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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 (23) 
8:30AM	 God’ Blessings & protection of the Blessed Mother for 	
	    family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Roman Matula (family)

	 +Mieczyslaw & Danuta Lesniak 

	 +Michael & Stanislaw Adamowski

10:30AM	Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O opiekę Maryi dla Pauli i jej rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 +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 (rodzina)

	 +Teresa Jędryczka (rodzina)

	 +Antonina Piłat 7-miesięcy po śmierci (rodzina Jarosz)

	 +Bronisława Rogowska (rodzina)

	 +Katarzyna i Stanisław Chwała w 5-tą rocznicę (rodzina)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Janina Cichoń 1-sza rocznica śmierci (rodzina)

12:30PM	St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 O łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego dla męża 	
	    (żona i córka)

	 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)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (24)  
8:00AM	 In thanksgiving & birthday blessings for Marek 		
	    Kalinowski 

7:30PM Intencja błagalna dla rodziny


TUESDAY (25)  
8:00AM	 Declan O’Leary for health and gifts of the Holy Spirit 

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O nawrócenie i dary Ducha Świętego dla Krystyny

	 +Andrzej, Antoni I Władysława Wawrzyniak


WEDNESDAY (26)  
8:00AM	 +Donald Schultz Jr. 6th death anniversary (mom & dad)

	 +Cristina Belluomini birthday remembrance (Joy) 

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 W Bogu wiadomej intencji

	 O powrót do zdrowia dla Ewy

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda

	 O opiekę M Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

	 O uzdrowienie Antoniego i łaski potrzebne dla rodziny

	 Przez wstw. MB Nieustającej 

	 Pomocy o dar macierzyństwa dla Anny

	 O opiekę Maryi dla Pauli i jej rodziny


THURSDAY (27) 
8:00AM	 +Larry Kapryan Jr. (family)

	 +Waldemar Skatulski 37th death anniversary

	 +Janina Skatulska


THURSDAY (27) 
7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja dziękczynna za 44 lata pożycia małżeńskiego 	 	
	    Henryka i Jolanty z prośbą o opiekę MB Nieustającej 	 	
	    Pomocy na dalsze lata

	 O nawrócenie i dary Ducha Świętego dla Krystyny

	 +Andrzej, Antoni I Władysława Wawrzyniak


FRIDAY (28) 
8:00AM	 +Danuta & Mieczyslaw Lesniak

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O powrót do zdrowia dla Ewy


SATURDAY (29) 
8:00AM	 +Consolacion Arreola (Reyes family)

	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer 	 	
	    families

	 +Halina & Edward Nowak & deceased members of the 	 	
	    family

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

	 W Bogu wiadomej intencji

	 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

	 Dziękując Trójcy Przenajświetszej za wszelkie łaski i prosząc 
	    o błogosławieństwo i nawrócenie wszystkich z rodzin: 		
	    Wilczek, Nowak, Majewski i Heflin

	 +Andrzej Piłat

4:00PM	 God’s blessings for Cheryl DuPlantis on her birthday 	 	
	    (Denise)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Mary O’Grady 17th death anniversary (husband)

	 +Joseph Anton Voelker (mom & dad)

	 Deceased members of Voelker & Weiterschan families 

Last Saturday, St. Priscilla confirmation candidates 
participated in Chicago wide Conference for young 

people. Holy Fire is a powerful moment of encounter, 
worship, and fun. It is a ministry rooted in prayer and 

sacraments, with Mass, adoration, and reconciliation as 
cornerstones of the event. 


W ostatnią sobotę kandydaci do bierzmowania z Św. 
Priscilli uczestniczyli w ogólno-chicagowskiej Konferencji 

dla młodzieży. Święty Ogień to potężny moment 
spotkania, uwielbienia i zabawy. Jest to posługa 

zakorzeniona w modlitwie i sakramentach, z Mszą św., 
adoracją i pojednaniem jako ważnymi częściami tego 

wydarzenia.
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	 From the moment he entered the monastery, he wanted to be a missionary. His 
superiors, however, decided otherwise. For thirty-six years he did not leave Padua. He 
was not even able to live with the Capuchins in his home region. I am talking about Fr. 
Leopold Mandić. Born in 1866 in Hercegu Novim, today on the border of Montenegro and 
Croatia. He died in the opinion of sanctity in Padua in 1942. During his canonization in 
1983, St. Pope John Paul II called him "the apostle of the sacrament of reconciliation."

	 Of meager stature, he was only 135 cm (4.4 foot) tall, a very sickly monk could keep watch in the 
confessional for up to fifteen hours a day. He did not have a great gift of speech, so he did not preach 
retreats or sermons. On the other hand, in his cramped cell by the bars of the confessional, students and 
professors, officials and hard-working farmers, politicians and clergymen knelt. He never refused penitents. 
With great patience he listened to their hearts, which became for him a much-desired mission area. On May 
15, 1944, the Capuchin monastery in Padua was completely bombed. Only the cell in which Father Leopold 
reconciled people with God survived miraculously.

	 To penitents who "were convinced of their own righteousness and despised everyone else" (Lk 18: 
9), he would repeat: "Let us hide everything, even what may seem a gift from God, so as not to make it a 
commodity for sale. Only to God, honor, and glory! We should, if possible, walk across the ground like a 
shadow that leaves no trace of itself". Prayer is not about getting anything done for us, getting affirmation of 
our righteousness, or pushing through our will or desires. Prayer is about changing our hearts, and it is only 
when we truly open that heart to God's action according to His will that He justifies us. He gives us access 
to Himself, brings us to reconciliation with Him.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Od momentu, kiedy wstąpił do klasztoru pragnął być misjonarzem. Jego przełożeni zadecydowali 
jednak inaczej. Przez trzydzieści sześć lat nie opuścił Padwy. Nie było mu nawet dane zamieszkać u 
kapucynów w rodzinnych stronach. Mowa o ojcu Leopoldzie Mandić. Urodził się w 1866 roku Hercegu 
Novim, dzisiaj na granicy Czarnogóry i Chorwacji. Zmarł w opinii świętości w Padwie w 1942 roku. W czasie 
jego kanonizacji w 1983 roku św. Papież Jan Paweł II nazwał go „apostołem sakramentu pojednania”.

	 Mizernej postury, miał tylko 135 cm wzrostu, bardzo chorowity zakonnik potrafił czuwać w 
konfesjonale nawet piętnaście godzin na dobę. Nie miał wielkiego daru wymowy, dlatego nie głosił rekolekcji 
ani kazań. Za to w jego ciasnej celi u kratek konfesjonału klękali studenci i profesorowie, urzędnicy i ciężko 
spracowani rolnicy, politycy i duchowni. Nigdy nie odmawiał penitentom. Z wielką cierpliwością wsłuchiwał 
się w ich serca, które stały się dla niego tak bardzo upragnionym terenem misyjnym. 15 maja 1944 roku 
klasztor kapucynów w Padwie został całkowicie zbombardowany. W sposób cudowny ocalała jedynie cela, 
w której ojciec Leopold jednał ludzi z Bogiem.

	 Penitentom, którzy „ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili” (Łk 18,9) powtarzał: „Ukryjmy 
wszystko, nawet to co może wydawać się darem Bożym, aby nie czynić z tego towaru na sprzedaż. Tylko 
Bogu cześć i chwała! Winniśmy – jeśli to tylko możliwe – przejść po ziemi jak cień, który nie pozostawia po 
sobie śladu”. W modlitwie nie chodzi o załatwienie 
czegokolwiek dla siebie, uzyskanie potwierdzenia swojej 
sprawiedliwości albo przeforsowanie swojej woli czy 
pragnień. W modlitwie chodzi o przemianę naszego serca i 
jedynie, gdy to serce prawdziwie otwieramy na działanie 
Boga zgodnie z Jego wolą, On sam nas usprawiedliwia. 
Daje nam przystęp do siebie, doprowadza do pojednania z 
Nim. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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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 

Peregrination of the Miraculous Statue of Our Lady of Fatima in our Parish  
We invite all to participate in the parish-wide prayers for the intention of 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 

Peregrynacja Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii  
Modlimy się w intencjach o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi i pokoju na świecie. 

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

Galle,
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Pope Francis Canonizes New Saints of the Catholic Church 
St. Artemide Zatti and St. Giovanni Battista Scalabrini are the two saints. They were both born in Italy in the 19th 
century and ministered to others amid the massive emigration of hundreds of thousands of Italians each year at the 
turn of the 20th century. Scalabrini is known for founding a missionary order that ministered to immigrants, while Zatti 
was himself an immigrant, leaving Italy for Argentina with his family in 1897.

Pope Francis also beatified John Paul I, who reigned as pope for only 33 days. John Paul often called “the smiling 
pope,” John Paul I died unexpectedly on Sept. 28, 1978, a month after the conclave that elected him.


Papież Franciszek kanonizował nowych świętych Kościoła katolickiego 
Św. Artemide Zatti i Św. Giovanniego Battistę Scalabriniego. Obaj święci urodzili się we Włoszech w XIX wieku i 
służyli podczas masowej emigracji setek tysięcy Włochów na przełomie XIX i XX wieku. Scalabrini założył zakon 
misyjny, który służył imigrantom, podczas gdy Zatti był imigrantem, opuszczając z rodziną Włochy do Argentyny w 
1897 r. 

Papież Franciszek beatyfikował także Jana Pawła I, który był papieżem tylko przez 33 dni. Jan Paweł I. Często 
nazywany „papieżem uśmiechu”. Jan Paweł I zmarł niespodziewanie 28 września 1978 roku, w miesiąc po konklawe, 
które go wybrało.


Fri. Oct. 28 – Feast of Saints Simon and Jude, Apostles  
First Century, Patron Saints of hopeless causes (Jude) and tanners (Simon)


Pt. 28 paź. – Święto Św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów                            

Pierwszy wiek, Patron beznadziejnych sytuacji (Juda Tadeusz) i garbarzy (Szymon)
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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!

October 16, 2022 
Sunday Collections 	 	 $7,853.79

St. Brother Albert Fund	 $3,186.00

Total Collections $11,039.79 

Thank you for your  
continued support of our parish!

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



