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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 (15) 
8:30AM	 God’s Blessings for family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Manuel Herrera (family)

	 +Monika Proszek

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 wszelkie laski z okazji 	
	   urodzin dla Doroty Budek 	 	   	
	 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 

	   Zygmunta Drozdel (brat Zbigniew z rodziną)

	 +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 4 miesiące po śmierci

	 +Kazimierz Kozłowski (żona z rodziną)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

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)

	 +Barbara Niedorezo miesiąc po śmierci (rodzina)

	 +Arkadiusz Ruszczyk 7-ma rocznica śmierci

	 +Kamil Kwiatek 


MONDAY (16)  
8:00AM	 God’s blessings for Erin on his birthday 

7:30PM 	Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 

	   Łukasza

	 +Paweł Biel

	 +Krzysztof Żak 1-sza rocznica śmierci (rodzina) 


TUESDAY (17)  
8:00AM	 +Rosalina Galicio 1st death anniversary (family) 

7:30PM	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla	
	   Łukasza

	 +Paweł Biel


WEDNESDAY (18)  
8:00AM	 God’s blessings, health & protection of the Blessed

	   Mother for Denise DuPlantis on her birthday


WEDNESDAY (18)  
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 (rodzina)


THURSDAY (19) 
8:00AM	 +Auralila Abdalah (Ocampo-Cabrerra family)

7:30PM	 O opiekę Matki Najświętszej dla Doriana Stępniewski 

	   z okazji urodzin (rodzina)

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	   Łukasza

	 +Paweł Biel 4-miesiące po śmierci 


FRIDAY (20) 
8:00AM	 God’s blessings for Wesly 

7:30PM	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	 	
	   Łukasza

	 +Paweł Biel (rodzina)


SATURDAY (21) 
8:00AM	 +Halina i Edward Nowak

	 Deceased members of Nowak family

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

	   i ks. Daniela

	 O łaskę zdrowia 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 (rodzina)

	 +Karolina i Jan Grudzień z okazji urodzin i rocznicy 	 	
	   śmierci (córka)

	 +Andrzej Mężczyzna z okazji urodzin i rocznicy śmierci 	
	   (siostrzenica)

4:00PM	 +Katherine Weitershan birthday remembrance (family)

	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Anton & Frances Slowiak

	 Deceased members of Slowiak family
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	 Fr. Józef Tischner wrote years ago that: “God is an absolutely independent 
being. As such, creates man as an absolutely independent being. It follows that 
man can do without God and God can do without man. And then love appears 
between them, and love consists in the fact that absolutely independent beings 
cannot live without each other.” The Gospel presents us today with the person of 
John the Baptist, who foreshadowed the coming of Jesus with his life. Very often 
he is portrayed as someone to whom God has left no special choice when it comes 
to choosing a life path. Given to his parents after many years of fruitless 
expectations for conception, he was destined to fulfill a prophetic mission and slavishly followed it. 
Sometimes he even gives the impression of a sad man, embittered by the reality in which he lives. He 
constantly admonishes the scandalmongers, withdraws into the wilderness and leads an ascetic life. Finally, 
he dies at the stupid whim of a young dancer. A short but very intense life with a pre-planned career. Is it 
really? After all, God could have done without John the Baptist. Similarly, John did not need God at all. 
However, it so happened that love appeared and John simply remained faithful to it.

	 Everything should be born in freedom. If fidelity is to arise, there must be freedom. St. John the 
Baptist is a faithful man from the first to the last chord of his heart. So, he also had to be free to choose his 
life path. St. Bede, a monk who lived in the ninth century, wrote that: "St. John gave his life for Christ, 
although he was not told to deny Jesus Christ. He was only told to keep silent about the truth." We know 
well that John did not keep silent about the truth and died for Christ, who is the Truth. For John firmly 
believed that He is the Son of God (John 1:34).


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Ks. Józef Tischner pisał przed laty, że: „Bóg jest istotą absolutnie samodzielną. Jako taki, stwarza 
człowieka jako istotę absolutnie samodzielną. Wynika z tego, że człowiek może obejść się bez Boga i Bóg 
może obejść się bez człowieka. I wtedy pojawia się między nimi miłość, a miłość polega na tym, że istoty 
absolutnie samoistne nie mogą  bez siebie żyć.” Ewangelia stawia dzisiaj przed nami osobę Jana 
Chrzciciela, który swoim życiem zapowiadał przyjście Jezusa. Bardzo często jest on ukazywany jako ktoś, 
komu Bóg nie pozostawił specjalnego wyboru, jeśli chodzi o wybór życiowej drogi. Podarowany rodzicom 
po wielu latach bezowocnych oczekiwań na poczęcie z góry został przeznaczony do pełnienia misji 
prorockiej i niewolniczo za nią podążył. Czasem nawet sprawia wrażenie człowieka smutnego, 
rozgoryczonego rzeczywistością, w której żyje. Nieustannie napomina siejących zgorszenie, odsuwa się na 
pustkowie i prowadzi ascetyczne życie. Wreszcie umiera wydany przez głupi kaprys młodej tancerki. 
Krótkie, ale bardzo intensywne życie z wcześniej zaplanowaną karierą. Czy aby naprawdę? Przecież Pan 
Bóg mógł się spokojnie obejść bez Jana Chrzciciela. Podobnie Jan wcale nie potrzebował Boga. Jednak 
stało się tak, że pojawiła się miłość i Jan pozostał jej po prostu wierny. 

	 Wszystko powinno rodzić się w wolności. Jeżeli ma powstać wierność, to musi być wolność. Św. 
Jan Chrzciciel to człowiek wierny od pierwszego do ostatniego akordu serca. A zatem musiał być też wolny 
w wyborze swojej życiowej drogi. Św. Beda, mnich 
żyjący w IX wieku pisał, że: „Św. Jan za Chrystusa 
oddał swoje życie, choć nie kazano mu wyprzeć 
się  Jezusa Chrystusa. Kazano mu tylko przemilczeć 
prawdę.” Wiemy dobrze, że Jan nie przemilczał prawdy 
i umarł za Chrystusa, który jest Prawdą. Jan bowiem 
mocno wierzył, że On jest Synem Bożym (J 1, 34). 


 

PAX,  
Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Delicious Cream Puffs! 
Next Sunday, Jan 22 on the occasion of the feast of the 
patron saint of our church, St. Priscilla, delicious cream 

puffs will be distributed after all Holy Masses, baked and 
prepared by a group of volunteers from our parish. All 

proceeds will go towards the modernization of the 
central heating-cooling system for the church building. 

Bon Appetit!


Pyszne Kremówki! 
W przyszłą niedziele, 22 stycznia, z okazji święta 
patronki naszego kościoła, Św. Pryscylli, będą 

rozprowadzane po wszystkich Mszach Św., pyszne 
kremówki, upieczone i przygotowane przez grupę 
woluntariuszy z naszej parafii. Cały dochód będzie 

przeznaczony na nowy system grzewczo-chłodzący do 
budynku kościoła. Życzymy smacznego! 


M

On behalf of the Religious Education Program, thank you 
for all your donations for packets with chalk and 

frankincense. It will help us with planning extra activities 
and trips for our students. God Bless you all!


W imieniu Programu Religijnego serdecznie dziękujemy za 
wszelkie donacje za pakieciki z kredą i kadzidłem. Pomoże 

nam to w planowaniu specjalnych zajęć i wycieczek dla 
naszych uczniów. Bóg zapłać!
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January 22, Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children, a day of prayer for the full restoration of 
the legal guarantee of the right to life and of penance for violations to the dignity of the human person committed 

through acts of abortion.  
The over 60 million abortions since the 1973 decisions of Roe v. Wade and Doe v. Bolton reflect with heartbreaking 
magnitude what Pope Francis means by a “throwaway culture.” However, we have great trust in God’s providence. 

We are reminded time and again in Scripture to seek the Lord’s help, and as people of faith, we believe that our 
prayers are heard. And while, on June 24, 2022, the Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization decision 

overturned Roe v. Wade, right now state and federal laws, in many instances, are still hostile to preborn children 
also in Illinois. So, great prayer and advocacy is still very needed.  

22 stycznia Dzień Modlitw o Prawną Ochronę Dzieci Nienarodzonych, jest dniem modlitwy o pełne 
przywrócenie prawnej ochrony prawa do życia i pokuty za naruszenie godności osoby ludzkiej popełnione przez 

aborcję”. 
Ponad 60 milionów aborcji zostało dokonanych od dnia decyzji z 1973 r. w sprawie Roe przeciwko Wade i Doe 
przeciwko Bolton.  Odzwierciedla to ogrom tego, co papież Franciszek określił jako „kulturę odrzucenia”, mamy 

jednak wielką nadzieję w Opatrzności Bożej. Pismo Święte wielokrotnie przypomina nam, abyśmy szukali pomocy 
Pana, a jako ludzie wierzący ufamy, że nasze modlitwy są wysłuchane. Chociaż 24 czerwca 2022 r. decyzja Dobbs v. 

Jackson Women’s Health Organization uchyliła decyzję Roe v. Wade, w tej chwili przepisy stanowe i federalne w 
wielu przypadkach nadal są wrogo nastawione do nienarodzonych dzieci, także w Illinois. Tak więc wielka modlitwa 

i działania na rzecz ochrony życia są nadal bardzo potrzebne.
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JAN 16- ST. PRISCILLA 98 A.D, PATRONESS OF OUR PARISH & OUR FEAST DAY  
In 98 A.D. St. Priscilla was placed in an amphitheater and a lion was set loose to attack her. Instead, the lion licked 
her feet. She was then returned to prison and killed. An eagle watched over her body until it was buried in 
catacomb on Acentine hill. By the fourth century a church was dedicated at the site where her relics remain. St. 
Priscilla is portrayed with a tame lion, an eagle, and in her hand a palm branch symbolizing martyrdom. Saint 
Priscilla pray for our parish!


16 STYCZNIA- ŚW. PRYSCYLLI 98 AD, PATRONKI NASZEJ PARAFII I ODPUST W PARAFIALNY 
W roku 98, Św. Pryscylla została zamknięta w amfiteatrze, gdzie wypuszczony został lew, aby ją zaatakował. Lecz 
przeciwnie, lew zaczął lizać jej stopy. Wtedy została ponownie zabrana do więzienia i zabita. Orzeł strzegł jej ciała, dopóki nie 
zostało ono pochowane w katakumbach na wzgórzu Aventyńskim. Około czwartego wieku na wzgórzu tym został 
wybudowany kościół, dedykowany Św. Pryscylli, gdzie złożono jej relikwie. Św. Pryscylla jest przedstawiana z oswojonym 
lwem, z orłem i w ręce trzyma gałązkę palmowa, która symbolizuje męczeństwo. Święta Pryscyllo módl się za naszą parafię!


SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA 

Fri. January 20: Saint Sebastian, Martyr, c. 255–c. 288 
Patron of archers, pin-makers, athletes, against epidemics, and of a holy death 
He was born in France, but was raised in Milan, Italy. Sebastian was a strong Christian who desired to assist 
those being persecuted for the faith. This holy desire led Sebastian to join the Roman army where he kept his 
faith secret so he could have access to jailed Christians.   Sebastian also healed the governor of Rome and 
instructed him in the faith. When the Emperor Diocletian found out that Sebastian was a Christian ordered 
Sebastian’s death.  The execution was to be public and brutal in an attempt to intimidate other Christians. Sebastian was 
tied to a post, and blind folded, pierced by many arrows. But Sebastian did not die! Instead, a St. Irene came to bury his 
body and found him still alive! She carefully removed Sebastian’s arrows, took him to her home and nursed him back to 
health. After he had regained his health, he presented himself before the emperor and firmly accosted him for his cruelty 
toward Christians. The emperor, angered by Sebastian’s words and shocked that Sebastian was still alive, ordered again that 
he be executed. This time, Sebastian was beaten to death with clubs.

Pt. 20 stycznia: Św. Sebastian, Męczennik, ok. 255 – ok. 288 
Patron łuczników, wytwórców szpilek, sportowców, patron przed epidemiami i świętej śmierci 
Urodził się we Francji, ale wychował się w Mediolanie we Włoszech. Sebastian był wiernym chrześcijaninem, który pragnął 
pomagać prześladowanym za wiarę. To święte pragnienie skłoniło Sebastiana do wstąpienia do armii rzymskiej, gdzie 
ukrywał swoją wiarę, aby mieć dostęp do uwięzionych chrześcijan. Sebastian uzdrowił także namiestnika Rzymu i pouczył 
go w wierze. Kiedy cesarz Dioklecjan dowiedział się, że Sebastian był chrześcijaninem, skazał Sebastiana śmierć. Egzekucja 
miała być publiczna i brutalna w celu zastraszenia innych chrześcijan. Sebastian był przywiązany do słupa i miał zawiązane 
oczy, przeszyto go wieloma strzałami. Ale Sebastian nie umarł! Gdy Św. Irena, przyszła, aby pochować jego ciało i znalazła 
go żywego! Ostrożnie wyjęła strzały i, zabrała go do swojego domu. Po wyzdrowieniu poszedł i stanął przed cesarzem, 
zarzucił mu okrucieństwo wobec chrześcijan. Cesarz rozgniewany słowami Sebastiana i wstrząśnięty faktem, że Sebastian 
jeszcze żyje, ponownie nakazał jego egzekucję. Tym razem Sebastian został pobity na śmierć pałkami.


January 21: Saint Agnes, Virgin and Martyr—Memorial 
c. 291–c. 304, Patron Saint of those seeking chastity, engaged couples, rape victims, gardeners, young girls, and Girl 
Scouts--Agnes was born into a noble Christian family in Rome. She was beautiful, which, together with her wealth and 
holiness, caused many young noblemen to seek her as their bride. But Agnes’ eyes beheld—her Lord and Savior, Jesus 
Christ and dedicated herself to a life of virginity. Agnes was reported to the local prefect for being a Christian, in an attempt 
to dissuade her from her vow of chastity the prefect ordered that she be taken to brothels to be violated by immoral men. 
None dared approach her. It is said that only one young man did approach her, only to be immediately struck blind and 
brought to the ground. Through a prayer spoken by Agnes, though, his sight was restored.  The prefect, having failed to 
convert Agnes back to paganism, or to defile her body, then condemned her to a death by beheading. 

21 stycznia: wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy c. 291-ok. 304 
Patronka szukających czystości i czystości, narzeczonych, ofiar gwałtów, ogrodników, młodych dziewcząt i harcerek 
Agnieszka urodziła się w rzymskiej arystokratycznej rodzinie chrześcijańskiej. Była piękna, co wraz z jej 
bogactwem i świętością sprawiło, że wielu młodych szlachciców pragnęło ją poślubić. Ale Agnieszka 
poświęciła swe życie Panu Jezusowi. Została oskarżona przed prefektem miasta, że jest chrześcijanką. Prefekt 
chcąc odwieść ją od ślubu czystości, nakazał zabrać ja do domów publicznych, gdzie miała być zhańbiona 
przez niemoralnych mężczyzn. Żaden jednak nie odważył się do niej podejść. Mówi się, że tylko jeden młody 
mężczyzna zbliżył się do niej, ale natychmiast został oślepiony i powalony na ziemię. Jednak dzięki modlitwie 
Agnieszki odzyskał wzrok. Prefekt, który nie zdołał nawrócić Agnieszki, ani zbezcześcić jej ciała, skazał ją na 
śmierć przez ścięcie. 
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Wieslaw Adamowski—Janet Arnet—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!

January 8, 2023 
Total Sunday Collections	 $8,054.01

First Friday	 	 	 $674.00

First Saturday		 	 $2,032.00

Capital Improvements		 $5,789.00

Total Collections $15,549.01 

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



