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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 (2) 
8:30AM	 St. Priscilla parishioners

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O powrót do zdrowia dla Collette

	 O zdrowie duszy i ciała oraz łaski potrzebne na drodze do 	
	    zbawienia dla Ryszarda w dniu urodzin i całej jego rodziny 
	    (teściowa Janina)

	 +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

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Henryk, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Maria Machnik

	 +Stanisław Słowik

	 +Halina Cieśliczka 

	 +Jerzy Sas

	 +Bogdan Ciosnek

	 +Anna Tarasiewicz 4-ta rocznica śmierci (rodzina)

12:30PM	 The O’Leary family good health and God Blessing

	 Health & Birthday Blessing for Rhozela Angelica Tesoro

	 +Anton Marienfeld death anniversary (Jim Miketta)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Isamel Santana Sr. 6 months after death (Palomino family)

	 +Rosemary Van Den Broecke 6 months after death 	
	    (Palomino family)

	 Deceased members of the Weldin family

	 +Jan Kocon (family)

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)

	 +Jadwiga Perkowski miesiąc po śmierci (Edyta, Mirosław)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)


MONDAY (3)  
8:00AM	 God’s blessings & good health for Teresito Villegas

	 +Adelaida Cantillas death anniversary

	 +Myrna Castro birthday remembrance (Santiago family)

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do 	
	    zdrowia

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa


TUESDAY (4)  
8:00AM	 +Margaret Ackermann 1st death anniversary (Olivia)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O powrót do zdrowia Collette

TUESDAY (4)  
7:30PM	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Anna Tarasiewicz 4-ta rocznica śmierci


WEDNESDAY (5)  
8:00AM	 +Leni & Carl Wiedel (Doppel 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 powrót do zdrowia Collette

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


THURSDAY (6) 
8:00AM	 +Meta & Carl Haiml (Doppel family) 

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O powrót do zdrowia Collette

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa


FRIDAY (7) 
8:00AM	 Emil & (late) Priscilla Poprawski 55th wedding anniversary 	 	 

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O powrót do zdrowia Collette

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Krzysztof Domlewski 7 miesięcy po śmierci (Przyjaciele)


SATURDAY (8) 
8:00AM	 +Andreas & Margarete Doppel (family)

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

	 O zdrowie i Boże bł. dla Elżbiety i Zbigniewa Kabat w rocznicę 	
	    ślubu

	 O łaskę zdrowia dla s. Danuty

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla rodziny

	 O światło 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

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O powrót do zdrowia Collette

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów, Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Stanisław i Władysława Kułaga w rocznicę śmierci (rodzina) 
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	 The Apostles realize that their Master's teaching is difficult. At the same time, 
they seem to sense naturally that by following faith in everything, they will overcome 
all difficulties. It is for this reason that they ask Jesus to continually strengthen their 
faith. He assures them that even the little faith they already have is enough to resist 
the evil raging in the world. Just live by faith and God will do the rest. The parable 
contained in today's Gospel is a specific appeal to Christians that none of us boast 
about the service we perform. It is important that everyone do their best what we 
discern as our deepest calling. That is why there should be no unhealthy competition between Christians. 
We are told to consider ourselves useless servants. It is a very sobering reminder that without God's help, 
we wouldn't be able to do anything. These words also express the truth that the disciple does not act out of 
his generosity, but always out of obedience to faith. We are also to be aware that we are never able to fulfill 
God's service perfectly. This is because what is of God is greater than what is of human, the work of man 
always remains only a minimal reflection of God's work.

	 

	 Ultimately, our faith shows through our lives. To what extent do we really entrust to Christ and try to 
fulfill in our lives the principles of life we have heard from Him. Only then do we truly believe that He is the 
Messiah and the Son of God who saves us. If, on the other hand, all this remains only a formal declaration, 
then our faith is smaller than a mustard seed because it is simply an appearance. Faith is either alive or is 
nonexistent. Let us, therefore, constantly kindle in us the charism from God, received in the laying on of 
hands at our baptism.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Apostołowie zdają sobie sprawę z tego, że nauka ich Mistrza jest trudna. W tym samym czasie jakby 
naturalnie wyczuwają, że kierując się we wszystkim wiarą, przezwyciężą wszelkie trudności. Z tego właśnie 
powodu proszą Jezusa, aby nieustannie umacniał ich wiarę. On zapewnia ich, że nawet mała wiara, którą 
już mają wystarcza, żeby oprzeć się panoszącemu się na świecie złu. Wystarczy żyć wiarą, a Bóg dokona 
reszty. Przypowieść zawarta w dzisiejszej Ewangelii jest swoistym apelem skierowanym do chrześcijan, aby 
nikt z nas nie chełpił się z powodu służby, którą wykonuje. Ważne jest, aby każdy jak najlepiej czynił to, co 
odczytuje jako swoje najgłębsze powołanie. Dlatego właśnie pomiędzy chrześcijanami nie powinna mieć 
miejsca niezdrowa rywalizacja. Słyszymy, że mamy siebie samych uważać za nieużyteczne sługi. To bardzo 
otrzeźwiające przypomnienie, że bez pomocy Boga nie bylibyśmy w stanie dokonać niczego. Te słowa 
wyrażają również prawdę, że uczeń nie działa w wyniku swojej wspaniałomyślności, ale zawsze z 
posłuszeństwa wierze. Mamy też być  świadomymi tego, że nigdy nie jesteśmy w stanie w sposób 
doskonały wypełnić służby Bożej. To co Boże przewyższa bowiem to co ludzkie, dzieło człowieka zawsze 
pozostaje tylko minimalnym odzwierciedleniem dzieł Boga. 


	 Ostatecznie nasza wiara ukazuje się poprzez nasze życie. Na ile tak naprawdę zawierzamy 
Chrystusowi i staramy się wypełnić w życiu usłyszane od Niego zasady życia. Tylko wtedy prawdziwie 
wierzymy, że On jest Mesjaszem i Synem Bożym, który nas zbawia. Jeżeli natomiast to wszystko pozostaje 
tylko formalną deklaracją, to nasza wiara jest mniejsza niż ziarnko gorczycy, bo jest po prostu zwyczajnym 
pozorem. Wiara albo jest żywa, jest życiem, albo nie ma jej wcale. 
Rozpalajmy zatem nieustannie w nas charyzmat Boży otrzymany 
poprzez nałożenie rąk, jakie dokonało się w momencie naszego 
chrztu świętego. 


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 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 
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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. 
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 
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. 

WORLD MISSION SUNDAY  
NIEDZIELA MISYJNA  

On October 23, the Church celebrates Mission Sunday. Therefore, on Saturday, October 
8 and Sunday, October 9, the Mission for the Poor which has been working for 5 years 
at St. Hyacinth Basilica, will be present at our church. The Mission for the Poor supports 

the missionary works of Polish Franciscans in Uganda and  the Resurrectionists in Tanzania. Volunteers 
working for the Mission for the Poor will offer you very tasty homemade Papal Cream Puffs Cakes, which 
are very popular in many parishes in Chicagoland.

 

We will be very grateful to you for purchasing the Cream Puffs, the favorite pastries of St. John Paul II, and 
for every donation which will support the Polish missionaries. As only volunteers work in the Mission for the 
Poor, 100% of the proceeds will be sent to Uganda and Tanzania. May God bless you for generosity of your 
hearts.

 

W niedzielę, 9 października, z okazji zbliżającej się Niedzieli Misyjnej będziemy w naszej świątyni 
gościć Misje dla Ubogich, działającą od  5ciu lat przy Bazylice Św. Jacka. Misja dla Ubogich wspiera 
dzieła misyjne polskich Franciszkanów w Ugandzie i Zmartwychwstańców w Tanzanii. 


Wolontariusze Misji dla Ubogich zaoferują Wam własnoręcznie zrobione Kremówki Papieski, które się ciągle 
cieszą wielkim powodzeniem. Będzie również możliwość nabycia książki autorstwa 
o. Macieja Brauna CR pt. “Życie jest jedno i musi być piękne” oraz naszych 
misyjnych żółtych koszulek.


Będziemy wdzięczni za każdą donację i wsparcie dla naszych polskich misjonarzy. 
Ponieważ w Misji dla Ubogich pracują tylko wolontariusze,  100% dochodu 
zostanie przekazany  na potrzeby misyjne. Bóg zapłać za hojne dary Waszych 
serc i za wszelką pomoc.


St. Francis of Assisi - Pet Blessing 
Will take place near Mary’s Grotto in the parking lot on Tuesday, October 4 at 5:30pm. 

St. Francis of Assisi - Święcenie zwierząt  
Zapraszamy wszystkich na poświęcenie zwierząt na godzinę 5:30 po południu na 

parkingu kościelnym obok Groty Matki Bożej.
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA

Tues. Sept 4, Saint Francis of Assisi (1182 – 1226) was a friar,  deacon,  mystic, 
and preacher. He founded the men's Order of Friars Minor, the women's Order of St. Clare, 
the Third Order of St. Francis.  Saint Francis abandoned a life of luxury for a life devoted to 
Christ after hearing the voice of God, who told him to rebuild His Church. He is known for 
his love of the Eucharist, in 1223, he arranged for first Christmas live nativity scene. In 1224 
he received the stigmata during the apparition of a Seraphic angel. St Francis is one of the 
most venerated religious figures in Christianity. 


Wtorek, 4 września- Św. Franciszka z Asyżu (1182-1226) był zakonnikiem, diakonem, mistykiem i 
kaznodzieją. Założył męski Zakon Braci Mniejszych, żeński Zakon św. Klary, Trzeci Zakon św. Franciszka. 
Święty Franciszek po usłyszeniu głosu Boga, który mu powiedział, aby odbudować Kościół, porzucił życie 
w luksusie na rzecz życia poświęconego Chrystusowi. Znany jest z umiłowania Eucharystii, a w 1223 roku 
zaaranżował pierwszą bożonarodzeniową żywą szopkę. W 1224 otrzymał stygmaty podczas objawienia 
anioła serafickiego. Św. Franciszek jest jedną z najbardziej czczonych postaci w chrześcijaństwie.


Wed. Sept. 5 Saint Faustina (1905  – 1938) was a  Polish  nun  and  mystic. 
Her  apparitions  of  Jesus Christ  inspired the  devotion  to the  Divine Mercy. She is 
venerated within the church as the "Apostle of Divine Mercy. Throughout her life, Saint. 
Sr. Faustina had visions of Jesus and conversations with him, which she noted in her 
diary, later published as The Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My 
Soul. Her tomb  is in Divine Sanctuary, Kraków-Łagiewniki, where she spent the end of 
her life


Środa, 5 września- Św. Siostry Faustyny (1905 – 1938) była polską zakonnicą i mistyczką. Jej objawienia 
Jezusa Chrystusa zainspirowały nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Czczona jest w kościele jako 
„Apostołka Bożego Miłosierdzia”. Przez całe życie Św. Siostra Faustyna miała wizje Jezusa i rozmowy z 
Nim, które zapisała w swoim pamiętniku, opublikowanym później jako Dzienniczek św. Marii 
Faustyny Kowalskiej: Miłosierdzie Boże w Duszy Mojej. Jej grób znajduje się w Sanktuarium 
Bożym w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie żyła przy końcu swego życia.

 

SEPT. 7, FRI- MEMORIAL OF OUR LADY OF THE HOLY ROSARY  
PIĄTEK 7 PAŹDZIERNIKA, WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

RELIGIOUS EDUCATION  
"PRAYER BUDDIES" 
 


Response Sunday comes after Catechetical Sunday. 

We ask all parishioners to respond to the parish catechetical 
ministry by pledging to give it the support and involvement it 

deserves and pray for them during the whole year. 

For this reason, after all Masses on October 1st and 2nd, everyone can take home a decorated 

card made by students with her/his first name as a reminder to pray for their intentions. 


Please take a card and say a special prayer daily for your "Buddy".   
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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 25, 2022 
Sunday Collections 	 	 $7,726.02

St. Brother Albert Fund	 $3,327.00

Total Collections $11,053.02 

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



