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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 (4) 
8:30AM	 God’s blessings & graces for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Jane Busse Birthday Remembrance (Florence & Ursula)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 Z okazji 28-mych urodzin Luizy intencja dziękczynno-	
	    błagalna z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę Matki 	
	    Bożej i błogosławieństwo w życiu (rodzice)

	 O Bł i opiekę Matki Bożej dla rodziny Gałecki

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski od rodziny Bożko

	 Intencja dziękczynna z prośbą o bł, opiekę Matki Bożej 

	    i potrzebne łaski dla Janusza Mielnik w dniu urodzin

	 O Boże bł i potrzebne łaski dla rodziny Mielnik i Tomczyk

	 +Mariusz Mielnik

	 Za zmarłych z rodziny Mielnik i Gorus

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Ryszard Zapart 16-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Janina Lengiewicz w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Franciszek Faltyn 3 miesiące po śmierci (Edyta i Darek)

	 +Marian Burek (żona)

	 +Teresa Małek

	 +Kazimiera Bożko

	 +Mieczysław Wilkołek

	 +Stefania Krupa

	 Za zmarłych z rodziny Bożko i Giemza

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Balbina Głowaty

	 +Teresa Skawska

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Klara Gawienczuk miesiąc po śmierci (córka)

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

	 +Anna Wozniak 12-ta rocznica śmierci (siostra Ela)

	 +Rozalia i Stanisław Śliwa (córka)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (5)  
8:00AM	 In thanksgiving Reyes family

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

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

	 Intencja dziękczynno-błagalna w Bogu wiadomej intencji 	
	    dla Dariusza

	 +Ryszard Zapart 16-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

TUESDAY (6)  
8:00AM	 In thanksgiving

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny +Maria Michalski 

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


WEDNESDAY (7)  
8:00AM	 In thanksgiving & God’s blessings for Martina O’Leary & family

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny 

	 O opiekę M Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O uzdrowienie dla Antoniego i łaski potrzebne dla Hieronimy 

	    i rodziny

	 +Krzysztof Domlewski 6 miesięcy po śmierci (Przyjaciele)

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


THURSDAY (8) 
8:00AM	 +Mary Vargas death anniversary (family)

	 +Margaret Leone birthday remembrance (family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


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

7:30PM 	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


SATURDAY (10) 
8:00AM	 God’s blessings for family

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

	 O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo oraz opiekę MB 	 	
	    Nieustąjacej 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

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

4:00PM	 +Benjamin Rakowski (Hujar family)

	 +Ferdinand Weiterschan Birthday Remembrance
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	 Masses of people flocked to Ars, France, to meet and confess with the parish 
priest, John Vianney. In 1840, the Rochette couple also came there. They had a very sick 
son who could not walk. Mrs. Rochette received Holy Communion, prayed for a long time 
for her son's health, and cried waiting for a miracle. Mrs. Rochette's husband had a 
slightly different opinion on this. He argued that since they were already in Ars, where the 
then famous parish priest Vianney was active, that fact alone would be enough for the child to be healed. 
The moment the holy parish priest saw them, he invited the father of the sick child to the confessional. He 
gestured to him with his hand, but Mr. Rochette pretended that he simply couldn't see him. Faced with this 
reaction, St. John Vianney asked Mrs. Rochette if the husband was really an unbeliever. The woman denied 
it, so the priest once again invited the man to the confessional. This time Mr. Rochette obeyed. In the 
confessional, however, he firmly stated that he did not want to confess. The parish priest, however, did not 
let go. He decided for him: please kneel and begin. Pastor, I haven't confessed for a long time, it will 
probably be ten years. Probably more, said Fr. John. Maybe twelve… and that's still not enough, replied the 
confessor. You are right, the last time I confessed was in the year of the Great Jubilee in 1826. Finally, now 
you are telling the truth - the Saint confirmed and heard his confession. Mrs. Rochette, after confessing his 
sins and receiving absolution, received Holy Communion as well. How great was the surprise of the parents 
when, on their way home, their son stood on his own feet and began to walk. The miracle happened when 
the father renounced his sin and stood before God with a pure heart. "Anyone of you who does not 
renounce all his possessions cannot be My disciple" (Lk 14:33).

	 Remember that our decision to go to confession is to give up having sin rule in our lives. A kind of 
ballast that prevents us from being a disciple of Jesus.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Do Ars we Francji przybywały całe rzesze ludzi, aby spotkać  proboszcza Jana Vianney i 
wyspowiadać się u niego. W 1840 roku przybyło tam również małżeństwo Rochette. Mieli bardzo chorego 
syna, który nie mógł chodzić. Pani Rochette przyjęła komunię świętą, modliła się bardzo długo o zdrowie dla 
syna, płakała czekając na cud. Mąż pani Rochette miał w tej kwestii nieco inne zdanie. Twierdził, że skoro są 
już  w Ars, gdzie działa słynny wtedy proboszcz Vianney, to sam ten fakt wystarczy, żeby dziecko było 
uzdrowione. W momencie, kiedy święty Proboszcz ich zobaczył, zaprosił ojca do konfesjonału. Dawał mu 
znak ręką, ale ten udawał, że go zwyczajnie nie widzi. Wobec takiej reakcji zapytał panią Rochette czy 
rzeczywiście mąż jest niewierzący. Kobieta zaprzeczyła więc ksiądz jeszcze raz zaprosił mężczyznę do 
konfesjonału. Tym razem pan Rochette posłuchał. W konfesjonale jednak stanowczo stwierdził, że nie ma 
ochoty się spowiadać. Proboszcz jednak nie odpuszczał. Zadecydował za niego: Niech pan klęknie i 
zaczyna. Księże proboszczu, już długo się nie spowiadałem, będzie chyba z dziesięć lat. Chyba więcej, 
stwierdził Proboszcz. Może z dwanaście… i to za mało – odpowiedział spowiednik. Ma ksiądz rację, ostatni 
raz spowiadałem się w roku Wielkiego Jubileuszu w 1826. Nareszcie, teraz mówi pan prawdę – potwierdził 
święty i wysłuchał spowiedzi. Pan Rochette po wyznaniu swoich grzechów i otrzymaniu rozgrzeszenia, 
przyjął komunię świętą. Jak wielkie było zdziwienie rodziców, kiedy 
wracając do domu ich syn stanął na własnych nogach i zaczął chodzić. 
Cud stał się wtedy, kiedy ojciec wyrzekł się grzechu i z czystym sercem 
stanął przed Bogiem. „Tak więc żaden z was nie może być moim 
uczniem, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada” (Łk 14, 33). 

	 Pamiętajmy, że nasza decyzja przystąpienia do spowiedzi jest 
rezygnacją z posiadania grzechu. Swoistego balastu, który nie pozwala 
nam być uczniem Jezusa. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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ŻYWY RÓŻANIEC- WRZESIEŃ 2022  
Intencja Papieska: O zniesienie kary śmierci 
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w 
nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w 
ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Intencje parafialne:  
O pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie,

Przebłagalna za grzechy biskupów, księży i nas 
wszystkich, 

Za wszystkich egzorcystów, szczególnie Ks. Macieja i 
tych którzy uczestniczą w tych modlitwach.

Za rodziny, dzieci, młodzież, chorych, 

Za Ks. Proboszcza Macieja, Ks. Daniela, o powołania,

O zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią,

O radość nieba dla zmarłych. 	 

Nasze osobiste intencje. 

W każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8:30 rano 
modlimy się w intencjach obrony życia. Dołącz do nas! 

LIVING ROSARY GROUP- AUGUST 2022 
The Pope’s Monthly Intention: Abolition of the Death 
Penalty. 
We pray that the death penalty, which attacks the dignity 
of the human person, may be legally abolished in every 
country

Parish intentions:  
For peace in the world, especially in Ukraine.

For the reparation for the sins of bishops, priests, and all 
of us,

For all exorcists, especially Fr. Matthias and those who 
participate in these prayers, 

For families, children, youth, the sick, 

For our priests, vocations, 

For the end of the crisis caused by the pandemic,

For the joy of heaven for the dead. 

Personal intentions. 
If you want to join this prayer group, please call the office.


Every second Sat. of the month at 7:30am we pray the 
rosary for the pro-life intentions. Come and join us! 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ W NASZEJ PARAFII z 26 

sierpnia, 2022 

FEAST DAY OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA IN 
OUR PARISH from Aug 26, 2022
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SEPTEMBER 8 – FEAST OF THE NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY, patroness of 
silversmiths, potters, and chefs   
Saint Mary, we celebrate your holy birth. May our lives be discreet in their goodness, known to God 
and to those few who have the eyes to see and the ears to hear.

8 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, patronki złotników, 
garncarzy i kucharzy 
Święta Maryjo, czcimy Twoje święte narodziny. Niech nasze życie będzie dyskretne w swojej 
dobroci, znane Bogu i tym nielicznym, którzy mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania.




Twenty-Third Sunday in Ordinary Time September 4, 2022

7

SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


September 5 – Saint Mother Teresa of Calcutta | 1910 – 1997 Patron Saint of Calcutta, India 
Anjezë (Agnes) Gonxha Bojaxhiu was a tiny Albanian woman whose strong-as-iron faith. 
She was born into a devout family in Skopje, in present day Macedonia. Feeling the call 
to serve Christ and the Church, Agnes decided to become a nun with the Loretto Sisters 
who were based in Dublin, Ireland. After learning the rule of her Order and basic English, 
she sailed on the long voyage to India, arriving in Calcutta in January 1929. India would 
be her home for the rest of her life.  Everyone loved her, and Mother Teresa was a 
contented nun doing important work for the Church. In 1946, while riding on a train to her 
annual retreat, Mother Teresa received her  “call within a call.” Jesus told her, by 
mysterious means, that He desired her to serve Him in the poorest of the poor, who were 
so ignorant of Him and of His love. She must start a religious order.  Her order, the 
Missionaries of Charity, was formally established in 1950 and drew its first sisters from 
among Mother Teresa’s former students. The order soon exploded with growth and 
expanded internationally.  By the time of her death in 1997, the Missionaries of Charity had over four 
thousand sisters serving in about one hundred and twenty countries. Mother Teresa became internationally 
famous, an icon of charity and peace.


5 września – Św. Matka Teresa z Kalkuty | 1910 – 1997 Patronka Kalkuty, Indii 
Anjezë (Agnes) Gonxha Bojaxhiu była drobną Albańską kobietą, której wiara była silna jak stal. Urodziła się 
w pobożnej rodzinie w Skopje w dzisiejszej Macedonii. Czując wezwanie do służby Chrystusowi i 
Kościołowi, Agnes postanowiła zostać zakonnicą u sióstr Loretto, które miały swoją siedzibę w Dublinie w 
Irlandii. Po zapoznaniu się z regułami zakonu i podstawowym językiem angielskim, wyruszyła w długą 
podróż do Indii, gdzie w styczniu 1929 roku dotarła do Kalkuty. Indie stały się jej domem do końca życia. 
Wszyscy ją kochali, a Matka Teresa była zadowoloną zakonnicą wykonującą ważną służbę dla Kościoła. W 
1946 roku, jadąc pociągiem na swoje doroczne rekolekcje, Matka Teresa otrzymała „wezwanie w jednym 
wezwaniu”. Jezus powiedział jej w tajemniczy sposób, że pragnie, aby służyła Mu wśród najbiedniejszych z 
ubogich, którzy nie znali Jego i Jego miłości. I aby założyła zakon. Zakon, Misjonarek Miłości, został 
formalnie założony w 1950 roku i przyciągnął pierwsze siostry spośród byłych uczennic Matki Teresy. Zakon 
szybko się rozwinął i rozszerzył się na arenie międzynarodowej. Do czasu jej śmierci w 1997 roku Misjonarki 
Miłosierdzia miały ponad cztery tysiące sióstr, które służyły w około stu dwudziestu krajach. Matka Teresa 
stała się znaną na całym świecie ikoną miłosierdzia i pokoju.


September 9 – Saint Peter Claver, Priest | 1580 – 1654, Patron Saint of slaves, Colombia, seafarers, 
and missionaries to Africa 
Saint Peter Claver was from the region around Barcelona, Spain. He joined the Jesuits and requested to 
serve in the American missions. He 

dedicated himself to the physical and spiritual care of African slaves. But he didn’t just care for them in the 
fields or plantations of Colombia. He met every slave ship he possibly could as soon as it dropped anchor 
in port. Using interpreters, he greeted the traumatized chained men and women with fresh water, ripe fruit, 
bandages, food, medicine, a broad smile and charitable caresses. Peter instructed and baptized whatever 
slaves were open to it. He baptized more than forty thousand souls. He called himself the slave of the 
slaves.


9 września – Św. Piotr Klawer, Ksiądz | 1580 – 1654 - Patron niewolników, Kolumbii, marynarzy i 
misjonarzy Afryki 
Święty Piotr Klawer pochodził z okolic Barcelony w Hiszpanii. Wstąpił do jezuitów i poprosił o służbę na 
misjach amerykańskich. Poświęcił się fizycznej i duchowej opiece niewolników afrykańskich. Ale nie tylko 
troszczył się o nich na polach lub plantacjach w Kolumbii. Czekał na każdy 
statek niewolników, jaki przypłynął. Z pomocą tłumaczy, witał udręczonych 
mężczyzn i kobiety, którzy byli w łańcuchach. Z uśmiechem podawał im świeżą 
wodę, dojrzałe owoce, bandaże, jedzenie, lekarstwa. Piotr pouczał i chrzcił 
wszystkich niewolników, którzy byli na to otwarci. Ochrzcił ponad czterdzieści 
tysięcy dusz. Nazywał siebie niewolnikiem niewolników.
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Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Beata—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Rosario Cruz—Jan 
Drożdż—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 28, 2022 
Total Sunday Collections	 $7,432.17

Catholic League	 	 $2,401.00

Total Collections 	 	 $9,833.17


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



