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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 (11) 
8:30AM	 God’s blessings & graces for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Gena Numsen – Mizera (family)

	 +Kenneth Tokarski (Sodergen family)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę dla Doriana, Olivera i rodziny

	 +Piotr Raczyński w 6ta rocznice śmierci 

	 +Aleksander Raczyński w 10ta rocznice śmierci 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Wacław Aleksiewicz 3 lata po śmierci (córka z rodziną)

	 +Teresa Janowski (rodzina)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Balbina Głowaty

	 +Teresa Skawska

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Julia, Frank i Ronald Kramer

	 +Wanda i Stanisław Mendrek

	 +Piotr Raczyński (mama)

	 +Piotr Kaczyński

	 +Ryszard Zapart

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

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

	    (żona i córka)

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety (siostra)

	 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 łaskę i dar macierzyństwa dla Anny 

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (12)  
8:00AM	 All souls in purgatory

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa 


TUESDAY (13)  
8:00AM	 God’s blessing for Wilczek, Novak, Majewski and Heflin 	
	    families

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Florian Głowa 

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa


WEDNESDAY (14)  
8:00AM	 All souls in purgatory

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

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

THURSDAY (15) 
8:00AM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother for Wieslaw 
	    on his birthday

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


FRIDAY (16) 
8:00AM	 +Lucia Villegas death anniversary

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Balbina Głowaty 11 miesięcy po śmierci 

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


SATURDAY (17) 
8:00AM	 God’s blessings for family

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

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O łaskę zdrowia dla s. Danuty

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O Bożą opiekę dla Hieronimy i rodziny

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

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów,

	 + Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

4:00PM	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Tomasz Wojt 1st death anniversary (family)


God of love we place in your loving arms the thousands of 
innocent lives that were lost on that unforgettable morning 
of September 11, 2001. We also remember the courage of 
the countless men and women who put their lives at risk in 
order to rescue, alleviate and bring solace to the afflicted. 

Help us to continue to work for a world free from every 
form of hatred, violence and ignorance. May terrorism -- in 

all its forms -- disappear from the face of the earth. 
Amen.
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	 In the context of today's Gospel, may the story 
of Mary of Egypt be an inspiration and hope for us. She 
lived at the turn of the 5th and 6th centuries. She was 

from Alexandria. Sources say that she was an extremely beautiful woman and from an early 
age, she led, what would be, a dissolute life. For seventeen years she continued in grave sins 
without feeling repentant at all. What became the reason for her conversion is seemingly just an 
accidental event. Well, she found out that a ship was leaving for Palestine from Alexandria. This 
ship carried pilgrims to the Feast of the Exaltation of the Lord's Cross. Maria, who at that 
moment was driven more by curiosity than by faith, wanted to go with them. In Jerusalem, she immediately went 
to the Basilica of Christ's Tomb. There, however, she had a rather strange surprise. How many times she tried to 
cross the threshold of the temple, so many times some invisible force stopped her and simply prevented her from 
entering. After several unsuccessful attempts to enter, she was terrified to realize that the cause was in her 
unworthiness and sinful life. She then fell to her knees and promised to change her life. The prayer was heard 
immediately and the woman was allowed to enter the Basilica. There she received an inner light and a clear 
message: "If you cross the Jordan, you will get the peace you want." Not giving it much thought, she did so. She 
bought three loaves of bread for the journey and left Jerusalem for the desert. Many years have passed since 
then. During her meeting with the hermit, monk Sozym, she received the following advice: "Leave everything 
behind, go to solitude and repeat over and over again: You who made me, have mercy on me ..." Maria repeated 
these words for the rest of her life. She died clear as a flame of fire. People who knew her often said that angels 
took her soul straight to heaven.

	 "Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus" (Luke 15: 1). Let us note that the 
meeting itself made a revolution in their lives. It led from death to eternal life in the light of the fire of faith. Are you 
ashamed of your sin? Very good. This means that your return to the Father has just begun. You still have a 
chance that the shame caused by the fall might turn into embarrassment of the enormity of God's Mercy.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 W kontekście dzisiejszej Ewangelii historia Marii Egipcjanki niech będzie dla nas inspiracją i nadzieją. 
Kobieta żyła na przełomie V i VI wieku. Pochodziła z Aleksandrii. Źródła podają, że była niezwykle piękną kobietą 
i od wczesnej młodości prowadziła nazwijmy to rozpustne życie. Przez siedemnaście lat trwała w ciężkich 
grzechach w ogóle nie odczuwając skruchy. To, co stało się  powodem jej nawrócenia, to pozornie tylko 
przypadkowe wydarzenie. Otóż dowiedziała się, że z Aleksandrii odpływa statek do Palestyny. Statek ten 
przewoził pielgrzymów na święto Podniesienia Krzyża Pańskiego. Maria, która w tamtym momencie kierowała 
się bardziej ciekawością niż wiarą, zapragnęła popłynąć razem z nimi. W Jerozolimie od razu udała się do Bazylki 
Grobu Chrystusa. Tam jednak spotkała ją dość dziwna niespodzianka. Ile razy próbowała przekroczyć próg 
świątyni, tyle razy jakaś niewidzialna siła zatrzymywała ją i zwyczajnie nie pozwalała wejść. Po kilku nieudanych 
próbach wejścia przerażona uświadomiła sobie, że przyczyna tkwi w jej niegodności i grzesznym życiu. Upadła 
wtedy na kolana i obiecała przemianę swojego życia. Modlitwa została od razu wysłuchana i kobieta mogła wejść 
do Bazyliki. Tam otrzymała wewnętrzne światło i jasny przekaz: „Jeśli przejdziesz Jordan uzyskasz upragniony 
spokój”. Niewiele się zastanawiając tak uczyniła. Kupiła na drogę  trzy bochenki chleba i opuściła 
Jerozolimę  udając się na pustynię. Od tego czasu minęło wiele lat. Podczas spotkania z eremitą, mnichem 
Sozymem otrzymała następującą radę: „Zostaw wszystko, idź do samotni i nieustannie powtarzaj: Ty, który mnie 
stworzyłeś, zmiłuj się nade mną…”. Maria powtarzała te słowa do końca życia. Zmarła czysta jak płomień ognia. 
Ludzie, którzy ją znali często powtarzali, że aniołowie zabrali jej duszę prosto do nieba. 

	 „W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać” (Łk 15,1). 
Zauważmy, że już  samo spotkanie dokonywało rewolucji w ich życiu. Przeprowadzało od śmierci do życia 
wiecznego w świetle ognia wiary. Wstydzisz się grzechu? To bardzo dobrze. 
Oznacza to, że twój powrót do Ojca właśnie się  rozpoczyna. Ciągle masz 
szansę, żeby wstyd spowodowany upadkiem zamienił się w zawstydzenie 
ogromem Bożego Miłosierdzia. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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MON. SEPT. 12 – MEMORIAL, THE HOLY NAME OF MARY 
Saint Mary, may your holy name be always respected and honored, because you are closer to 
God than we are, and because we trust that you will be with us now and at the hour of our death. 
Amen.

PON. 12 WRZEŚNIA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO IMIENIA MARYI 
Święta Maryjo, niech Twoje święte imię będzie zawsze szanowane i czczone, bo jesteś bliżej Boga 
niż my i ufamy, że będziesz z nami teraz i w godzinie naszej śmierci. Amen.


WED. SEPT. 14 – FEAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS 
Jesus Christ, Through contemplation of Your sufferings, may we transform all the wickedness and 
sin in our lives into something valuable. May we convert evil, transform sin, and, like You, go from 
death to life. 

ŚRODA 14 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Jezu Chryste, poprzez kontemplację Twoich cierpień, przemień całą niegodziwość i grzech w 
naszym życiu i  tak jak Ty przeszli ze śmierci do życia.


THUR. SEPT. 15 –OUR LADY OF SORROWS 
Ever glorious Blessed Virgin Mary, queen of martyrs, mother of mercy, hope, and comfort of 
dejected and desolate souls, through the sorrows that pierced thy tender heart I beseech thee 
take pity on my poverty and necessities, have compassion on my anxieties and miseries. I ask it 
through the mercy of thy divine Son. Amen.

CZW. 15 WRZEŚNIA – WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Męczenników, Matko miłosierdzia, nadziei, pociecho dusz 
przygnębionych i opuszczonych, przez boleści, które przeszyły Twoje czułe serce błagam Cię, 
ulituj się nad moim ubóstwem i potrzebami, zlituj się nad moimi niepokojami i nieszczęściami . 
Proszę o to przez miłosierdzie Twego Boskiego Syna. Amen.

CATECHETICAL SUNDAY IN OUR PARISH 
Next Sunday, Sept. 18, 2022, during 12:30 Holy Mass we will celebrate Catechetical Sunday. 
All catechists, parents, and students who attend this mass that will mark the beginning of 
Religious Education Program. Our catechists will be commission to serve as catechists for 
2022/2023 school year.

Parents who are the first catechists will receive the blessing that will strengthen them to fulfill 
their baptismal promise to share their faith and love of God. Please keep them in your prayers. 

 

NIEDZIELA KATECHETYCZNA W NASZEJ PARAFII 
W następną niedzielę, 18 września na Mszy Św. o godz. 12:30, będziemy obchodzić Niedzielę Katechetyczną. 
Wszyscy katecheci, rodzice i uczniowie rozpoczną z Bożym błogosławieństwem Program Religijny na rok 
2022/2023.Katecheci i asystenci zostaną posłani do służby nauki wiary katolickiej wśród dzieci i młodzieży z naszej 
parafii. Rodzice, którzy są pierwszymi katechetami, otrzymają błogosławieństwo, które wzmocni ich do wypełnienia 
przyrzeczenia chrztu, by dzielić się z dziećmi swoją wiarą i miłością do Boga. Prosimy o modlitwę w ich intencji.
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Tues. September 13 - St. John Chrysostom, Bishop and Doctor of the Church 
c. 347 – 407, Patron Saint of preachers and speakers  
He was ordained a priest in 386. His bishop recognized his gifts and put him in charge of the 
physical and pastoral care of the poor of Antioch. He was so skillful in preaching that, he was 
given the title of chrysostom, or “golden mouth.” He was falsely charged with treason and 
other crimes and was exiled in 402. He was reinstated after an earthquake in Constantinople 
was interpreted as divine punishment for his banishment. He wrote numerous letters, 
specifically to bishops in the Western Empire, including the pope. John died in exile in 407. Within a decade 
after his death, his reputation was restored by the pope, and his remains were transferred for burial in 
Constantinople. He was recognized as a Father and a Doctor of the Church. 

Wtorek, 13 września - Św. Jan Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła, c. 347 – 407, patron 
kaznodziejów i mówców 
Święcenia kapłańskie przyjął w 386 r. Jego biskup powierzył mu opiekę materialną i duszpasterską nad 
ubogimi Antiochii. Był tak umiejętny w głoszeniu słowa, że nadano mu tytuł „złoto- usty”. Został fałszywie 
oskarżony o zdradę stanu i inne zbrodnie i został wygnany w 402. Został przywrócony po trzęsieniu ziemi w 
Konstantynopolu, które zostało zinterpretowane jako kara boska za jego wygnanie. Napisał liczne listy, 
szczególnie do biskupów w zachodnim cesarstwie, w tym do papieża. Jan zmarł na wygnaniu w 407 roku. 
W ciągu dekady po jego śmierci papież przywrócił mu dobre imię, a jego szczątki przeniesiono do 
pochowano w Konstantynopolu. Został uznany za Ojca i Doktora Kościoła.

 

Thur. Sept. 16 –St. Cornelius, Pope and Martyr, Early Third,  
Patron Saint of cattle, domestic animals, and earache sufferers 
Pope Cornelius reigned for a little over two years. Even though his time in office was brief, he 
made some important decisions. Decius’ persecution gave rise to the greatest pastoral 
dilemma of the third century—how, and whether, to reintegrate Christians who had offered 
pagan sacrifice, regretted it, and desired to enter again into the embrace of Mother Church. 
Cornelius established an important theological precedent: There is no sin that cannot be 
forgiven. 

Czwartek, 16 września – Św. Korneliusz, Papież i Męczennik, Patron bydła, zwierząt 
domowych i cierpiących na ból ucha 
Papież Korneliusz był papieżem ponad dwa lata. Mimo że jego czas urzędowania był krótki, podjął kilka 
ważnych decyzji. Prześladowania Decjusza dały początek największemu duszpasterskiemu dylematowi III 
wieku – jak i czy ponownie włączyć chrześcijan, którzy złożyli pogańskie ofiary, żałowali tego i pragnęli 
ponownie wejść do Matki Kościoła. Korneliusz ustanowił ważny precedens teologiczny: nie grzechu, 
którego nie możnaby przebaczyć, jeśli ktoś za niego żałuje.

  
Sat. Sept. 17—Saint Hildegard of Bingen, Virgin and Doctor, 1098–1179,  
Patroness of philologists 
Hildegard was unusual for her time. She was a prolific composer of sacred music. She had an advanced 
understanding of medicine and the human body. Hildegard also had detailed knowledge of animal and 
plant life, of rocks, reptiles, fish, and the natural sciences in general. Yet, if she must be known for one thing 
above all, it must be for her visions of God and the cosmos. The over-arching theme of these visions was 
the mystical marriage between God and His creation through the incarnation of Jesus Christ, a union on the 
cross, where Christ makes His Bride, the Church

Sob. 17 września — Św. Hildegarda z Bingen, Dziewica i Doktor, 1098–1179, Patronka filologów 
Hildegarda była niezwykłą osobą jak na swoje czasy. Była płodną kompozytorką muzyki sakralnej. Miała 
zaawansowaną wiedzę o medycynie i ludzkim ciele. Hildegarda miała również szczegółową 
wiedzę na temat życia zwierząt i roślin, skał, gadów, ryb i ogólnie nauk przyrodniczych. Jeśli 
jednak ma być znana to przede wszystkim z jednej rzeczy, z jej wizji Boga i kosmosu. 
Nadrzędnym tematem tych wizji było mistyczne małżeństwo między Bogiem a Jego 
stworzeniem poprzez wcielenie Jezusa Chrystusa, zjednoczenie na krzyżu, gdzie Chrystus 
czyni Kościół swoją Oblubienicą.
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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!

September 4, 2022 
Total Sunday Collections	 $7,972.71

First Friday	 	 	 $643.00

First Saturday		 	 $1,473.00

Capital Improvements		 $4,647.00

Total Collections $14,735.71 

Thank you for your  
continued support of our parish!

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



