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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 (1) 
8:30AM	 God’s Blessings for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Mieczysław i Danuta Leśniak

	 +Michael & Stanislaw Adamowski

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla 	
	    Doriana, Olivera i rodziny

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	
	    Łukasza

	 Intencja błagalna o zdrowie i opiekę Matki 	 	
	    Najświętszej dla Bartka

	 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 	 	
	    Najświętszej dla Agaty, Arnolda i Ani

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (mąż z rodziną)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Teresa Jędryczka (rodzina)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Piotr Kichard 2-ga rocznica śmierci (żona)

	 +Krystyna i Władysław Kichard (Marta)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Władysław Kamiński

	 +Helena Urban

	 +Mieczysław, Wanda i Łukasz Smagacz

	 +Marek Nowakowski

	 +Rozalia Śliwa 40-ta rocznica śmierci (córka Ela)

	 +Jerzy Opaliński (żona z synami)

	 +Dariusz Naruszewicz (żona i dzieci)

	 Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 O światło Ducha Świętego, łaskę wiary i Boże 	
	    błogosławieństwo dla rodziny (Edyta i Mirosław)

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego 

	    (żona i córka)

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	
	    Łukasza

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edyta i Mirosław)

	 +Stanisław Tołowiński (Marszałkowie)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Kamil Kwiatek

	 + Katarzyna Niewiarowska 

	 +Kazimierz Kozłowski (żona z rodziną)

	 +Władysława i Wawrzyniec Zając (rodzina)

	 +Józefa Pawlus 2-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


MONDAY (2)  
8:00AM	 +Sandra Richards 2nd death anniversary 

	    (Suzanne Moritz)

7:30PM 	O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

	 +Paweł Biel 

MONDAY (2)  
7:30PM 	Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	    Łukasza


TUESDAY (3)  
8:00AM	 All souls in purgatory

7:30PM	 O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	    Łukasza

	 +Paweł Biel 


WEDNESDAY (4)  
8:00AM	 +Michael Busse 2nd death anniversary (family)

7:30PM	 Intencja błagalna o łaski dla rodziny

	 O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Edwarda 		 	
	    Radziszewskiego 

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O łaski potrzebne dla Barbary, Pawła i dzieci 

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	    i rodziny

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	    Łukasza

	 +Paweł Biel


THURSDAY (5) 
8:00AM All souls in purgatory

        New Year's Blessings for Fr. Maciej & Fr. Daniel (Rose Ferina)

7:30PM	 O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 +Paweł Biel


FRIDAY (6) 
8:00AM	 +Mary & Frank Schultz (Denise)

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Lourdes Reyes (family)

7:30PM	 O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 +Andrzej Grzywna 

	 +Józefa, Roman i Witold Półtorak

	 +Paweł Biel


SATURDAY (7) 
8:00AM	 Thanksgiving Erlinda & Tersito Villegas

9:00AM	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże bł dla ks. Maciej 

	    i ks. Daniela

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla 		
	    rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Edwarda 		 	
	    Radziszewskiego

	 O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	    Łukasza

	 +Paweł Biel

	 +Krzysztof Domlewski 10 m-cy po śmierci (Przyjaciele) 

4:00PM	 In thanksgiving , health and God’s Blessings for Erlinda 	
	    & Teresito Villegas on their 50th wedding anniversary

	 +Joseph Anton Voelker 6th death anniv (mom & dad)

	 +Robert Drzewiecki (family)

	 +Trinidad Reyes (family)
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	 We are in the center of Christmas season. Today, we celebrate the 
Solemnity of Mary, whom we call the Mother of God. This extraordinary title was 
given to her by the Council of Ephesus in 431. At that time, the faith of the Church 
was solemnly confirmed, and it was proclaimed that the Son of God was so united 
with human nature that Mary is not only the mother of the man - Jesus, but the 
mother of God incarnate. She gives us God; she is the gate through which He 
comes to us and to the world. Mary is the one through whom we receive Christ - 
the giver of eternal life. Hence it would be a great misunderstanding if we would 
experience this time only in the sentimental mood of family holidays. The holidays should make us reflect: 
How is it that God's Son Himself has become our Brother? Has He become one of us? Who are we for Him? 
Who is He for us? This event is not just one of many events in the history of mankind, but it is the only event 
that has become a reference point for all of history. This is formally expressed in the new calendar since 
years began to be counted from the birth of Christ. Previous years speak of the distance from this only 
event in history.


	 Today, we also mark the beginning of another year after the birth of Christ the Lord. Traditionally, it 
was said "this and that Year of the Lord". Here Christ becomes the Lord of history and time. That is why 
every year is His year. So may He Himself bless us for this New Year 2023. May it be His year for all of us!


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Trwamy w okresie Bożego Narodzenia. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Maryi, którą nazywamy Bożą 
Rodzicielką. Ten przedziwny tytuł nadał Jej sobór w Efezie w 431 roku. Uroczyście potwierdzono wtedy 
wiarę Kościoła i ogłoszono, że Syn Boży tak bardzo zjednoczył się z ludzką naturą, iż Maryja nie jest tylko 
matką człowieka – Jezusa, ale matką wcielonego Boga. Ona daje nam Boga, jest bramą, przez którą 
przychodzi On do nas i do świata. Maryja jest tą, przez którą otrzymujemy Chrystusa – dawcę życia 
wiecznego. Byłoby zatem jakimś wielkim nieporozumieniem, gdybyśmy ten czas przeżywali jedynie w 
sentymentalnym nastroju rodzinnych świąt. Święta powinny pobudzić nas 
do refleksji: Jak to jest, że sam Boży Syn stał się naszym Bratem? Stał 
się  jednym z nas? Kim my dla Niego jesteśmy? Kim On jest dla nas? To 
wydarzenie nie jest jedynie jednym z wielu wydarzeń w historii ludzkości, 
ale jest wydarzeniem jedynym, które stało się  punktem odniesienia dla 
całej historii. W sposób formalny wyraża to nowy kalendarz, od 
narodzenia Chrystusa zaczęto bowiem liczyć lata. Poprzednie lata mówią 
zaś o odległości od tego jedynego wydarzenia w historii. 


	 Dzisiaj przeżywamy jednocześnie początek kolejnego roku po 
narodzeniu Chrystusa Pana. Tradycyjnie mówiło się  „tego, a tego Roku 
Pańskiego”. Oto Chrystus staje się Panem historii i czasu. Dlatego 
właśnie każdy rok jest Jego rokiem. Niech zatem On sam nam 
pobłogosławi na ten Nowy Rok 2023. Niech będzie on dla nas wszystkich 
Jego rokiem!


 

PAX,  
Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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C+M+B 2023  
Epiphany (Three Kings) - Door Marking Packages 

Opakowania z kredą na oznaczanie drzwi z okazji Święta Objawienia Pańskiego  
(Trzech Króli) 

 

Next Sunday, Jan 8, we will celebrate the Epiphany of the Lord, that is known as 
Three Kings. The confirmation students from REP worked hard to prepare 
packages with instructions on how to mark the door using blessed chalk. All 
donations will be used to benefit the REP program. Thank you and God Bless You!


W najbliższą niedzielę 8 stycznia obchodzić będziemy 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. 
Uczniowie przygotowujący się do Bierzmowania z REP 
pracowali nad przygotowaniem paczuszek z kredą, 
kadzidłem i instrukcją, jak zaznaczyć drzwi poświęconą 
kredą. Wszelkie donacje zostaną przeznaczone na program 
REP. Z góry dziękujemy i Bóg zapłać!


Warsztaty Świąteczne i wizyta Świętego Mikołaja w  
Program Edukacji Religijnej! 

W tym roku odbyły się warsztaty świąteczne w naszym Programie 
Religijnym. Był z nami Ks. Daniel, modlił się z uczniami i rodzicami 
oraz przygotowywał wszystkich na spowiedź i Święta Bożego 
Narodzenia. W trakcie Warsztatów Świątecznych dzieci wraz z 
rodzicami wykonywali ozdoby i kartki świąteczne. Odwiedził nas też 
Św. Mikołaj Przyszedł z upominkiem dla wszystkich, ale wcześniej 
zapytał, czy dzieci znają Wyznanie Wiary. Okazało się, że tak! 
Wszyscy głośno odmówiliśmy nasze Credo. Jak zawsze takie 
odwiedziny są pełne radości i uśmiechów. 
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RCIA candidates are getting ready for Christmas. 
Kandydaci z RCIA przygotowują się na Święta Bożego 

Narodzenia. 
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The New Year’s Holy Mass for the intention of members of The Living Rosary 
and Faith Formation Group will be on Jan 4, 2023, the first Wednesday of the 

month at 8:00AM. After the mass, all are invited for a meeting and 
refreshments in the McGowan Hall.  

We encourage everybody to join the next Living Rosary Group that is 
waiting for the new members. 

Have a Happy and Blessed New Year! 

Noworoczna Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca i spotkanie Róż 
Różańcowych z wymianą tajemnic odbędzie się 2 stycznia 2023, w pierwszy 

poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o 7:30 wieczorem. 
Zachęcamy nowych chętnych do włączenia się w kolejne Róże Różańcowe im. Matki Bożej z Guadalupe lub 

Błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. 
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LECHICI
LECHICI
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA 

Wed. January 4—Saint Elizabeth Ann Seton, Religious, 1774–1821 U.S.A.  
Patron Saint of Catholic schools, widows

Elizabeth’s Episcopalian parents handed on to her their own faith. As a young girl, 
Elizabeth took food to the poor near her home. At the age of nineteen she married 
William Seton. Soon her husband died of tuberculosis during their trip to Italy. Elizabeth 
and her daughter were taken in by family friends from that country. There she realized 
that God was calling her to become a Catholic.  After her conversion, Elizabeth spent the 
rest of her short life dedicated to Catholic education. She started a Congregation of 
sisters in Maryland which taught girls, especially poor girls who could not afford an 
education. She was the first of tens of thousands of teaching sisters to operate Catholic 
schools in the United States.  

 

Śr. 4 stycznia — Św. Elżbiety Anny Seton, zakonnicy, 1774–1821, USA, patronki szkół katolickich, wdów  
Episkopalni rodzice Elżbiety przekazali jej własną wiarę. Jako młoda dziewczyna Elżbieta nosiła jedzenie dla biednych 
w pobliżu jej domu. W wieku dziewiętnastu lat wyszła za mąż za Williama Setona.

Wkrótce jej mąż zmarł na gruźlicę podczas podróży do Włoch.  Elżbietę i jej córkę przyjęli przyjaciele rodziny z tego 
kraju. Tam zdała sobie sprawę, że Bóg wzywa ją, by została katoliczką. Po nawróceniu Elżbieta spędziła resztę 
swojego krótkiego życia w rozwijaniu katolickiej edukacji. Założyła Zgromadzenie Sióstr w Maryland, które uczyły 
dziewczęta, zwłaszcza biedne. Była pierwszą z dziesiątek tysięcy sióstr nauczycielek prowadzących szkoły katolickie 
w Stanach Zjednoczonych. 

 


Thur. January 5—Saint John Neumann, Bishop, 1811–1860, U.S.A. Patron Saint of Catholic education 
St. John Neumann was born in central Europe in what is today the Czech Republic. He learned seven languages in 
addition to his native Czech. Yet he found it hard to find a bishop to ordain him after he had completed his theological 
studies. Finally, Saint John got to United States and was ordained in 1836 by Bishop John Dubois of New York. He 
was assigned to rural areas in upstate New York and was outstanding in his zeal for souls. Later he joined the 
Redemptorist Order and began many years of priestly service in Maryland. His intelligence, ability to preach and hear 
confessions in multiple languages, extraordinary work ethic, life of poverty, good nature, and general holiness were 
traits that all observed and all admired. He was named the fourth bishop of Philadelphia and he was a tornado of 
apostolic activity. The Church benefitted and grew at an extraordinary pace. Zeal for His house consumed him. Saint 
John died was buried in a Redemptorist Church in Philadelphia. Saint John Neumann was canonized in 1977, an 
immigrant who was the first male American citizen to be raised to the altars.

 

Czw. 5 stycznia — Św. Jana Neumanna, biskupa, 1811–1860, patrona katolickiej edukacji w USA 
Św. Jan Neumann urodził się w Europie Środkowej na terenach dzisiejszej Republiki Czeskiej. Oprócz ojczystego 
języka czeskiego nauczył się siedmiu języków. Jednak po ukończeniu studiów teologicznych trudno mu było znaleźć 
biskupa, który by go wyświęcił. W końcu Św. Jan dotarł do Stanów Zjednoczonych i tam został wyświęcony w 1836 r. 
przez biskupa Johna Dubois z Nowego Jorku. Został przydzielony do wiejskich obszarów w północnej części stanu 
Nowy Jork i wyróżniał się gorliwością o zbawienie dusz. Później wstąpił do Zakonu Redemptorystów i rozpoczął 
wieloletnią posługę kapłańską w Maryland. Jego inteligencja, umiejętność wygłaszania kazań i wysłuchiwania 
spowiedzi w wielu językach, niezwykła etyka pracy, życie w ubóstwie, dobra natura i ogólna świętość były cechami, 
które wszyscy obserwowali i wszyscy podziwiali. Został mianowany czwartym 
biskupem Filadelfii i był jak tornado w działalności apostolskiej. Kościół z jego posługi 
odnosił korzyści i rozwijał się w niezwykłym tempie. Pożerała go gorliwość o Jego 
dom. Św. Jan zmarł i został pochowany w kościele redemptorystów w Filadelfii. 
Został kanonizowany w 1977 roku, jako imigrant, który był pierwszym obywatelem 
amerykańskim wyniesionym na ołtarze.
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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!

December 18, 2022 
Total Sunday Collections	 $8,334.76

Christmas Flowers	 	 $4,133.00

Total Collections $12,467.76 

Thank you for your continued  
support of our parish! 

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



