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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 (8) 
8:30AM	 Thanksgiving, good health & blessings for the Erlinda 
	  & Teresito Villegas on their 50th wedding anniversary

	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother 	
	   for Noah Nuccio on his sacrament of baptism and 	
	   blessings for his parents & godparents

	 God’s Blessings for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Donald Schultz Jr.

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

	 +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)

	 +Kazimierz Kozłowski 2 miesiące po śmierci

	 Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM 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

	 +Kazimierz Kozłowski (żona z rodziną)

	 +Władysława i Wawrzyniec Zając (rodzina)

	 +Józefa Pawlus 2-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


MONDAY (9)  
8:00AM	 +Lorraine DuPlantis birthday remembrance (Denise)

	 +Eustaquia & Ireneo Villegas death anniversary 	
	    (family) 

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

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla	
	   Łukasza

	 +Paweł Biel 

TUESDAY (10)  
8:00AM	 +Joseph Anton Voelker 6th death anniversary 

	   (mom & dad)

	 +Myrna Castro 1st death anniversary (family)

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

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	   Łukasza

	 +Paweł Biel

	 O uzdrowienie i uwolnienie Mariusza Michała 


WEDNESDAY (11)  
8:00AM	 All souls in purgatory 

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 łaskę zdrowia dla Wiesława

	 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 (12) 
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 4-miesiące po śmierci (rodzina)


FRIDAY (13) 
8:00AM	 God’s blessings for Wesley 

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

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	   Łukasza

	 +Stanisław Tołowiński z okazji urodzin (rodzina)

	 +Janina Szorc w 9-tą rocznicę śmierci (Edyta i Mirosław)

	 +Paweł Biel


SATURDAY (14) 
8:00AM	 +Halina i Edward Nowak

	 Deceased members of Nowak family

9:00AM	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże bł dla ks. Macieja 	
	   i ks. Daniela

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla 		
	   rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	  
	   Łukasza

	 +Paweł Biel

4:00PM	 God’s blessings & health for Monica on her birthday 	 	
	   (mom & dad)
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	 The Epiphany is the oldest name for the celebration that we observe today 
as Christmas. From the beginning of the fourth century, it was celebrated on 
January 6 in Bethlehem, and then gradually throughout the Church. December 25 
as the date of the celebration of the Nativity of Christ came later, and January 6 
began to be celebrated as the day of remembrance of the mystery of the revelation 
of Jesus as God through three mysterious events:


	 1.     Homage of the Wise Men from the East

	 2.     Baptism of the Lord

	 3.     Jesus' first miracle - turning water into wine at the wedding in Cana


At the center of today's celebration, therefore, is the faith that God has revealed Himself to people. He made 
Himself known, told us about Himself and shared His divine life with us. There is a kind of revolution hidden 
in all this. So many people in the world despise others, hide, run away from responsibility. God does quite 
the opposite. He goes out to everyone, reveals Himself and takes responsibility for every person on earth.

	 

	 The Gospel tells us today about the Magi who came to worship and pay homage to the Lord. Their 
attitude tells us that to find Jesus in our life, we have to believe, want and finally take action, simply start the 
journey.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Objawienie Pańskie, czyli Epifania to najstarsza nazwa uroczystości, którą  dziś obchodzimy jako 
Boże Narodzenie. Od początku IV w. obchodzono ją 6 stycznia w Betlejem, a później stopniowo w całym 
Kościele. 25 grudnia jako data celebracji Narodzenia Pańskiego pojawiła się później, a 6 stycznia zaczął być 
obchodzony jako dzień wspomnienia tajemnicy objawienia się  Jezusa jako Boga przez trzy tajemnicze 
wydarzenia: 


1.     Hołd Mędrców ze Wschodu

2.     Chrzest Pański

3.     Pierwszy cud Jezusa – przemianę wody w wino na weselu w Kanie 


W centrum dzisiejszej uroczystości stoi zatem wiara w to, że Bóg się ludziom objawił. Dał się poznać, 
opowiedział nam o sobie i podzielił się z nami swoim Bożym życiem. Jest w tym wszystkim ukryta swoista 
rewolucja. Tylu ludzi na świecie gardzi innymi, ukrywa się, ucieka od odpowiedzialności. Próbuje się ukryć 
przed wzrokiem bliźnich, czasem przed ich słusznymi pragnieniami. Bóg jak widać  postępuje całkiem 
odwrotnie, wychodzi do każdego, objawia się i za każdego człowieka na ziemi bierze odpowiedzialność. 

            

	 Ewangelia mówi nam dziś o Mędrcach, którzy 
przybyli aby oddać pokłon i hołd Panu. Ich postawa wiele 
nam mówi. Tak naprawdę, żeby znaleźć drogę  do 
Jezusa, trzeba uwierzyć, chcieć i podjąć działanie, 
przekroczyć siebie i zwyczajnie wyruszyć w drogę. 

 

PAX,  
Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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January is Sanctity of Human Life month. The following articles will help us to learn that God loves each human 
life from the instant of his or her conception and entrusts this gift to the protection of a mother and father. Abortion 

ends the life of a child and offends God. It also deeply wounds the women and men involved.  

Styczeń jest miesiącem Świętości Życia Ludzkiego. Bóg kocha życie każdego człowieka od chwili jego poczęcia i 
powierza ten dar opiece matki i ojca. Aborcja kończy życie dziecka i obraża Boga. Głęboko rani także kobietę i 

mężczyznę, którzy przeszli przez aborcję.   

Zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne dla wszystkich osób 

chcących zaangażować się w 
inicjatywy na rzecz naszej parafii 

takich jak, pieczenie i sprzedaż ciast, 
zabawę walentynkową i inne dzieła. 
Spotkanie odbędzie się w środę 11 

stycznia, po Mszy Św. o 7:30 
wieczorem w sali pod kościołem, 

McGowan Hall.
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Mon. JAN. 9- THE FEAST OF THE BAPTISM OF THE LORD 
After all the people had been baptized and Jesus also had been baptized and was 
praying, heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily 
form like a dove. And a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with 
you I am well pleased.” Lk 3:21-22

Lord Jesus, Give us the grace to renew our baptism through a frequent reception 
of confession and the Holy Eucharist. 

Pon. 9 STYCZNIA- ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 
modlił, otworzyło się niebo 22 i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej 
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie». Łk 3:21-22

Panie Jezu, daj nam łaskę odnawiania naszego chrztu poprzez częste 
przystępowanie do sakramentu spowiedzi i Komunii Świętej. 

SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA 
Fri. January 13, Saint Hilary of Poitiers, Bishop and Doctor, c. 315–367 
Patron Saint of rheumatism, snake bites, children academically behind, mothers, the sick 
Born into a wealthy pagan family in Poitiers, France, Hilary was well educated in the classics. As he looked into his 
own soul, however, he knew that he did not exist for the sole purpose of seeking pleasure, enjoying leisure, obtaining 
wealth, or merely satisfying his fleshly desires. Hilary finally found what he was searching for when he stumbled upon 
the Scriptures and was able to understand the beauty, and nature of the Most Holy Trinity. He became a priest and 
shortly after the faithful chose him to be their bishop.

Among those who shared in the “insanity and ignorance” of that time were a group of bishops and laity who followed 
the heresy of Arianism, which denied the divinity of Christ, instead holding that the Son was inferior to the Father. The 
emperor, Arian, ordered every bishop to pledge their support for this heresy. Hilary refused. Instead, he vigorously 
defended the truth, and for his brave stance was exiled to Phrygia, in modern-day Turkey. 

Later on his return, Bishop Hilary was weeding out the beginnings of Arianism in the Western Church. His effectiveness 
came not only from his clear teaching, but also from his conciliatory approach and resolute determination. 


Piątek, 13 stycznia, Św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora — c. 315–367 
Patrona reumatyzmu, ukąszeń węży, dzieci opóźnionych w nauce, matek, chorych 
Hilary urodził się w zamożnej pogańskiej rodzinie w Poitiers we Francji, był dobrze wykształcony w zakresie klasyki. 
Kiedy jednak zajrzał w swoją duszę, zrozumiał, że nie istnieje wyłącznie po to, by szukać przyjemności, cieszyć się 
wypoczynkiem, zdobywać bogactwo czy po prostu zaspokajać cielesne pragnienia. Hilary znalazł to, czego szukał, 
kiedy natknął się na Pismo Święte i był w stanie zrozumieć piękno i naturę Trójcy Przenajświętszej, został kapłanem, a 
wkrótce wierni wybrali go na swojego biskupa.

Wśród tych, którzy uczestniczyli w „szaleństwie i ignorancji” tamtych czasów, była 
grupa biskupów i świeckich, którzy podążali za herezją arianizmu, która 
zaprzeczała boskości Chrystusa, zamiast tego utrzymując, że Syn był niższy od 
Ojca. Cesarz Arian nakazał każdemu biskupowi, aby poparł tą herezję. Hilary 
odmówił. Zamiast tego energicznie bronił prawdy i za swoją odważną postawę 
został zesłany do Frygii w dzisiejszej Turcji.

Później, po powrocie, biskup Hilary wykorzeniał początki arianizmu w Kościele 
zachodnim. Jego skuteczność wynikała nie tylko z jasnego nauczania, ale także z 
pojednawczego podejścia i zdecydowanej determinacji.
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Wieslaw Adamowski—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 25, 2022 
Total Sunday Collections	 $11,359.31

Christmas	 	 	 $20,677.00

St. Brother Albert Fund	 $2,062.00

Total Collections $34,098.31 

January 1, 2023 
Total Sunday Collections	 $14,870.32

Solemnity of Mary	 	 $3,821.00

Christmas	 	 	 $2,295.00

Total Collections $20,986.32 

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



