznacza to, że 
prawdziwe przyjęcie Eucharystii wymaga otwarcia naszego 
serca. To właśnie potwierdzamy naszym Amen – niech się 
tak stanie i niech tak będzie w naszym życiu!


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Friday, August 26, Feast of Our Lady of Częstochowa 
The image of the Black Madonna of Jasna Góra is permanently connected with the 
history of Polish nation. The image of Our Lady at Jasna Góra has been venerated 
by Poles since the 15th century. Polish kings, presidents and popes prayed before 
the image. Every year, about 4 million of the faithful make pilgrimages there. 
However, the cult of Our Lady of Częstochowa is much broader and covers many 
European countries, and thanks to Polish emigrants it has become alive in America. 
It also goes beyond the framework of the Catholic Church and is present in 
Orthodox Church.

Piątek, 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej  
Wizerunek Czarnej Madonny z Jasnej Góry na trwale związał się z dziejami naszego 
narodu.  Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otaczany jest przez Polaków czcią od 
XV wieku. Przed wizerunkiem modlili się polscy królowie, prezydenci i papieże. 
Rokrocznie pielgrzymuje tam ok. 4 mln wiernych. Jednak kult Matki Bożej Częstochowskiej jest znacznie 
szerszy i obejmuje wiele krajów europejskich, a dzięki polskim emigrantom stał się żywy w Ameryce. 
Przekracza on także ramy Kościoła katolickiego i jest obecny w prawosławiu. 


Mon. August 22, The Queenship of the Blessed Virgin Mary 
Church celebrates a memorial in honor of the Queenship of Mary. This memorial is placed an octave, that 
is, eight days after celebrating Mary's Assumption into Heaven. 

Pon. 22 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
Kościół obchodzi wspomnienie ku czci Matki Bożej, Królowej. To wspomnienie zamyka oktawę, czyli osiem 
dni po celebracji Wniebowzięcia Maryi. 
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Wed. August 24 - Saint Bartholomew, the Apostle 
In the New Testament, Bartholomew is mentioned only in the lists of the apostles. Some scholars identify 
him with Nathanael, a man of Cana in Galilee who was summoned to Jesus by Philip. Jesus paid him a 
great compliment: “Here is a true Israelite. There is no duplicity in him” (John 1:47b). He was one of those 
to whom Jesus appeared on the shore of the Sea of Tiberias after his resurrection.

Środa, 24 sierpnia - Św. Bartłomieja Apostoła  
W Nowym Testamencie Bartłomiej jest wymieniony tylko w listach apostołów. Niektórzy uczeni identyfikują 
go z Natanaelem, mieszkańcem Kany Galilejskiej, którego Filip wezwał do Jezusa. Jezus bardzo go komplementował: 
„Oto prawdziwy Izraelita. Nie ma w nim obłudy” (Jan 1:47b). Był jednym z tych, którym Jezus ukazał się na brzegu 
Morza Tyberiadzkiego po swoim zmartwychwstaniu. 


Thur. Aug 25, Miriam Baourdy, also known as the Little Arabian (1846-1878) 
Her parents were Palestinian Greek Catholics. When Maria was three years old, she lost her parents. Then her uncle 
took her to raise her. At the age of twelve, she was already urged to marry, but she defended herself from him and took 
a vow of chastity. Looking for work, she arrived in Marseilles, where she became a maid. In 1865, she joined the 
Josephites nuns, but seeing that Maria experiences ecstasies and is a stigmatic, they directed her to 
Carmel in Pau. There, the girl took the name of Mary from Jesus Crucified. In 1875, Mary began to carry out 
her old dream: to start a Caramel in Bethlehem and in Nazareth. Miriam died on August 26, 1878 in 
Bethlehem. She left no writings and was almost illiterate. We learn from them about her visions, ecstasies, 
and fulfilled prophecies. She experienced all this in a completely ordinary way. She spread the devotion to 
the Holy Spirit. St. John Paul II beatified her in 1983. Pope Francis included her in the group of saints in 
2015.

Czwartek, 25 Sierpnia, Miriam Baourdy, zwana także Małą Arabką,  (1846 r.- 1878) 
Jej rodzice byli Greko-katolikami z Palestyny. Gdy Maria miała trzy lata, straciła obojga rodziców. Na wychowanie 
zabrał ją wtedy wuj. W dwunastym roku życia przynaglano ją już do małżeństwa, ale wybroniła się przed nim i złożyła 
ślub czystości. Poszukując pracy, dotarła do Marsylii, gdzie została służącą. W 1865 r. wstąpiła do Józefitek, ale te - 
widząc, że Maria doznaje ekstaz i jest stygmatyczką - skierowały ją do Karmelu w Pau. Tam to dziewczyna przyjęła imię 
Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. W roku 1875 Maria zaczęła realizować dzieło swych dawnych marzeń: założenie 
karmelu w Betlejem i w Nazarecie. Miriam zmarła 26 sierpnia 1878 r. w Betlejem. Nie pozostawiła żadnych pism, była 
prawie analfabetką. Wszystko przeżywała w sposób zupełnie zwyczajny, jak gdyby chodziło o rzeczy najnormalniejsze 
w świecie, nieświadoma swojej niezwykłości. Szerzyła przede wszystkim nabożeństwo do Ducha Świętego. Św. Jan 
Paweł II dokonał jej beatyfikacji w 1983r. Papież Franciszek włączył ją do grona świętych w 2015 r.


Sat. August 27 - St. Monica, patron saint of alcoholics, conversion, mothers and wives. 
Although she was a Christian, her parents gave her in marriage to a pagan, Patricius, who lived in North Africa. 
Patricius had some redeeming features, but he had a violent temper and was licentious. Patricius criticized his wife 
because of her charity and piety, but always respected her. Monica’s prayers and example finally won her husband and 
mother-in-law to Christianity. Her husband died in 371, one year after his baptism. Monica had at least three children. 
The oldest, Augustine, is the most famous. Monica was distressed to learn that her son had accepted the Manichean 
heresy and was living an immoral life. For a while, she refused to let him eat or sleep in her house. She stayed close to 
her son, praying and fasting for him. In Milan, Augustine came under the influence of the bishop, St. Ambrose, who also 
became Monica’s spiritual director. At Easter 387, St. Ambrose baptized Augustine. Soon after, his party left for Africa. 
Monica knew her life was near the end. She became ill shortly after and suffered severely for nine days before her 
death. 

Sobota, 27 Sierpnia, Św. Monika, patronka chrześcijańskich matek, wdów, kobiet zamężnych, tych które przeżywają 
kłopoty małżeńskie, kobiet, które mają kłopoty z dziećmi, są ofiarami cudzołóstwa, alkoholizmu, złorzeczeń i oszczerstw. 

Św. Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście w Numidii (dziś Souk Ahras w Algierii). Pochodziła z 
rodziny chrześcijańskiej, ale została wydana za mąż za poganina. Był on patrycjuszem, członkiem rady 
miejskiej w Tagaście. Mąż Moniki był niezrównoważony, popędliwy, ale Monika swoją łagodnością i 
dobrocią doprowadziła go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat Monika urodziła pierwszego syna – 
Augustyna, znanego dziś jako jedna z największych postaci Kościoła. W 371 r. umarł mąż Moniki. 
Dorastający syn zaczął sprawiać jej kłopoty. Charakterem wrodził się w ojca, był popędliwy, 
samowolny, poszukiwał przyjemnego, wygodnego życia. Za nic miał ideały chrześcijańskie, którymi 
żyła jego matka. Miał z pewną dziewczyną nieślubne dziecko. Związał się z sektą manicheistyczną i 
zaczął wierzyć w ich naukę. Monika bardzo cierpiała z jego powodu. Ale nie poddała się, błagała Boga 
o nawrócenie Augustyna. W Mediolanie Augustyn poznał św. Ambrożego i pod wpływem jego nauk 
przyjął chrzest. Wtedy Monika poczuła się szczęśliwa i uznała, że może już powrócić do domu, 
spokojna o los syna. W Ostii zachorowała na febrę i zmarła. 
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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—Travis Richard Stevens—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 14, 2022 

Total Sunday Collections - $6,614.53 

Thank you for your  
continued support of our parish!

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



