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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 (25) 
8:30AM	 God’s blessing & graces for family

	 Health & blessing for Dolores Firlotte

	 +Jan Kocon 1st death anniversary (family)

	 +Roman Matula (family)

	 +Zofia Myślińska 1st death anniversary (friends)

	 +William Engel 7 year after death (wife, Bob, Karen)

	 +Victor Amelio (E. Romano & F. Plantago)

	 +Margaret Ackermann 1st death anniversary (Anna)

	 +Taylor Dulowski

	 +Victor Jose 2nd death anniversary (family)

	 Deceased members of Kucharski, Olvera & Yuza families

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego z prośbą 	
	    o wytrwanie w dobrych postanowieniach dla Damiana

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 O Boże bł i potrzebne łaski dla rodziny Klimów 

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do 	
	    zdrowia 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Balbina Głowaty

	 +Teresa Skawska

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Józefa Gucwa 42-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 +Stanisław Gucwa 42-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 +Jerzy Serwański 33-cia rocznica śmierci (rodzina)

	 +Charles Walgreen 6-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Bogdan Wozniak 4-ta rocznica śmierci

	 +Antoni Borysiewicz 13-ta rocznica śmierci (córka)

	 +Bogumiła Borysiewicz (córka)

	 +Wanda i Antoni Klima

	 +Helena Jaskierny

	 +Marynia Pudel

	 +Greg Wieśniak

	 +Howard Miller

	 +Zdzisław i Barbara Snarski

	 +Alicja Gromska

	 +Stanisław Wróblewski

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 i Bożą opiekę dla 	
	    rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O łaskę i dar macierzyństwa dla Anny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny (Edyta, Mirosław) 

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Kamil Kwiatek

	 +Kazimierz Kania 6-miesięcy po śmierci (córka) 


MONDAY (26)  
8:00AM	 +Hans Bauer (Doppel family) 

	 +Kathleen Keable 1st death anniversary (Martina)

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

MONDAY (26)  
7:30PM 	 Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wszelkie otrzymane łaski 

	    i prosząc o dalszą opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Beaty 

	    z okazji urodzin

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa 


TUESDAY (27)  
8:00AM	 God’s blessings health & successful test for Helena 

	 God’s blessing for Wilczek, Novak, Majewski and Heflin families

	 +Amelia Alba birthday remembrance (Olivia)

	 +Stanisław Harbaszewski 8th death anniversary (family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Kazimiera Bernaczek 1-sza rocznica śmierci (syn Mirek)  


WEDNESDAY (28)  
8:00AM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother for Michelle 
	    on her birthday (family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego 

	 O opiekę M Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O uzdrowienie dla Antoniego i łaski potrzebne dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 Przez wstw. MB Nieustającej Pomocy o dar macierzyństwa dla	
	    Anny

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


THURSDAY (29) 
8:00AM	 In thanksgiving & God’s blessings for family 

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Andrzej Piłat

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa


FRIDAY (30) 
8:00AM	 +Frank Stumpf (Doppel family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa 

 

SATURDAY (1) 
8:00AM	 +Margaret Ackermann 1st death anniversary (Olivia)

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 i Bożą opiekę dla rodziny

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

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 +Henryk Kaziów,

	 + Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

4:00PM	 +Margaret Ackermann 1st death anniversary (Anna)

	 +Helen & Oreste Gonzalez death anniversary (daughter)

7:00PM	 Nabożeństwo Pierwszej Soboty
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	 In Not Indifferent Questions, Jacek Salij OP strongly rebukes the human need 
to take part in all kinds of spiritualist séances. In the chapter on summoning spirits, 
he cites a letter from a man who admitted participating in such séances, confessing 
that "the evoked spirit told him that in a previous incarnation he was a prematurely 
deceased child from Manchuria. He also predicted his future, which unfortunately 
does not look rosy, and in fact, it will be terrible." The man asked in this context 
whether summoning spirits was a sin, as well as whether what had been foretold 
must come true. Father Salij very carefully analyzes the position of the Church in this matter, pointing to the 
motives stemming from godlessness and the lack of respect for the Word of God. In his considerations, he 
also quotes the words of Jesus, who does not see the possibility of a sinner's conversion under the 
influence of contacts with the world of the dead.


	 In today's Gospel parable, we hear Abraham responding to the rich man: "If they will not listen to 
Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead" (Lk 16:27). 
We must understand this sentence in its full meaning, namely that whoever does not pay attention to God's 
Word will not be converted even under the influence of the fact of the resurrection of God's Son. If we do 
not accept the full revelation of the Word of God and the mystery of the resurrection explained in it, Jesus' 
Passover will remain only an event that does not have to change anything in our lives.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Jacek Salij OP w Pytaniach Nieobojętnych mocno gani ludzką potrzebę brania udziału we wszelkiego 
rodzaju seansach spirytystycznych. W rozdziale traktujących o wywoływaniu duchów przytacza list 
mężczyzny, który przyznając się do udziału w tego typu seansach wyznał, że „wywołany duch powiedział 
mu, że w poprzednim wcieleniu był przedwcześnie zmarłym dzieckiem z Mandżurii. Przepowiedział ponadto 
jego przyszłość, która niestety nie przedstawia się różowo, a właściwie to będzie straszna”. Mężczyzna 
zapytał w tym kontekście czy wywoływanie duchów jest grzechem, jak również czy to, co mu zostało 
zapowiedziane musi się spełnić. Ojciec Salij bardzo starannie analizuje stanowisko Kościoła w tej kwestii, 
wskazując przy tym na pobudki płynące z bezbożności i braku poszanowania Słowa Bożego. W swoich 
rozważaniach przytacza również słowa Jezusa, który nie widzi możliwości nawrócenia grzesznika pod 
wpływem kontaktów ze światem zmarłych. 


	 W przypowieści z dzisiejszej Ewangelii słyszymy Abrahama, który odpowiada bogaczowi: „Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie usłuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą” (Łk 16, 27). Musimy to 
zdanie rozumieć w całej pełni jego znaczeń, a mianowicie że kto nie liczy się z Bożym Słowem nie nawróci 
się nawet pod wpływem faktu zmartwychwstania Bożego 
Syna. Jeżeli nie przyjmiemy pełni objawienia Słowa 
Bożego i wyjaśnionej w nim tajemnicy zmartwychwstania, 
to Pascha Jezusa pozostanie jedynie wydarzeniem, które 
niczego nie musi w naszym życiu zmienić. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Our parish resumes the Peregrination of the Miraculous 
Statue of Our Lady of Fatima  

We invite all to participate in the parish-wide prayers for the Triumph of the 
Immaculate Heart of Mary and for peace in our troubled world. 

Please contact the rectory if you want to have the statue of Our Lady in your home.  
Tel. 773 545 4480 

 


Wznawiamy Peregrynację Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii  
Będziemy się modlić o Rychły Tryumf Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencji pokoju na świecie. 

Prosimy, aby zgłaszać się do kancelarii w celu ustalenia terminu, kiedy można wziąć figurę Matki Bożej do 
swojego domu.

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  
6:30PM Spowiedź Święta

7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec 

8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa modlitwą wstawienniczą

ZAPRASZAMY NA WIECZORY FILMOWE 
W NASZEJ PARAFII  

W KAZDY PIĄTKEK O GODZ. 8:00 
WIECZOREM  

W SALI MCGOWAN POD KOŚCIOŁEM

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat i 
wzwyż do chóru.  

Prosimy zgłaszać się do pani organistki lub 
zostawić swoje informacje w biurze 

parafialnym.
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OCTOBER, THE MONTH OF THE HOLY ROSARY  
The month of October in the church is called the Rosary 
Month devoted to Blessed Virgin Mary. St Priscilla Parish 

invites everyone for 
THE BALLOON ROSARY CELEBRATION, Sat., Oct., 1, at 

9:40AM at Mary’s Grotto outside of our Church.  

Participants are invited to bring with them plain, pastel colored helium-filled balloons 
(symbol of your prayer intentions). Pleaser gather by the Grotto, where Fr. Matt will start our devotion. 

Rosary prayer will be led by students from REP. After the final blessing, we will release of the balloon rosary 
and all individual balloons as a symbol of our prayers. At the end, we will sing songs and hymns to honor 

Blessed Virgin Mary.


We invite everyone to join us for daily prayer of the Rosary at 7:30 am, Mon. – Fri. before morning 
masses, and on Sunday at 8:00 am.  

 

PAŹDZIERNIK, MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie Miesiąca Różańca Świętego w Sobotę, 1 października, 2022 o 

godz. 9:40 rano (bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 9:00), 

Spotykamy się przy Grocie Matki Bożej. Dzieci i dorośli mogą przynieść baloniki nadmuchane helem, jako 
symbol szczególnych intencji modlitewnych. Ks. Maciej rozpocznie nabożeństwo, później dzieci z 

programu religijnego poprowadzą modlitwę, po błogosławieństwie wypuścimy różaniec z balonów i 
pojedyncze baloniki. Na zakończenie zaśpiewamy pieśni i hymny na cześć Matki Bożej.


W miesiącu październiku zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej przed każdą 
Mszą Św. W ciągu tygodnia od pon. do piątku o godz. 7:00 wieczorem, w sobotę o 8:30 rano, w 

niedzielę o 9:30 rano i 5:30 wieczorem. 

Catechetical Sunday - 
Niedziela katechetyczna 

A group of catechists were 
commissioned to serve in our 
parish last Sunday.


God Bless you teachers for your 
time talents and dedication! 

Grupa katechetów została 
posłana w ubiegłą niedzielę by 
służyć w naszej parafii. 


Bóg zapłać za 
wasz czas, talent  
i oddanie!
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA

Wed. Sept. 28- Saint Vincent de Paul, 1581-1660 The French priest St. Vincent de Paul 
organized works of charity, founded hospitals, and started two Roman Catholic religious 
orders. 


Środa, 28 września – Św. Wincentego a Paulo, 1581-1660 Francuski ksiądz, który 
zorganizował dzieła charytatywne, założył szpitale i założył dwa rzymskokatolickie zakony. 

 


Thur. Sept. 29 The three Archangels, St. Raphael, whose name means "God 
heals", St. Gabriel, whose name means "God is Power", St. Michael, whose 
name means "Who like God?" are the only angels named in Sacred Scripture 
and all three have important roles in the history of salvation. 


Czwartek 29 września- Trzech Św. Archaniołów: Św. Rafała, którego imię oznacza "Bóg uzdrawia", Św. 
Gabriela, którego imię znaczy "Bóg jest Mocą", Św. Michała, którego imię znaczy "Któż jak Bóg?". Są 
jedynymi aniołami wymienionymi w Piśmie Świętym i wszyscy trzej odgrywają ważną rolę w historii 
zbawienia. 


Friday, September 30- St. Jerome, Doctor of the Church c. 345 – 420, Patron Saint archeologists, Bible 
scholars and librarians 

Jerome studied under the great Saint Gregory Nazianzen in Constantinople. He completed the monumental 
task of translating the entire Bible into Latin from original Greek and Hebrew texts. St. Jerome’s translation, 
known as the Vulgate, became the standard Latin version of the Bible.


Piątek, 30 września - Św. Hieronima, Doktora Kościoła c. 345 – 420, Patrona 
archeologów, biblistów i bibliotekarzy. Hieronim studiował u wielkiego św. Grzegorza z 
Nazjanzu w Konstantynopolu.

Wykonał monumentalne dzieło przetłumaczenia całej Biblii na łacinę z oryginalnych 
tekstów greckich i hebrajskich. Tłumaczenie Św. Hieronima, znane jako Wulgata, stało 
się podstawową łacińską wersją Pisma Św.


 

Sat. Oct. 1- Thérèse of Lisieux (1873 –1897), also known as Saint Therese of the Child Jesus. She is 
popularly known as "The Little Flower.” St. Therese had a simple yet powerful message: to do little things 
with a great love for God, that resounds in the hearts of millions of people to this day. She died at the age 
of 24, believing that her life was really just beginning for God, promising to spend her heaven doing good 
on earth. 


Sob. 1 października- Św. Teresy z Lisieux (1873-1897), znana również jako św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus. Jest popularnie znana jako „Mały kwiatek”. Św. Teresa miała 
proste, ale potężne przesłanie, aby czynić małe rzeczy z wielką miłością do Boga. To 
przesłanie do dziś rozbrzmiewa w sercach milionów ludzi. Zmarła w wieku 24 lat, 
wierząc, że jej życie dla Boga naprawdę dopiero się zaczyna, obiecując, że spędzi 
swoje niebo, czyniąc dobro na ziemi.  
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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 18, 2022 
Sunday Collections 	 	 $7,575.13

Seminary Collection	 	 $3,325.00

Total Collections $10,900.13 

Online Giving - August to September - $476.15 

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



