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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 (28) 
8:30AM	 God’s blessings & graces for family

	 +Jan Kocon 11th month after death (family)

	 +Samuel Cavallaro 39th death anniversary (Cavallaro family)

	 +Irene Mizera (Mizera family)

	 +Maine Wajda (Mizera family)

	 +Joseph Day (wife)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 +Stanisław Tołwinski 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina) 

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Wiesław Ryczan 3-cia rocznica śmierci (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz miesiąc po śmierci (rodzina)

	 +Tadeusz Zacios 1-sza rocznica śmierci (siostra)

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

	 +Stanisław Tołwinski 

	 +Kazimierz Kania 5 miesięcy po śmierci (córka)

	 +Kamil Kwiatek

	 +Stanisław Iwan (rodzina)

	 +Maciek i Andrzej Karkoszka oraz za ich zmarłych rodziców


MONDAY (29)  
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

	 +Andrzej Piłat

	 +Henryka Siedlarz

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś


TUESDAY (30)  
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 

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś  


WEDNESDAY (31)  
8:00AM	 All souls in purgatory  

7:30PM	 Intencja błagalna o opiekę MB Nieustającej Pomocy dla 	
	    rodziny

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

	 O opiekę M Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 +Henryka Siedlarz

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś  

THURSDAY (1) 
8:00AM	 +Paul Marienfeld 22nd death anniversary (Jim Miketta) 

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

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś  


FRIDAY (2) 
8:00AM	 God’s blessings, health & graces for Renata Zolnik on her 	 	
	    birthday 

	 +Edward DuPlantis Birthday Remembrance (Denise) 

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

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

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

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

	 O Bożą opiekę i ulgę dla Jolanty i jej rodziny

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś  


SATURDAY (3) 
8:00AM	 In thanksgiving & God’s Blessings for Marlena & Mariusz on 		
	    their 11th wedding anniversary

	 For God’s Blessings for Martina O’Leary and her family 	 	
	    (Leonora Vena)

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 Bł. oraz opiekę MBożej Nieustająciej 	 	
	    pomocy dla S. Danuty

	 O łaskę zdrowia dla Antoniego oraz Bożą opiekę dla Hieronimy 

	    i rodziny

	 O Dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O opiekę MNajświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Elżbiety i Zbigniewa 	
	    Kabat w rocznicę ślubu

	 +Stanisław i Władysława Kułaga w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

4:00PM	 +Ellen Tomich 7 months after death (Babiarz family)

7:00PM	 Nabożeństwo Pierwszej Soboty  


Thank you to all young adults who came out for Taco 
Social last Sunday. It was wonderful getting to know you 

all and hope to see you at the next meeting in September! 
Details TBD


Dziękujemy wszystkim młodym ludziom, którzy przybyli na 
Taco Social w ostatnią niedzielę. Wspaniale, że wszyscy 

mogli się poznać i mam nadzieję do zobaczenia na 
kolejnym spotkaniu we wrześniu! Szczegóły do ustalenia
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	 Fr. Mariusz Rosik in his book "Gospel for the busy" describes the story of 
the life of St. John Bosco. The founder of the Salesians was a solidly educated 
man. He was the son of Piedmontese peasants. His father died when John was 
only two. From that moment on, it was his mother who took care of the upbringing 
and living of three sons. In short, there was no overflow at home. John started 
gainful employment very early. At the age of fourteen, he began studying with a 
senior priest, but the priest died soon, and John quickly lost his teacher. To earn 
his education, he worked in various professions. To get the necessary funds for 
textbooks and teachers' fees, he was a stable boy, sewed, made liqueurs, worked as a shoemaker and 
salesman in a cafe. He also earned extra money by tutoring. His life and personality were greatly influenced 
by his mother Margaret. Until the end of her days, she taught her son humility and simplicity. One day, she 
read a draft of a sermon that her son had prepared. There she found a sentence that St. Peter was the one 
to whom the keys were entrusted. Not knowing what that meant, she asked her son directly. John explained 
that this is as much as having or carrying keys. At that moment, Margaret asked her son: so why don't you 
say that? It was a very important lesson. From that day on, John Bosco, the great saint of the Church, 
presented every text of the sermon to his mother first. She had only completed two years of primary school. 
He corrected every word his mother didn't understand. After all, he could react differently, bluff himself, 
refuse. However, no, he intuitively followed Jesus' advice from today's Gospel: "For whoever exalts himself 
will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted" (Lk 14:11). Thanks to this approach, both his 
sermons and books were clear to everyone. Through his consistent simplicity, John Bosco became a genius 
in communicating with people of all mental conditions.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Ks. Mariusz Rosik w swojej książce „ewangelia dla zabieganych” opisuje historię z życia św. Jana 
Bosko. Założyciel salezjanów był człowiekiem solidnie wykształconym. Był synem piemonckich wieśniaków. 
W wieku dwóch lat zmarł jego ojciec. Od tego momentu to mama zajmowała się wychowaniem i 
utrzymywaniem trzech synów. Krótko mówiąc w domu się nie przelewało. Jan bardzo wcześnie podjął pracę 
zarobkową. W wieku czternastu lat rozpoczął naukę u starszego kapłana, ale ten wkrótce zmarł i Jan szybko 
stracił nauczyciela. Żeby zarobić na naukę pracował dodatkowo w różnych zawodach. Żeby zdobyć 
konieczne środki na podręczniki i opłatę nauczycieli był chłopcem stajennym, szył, robił likiery, pracował 
jako szewc i sprzedawca w kawiarni. Dorabiał też udzielaniem korepetycji. Na to jakim człowiekiem był Jan 
ogromny wpływ miała jego matka Małgorzata. Do końca swoich dni uczyła syna pokory i prostoty. Jednego 
dnia przeczytała szkic kazania, które przygotował syn. Znalazła tam zdanie o tym, że św. Piotr był tym, który 
dzierżył klucze. Nie wiedząc co to oznacza zapytała syna wprost. Jan wytłumaczył, że to tyle co mieć czy 
nosić klucze. W tym momencie Małgorzata zapytała syna: Dlaczego więc tak nie mówisz? To była bardzo 
ważna nauka. Od tego dnia Jan Bosko, wielki święty Kościoła każdy tekst kazania najpierw pokazywał 
matce, która ukończyła zaledwie dwie klasy szkoły powszechnej. Korygował każde słowo, którego matka 
nie rozumiała. Mógł przecież zareagować inaczej, obruszyć się, odmówić. Jednak nie, intuicyjnie poszedł za 
radą  Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Każdy bowiem, kto 
się  wywyższa, będzie poniżony, a kto się  uniża, będzie 
wywyższony” (Łk 14, 11). Dzięki takiemu podejściu 
zarówno jego kazania, jak i książki były jasne dla 
wszystkich. Przez swoją konsekwentną prostotę Jan Bosko 
stał się geniuszem komunikacji z ludźmi o najrozmaitszej 
kondycji umysłowej. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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First Thursday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed 
Sacrament, Rosary and prayer for priests 
and new vocations

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwszy Czwartek Miesiąca  
6:30 PM Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, różaniec oraz modlitwa za 
kapłanów i w intencji powołań.

7:30 PM Msza święta


First Friday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and 
Litany to Sacred Heart of Jesus

8:00 AM Holy Eucharist followed by all day adoration


Pierwszy Piątek Miesiąca  
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na całodzienną 
adorację Najświętszego Sakramentu

6:30PM Spowiedź świętą 

7:30 PM Msza święta 


First Saturday of the Month 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with Rosary 
and Litany of Loreto

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwsza Sobota Miesiąca - Nabożeństwo Pierwszej 
Soboty Miesiąca  

7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
Różaniec 

8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa 
modlitwą wstawienniczą
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MON. AUGUST 29, THE PASSION OF SAINT JOHN THE BAPTIST, C. 29 A.D. 
Saint John the Baptist, you were imprisoned and then killed for defending the dignity of 
marriage. Help us to be as courageous and faithful as you.


PON. 29 SIERPNIA — ŚMIERĆ ŚW. JANA CHRZCICIELA 29 N.E. 
Święty Janie Chrzcicielu, zostałeś uwięziony, a następnie zabity w obronie godności 
małżeństwa. Pomóż nam być tak odważnymi i wiernymi jak Ty.
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Sun. August 28—Memorial Saint Augustine of Hippo, Bishop and Doctor 354 – 430,  
Patron Saint of theologians and printers 
Augustine was born in the small Roman in Northern Africa, to a minor civil 
official and a pious, head-strong mother. The hot-tempered young man had 
matured into a cool-headed spir i tual father. August ine wrote 
the  Confessions  as the Bishop of Hippo when he was about forty-three, 
covering his early life up to the age of thirty-three. Reading Augustine, you get 
the man in full. He is concerned with relationships, that of his to God and to 
his mother, and that of others to himself. Augustine is the world’s first great 
psychologist. He does self-reflection and analyses ages before Saint Ignatius 
and perceives unconscious motivations centuries before Freud. Augustine does so many things first, does 
them better, and does them as a Catholic. When Augustine turned his head from the beauty of the senses 
toward the holy beauty of God, his personal sensory privation was more than an absence. It was a total 
commitment. Today, he is the saint of the first millennium.


Niedz.. 28 sierpnia — Wspomnienie św. Augustyna z Hippony, biskupa i doktora 354 – 430, 
Patronka teologów i drukarzy 
Urodził się w małej rzymskiej wiosce w Północnej Afryce, jako syn urzędnika państwowego i pobożnej, 
stanowczej matki. Na początku swego życia, jako porywczy młody człowiek, później został wyjątkowym 
duchowym ojcem. Augustyn napisał: Wyznania, jako biskup Hippony, gdy miał około czterdziestu trzech 
lat, obejmując swoje wczesne życie do trzydziestego trzeciego roku życia. Czytając można poznać jego 
relacje z Bogiem, matką, a także do innych znanych mu osób. Augustyn jest pierwszym wielkim 
psychologiem. Dokonuje autorefleksji, prowadzi analizę wieki przed św. Ignacym i dostrzega nieświadome 
motywacje na wieki przed Freudem. Opisał je jako pierwszy, zrobił to lepiej i jako katolik. A kiedy Augustyn 
odwrócił się od piękna zmysłowego, a zwrócił się ku świętemu pięknu Boga, było to całkowite nawrócenie i 
zawierzenie.  Jest wielkim świętym pierwszego tysiąclecia.


Sat. September 3—Memorial Saint Gregory the Great, Pope and Doctor c. 540 – 604,  
Patron Saint of musicians, singers, students, and teachers 
Pope Saint Gregory the Great was born into a noble Roman family with a history of service to Church and 
empire. Gregory received an education in keeping with his class and became the Prefect of Rome. Gregory 
was elected the bishop of his home city in 590 and was thus obligated to abandon the quiet life of a monk. 
Pope Gregory, soon after his election, drew into the orbit of papal authority the bishops of France and 
Spain who had, until then, been operating somewhat autonomously.   Pope Saint Gregory the Great’s 
legacy in liturgy, pastoral doctrine, and miracles left a deep mark on medieval Europe and beyond. The 
Council of Trent in 1562 allowed to continue: The Mass of Saint Gregory, a cycle of thirty Masses on thirty 
consecutive days for the release of a soul from purgatory.


Sob. 3 września — Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora ok. godz. 540 – 604,  
Patrona muzyków, śpiewaków, uczniów i nauczycieli 
Papież Święty Grzegorz Wielki urodził się w szlacheckiej rzymskiej rodzinie, z historią służby Kościołowi i 
imperium. Grzegorz otrzymał wykształcenie zgodne z jego klasą społeczną i został prefektem Rzymu. 
Grzegorz został wybrany biskupem swojego rodzinnego miasta w 590 r. i tym samym został zobowiązany 
do porzucenia spokojnego życia, jako mnicha. Papież Grzegorz, wkrótce po wyborze, wciągnął w orbitę 
władzy papieskiej biskupów Francji i Hiszpanii, dotychczas 
działających w pewnym stopniu autonomicznie. Dziedzictwo papieża 
św. Grzegorza Wielkiego pozostawi ło w liturgii, doktrynie 
duszpasterskiej  głęboki ślad w średniowiecznej Europie i poza nią. 
Sobór Trydencki w 1562 r. zezwolił na kontynuację: Mszy św. 
Grzegorza, cyklu trzydziestu mszy przez trzydzieści kolejnych dni o 
uwolnienie duszy z czyśćca.
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Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Beata—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Rosario Cruz—Jan 
Drożdż—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 21, 2022 
Total Sunday Collections	 $8,118.50

Assumption	 	 	 $2,586.00

St. Brother Albert Fund	 $2,783.00

Total Collections 	 	 $13,487.50


Thank you for your  
continued support of our parish!

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



