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Welcome to
St. Priscilla!

Fr. Maciej D. Galle, Pastor
Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor
Mrs. Anna Adamowski, Oﬃce Manager
Mrs. Anna Ewko, Music Director
Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate &
Religious Education Coordinator
Mrs. Renata Zolnik, Business Manager
Mr. Wesley Adamowski, Custodian

Rectory: 6949 W. Addison, Chicago, IL 60634
Phone: 773-545-8840
Fax: 773-545-8919
Religious Education Office:
773-685-3785
www.stpriscilla.org church@stpriscilla.org

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays throughout
the year. Register by calling the Rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele. Rejestracja w
kancelarii parafialnej.

CONFESSION:
Before all Weekday and Weekend Masses
Every Saturday from 3:00 to 4:00 PM
Priest available in Rectory ‐ No appointment required.

SPOWIEDŹ :
Przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia i w niedzielę.
Możliwość spotkania z księdzem codziennie w kance‐
larii parafialnej bez wcześniejszego umówienia.

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 arrange‐
ments. At least one of the engaged persons (or their par‐
ents) must be a registered and active parishioner of St.
Priscilla. Weddings are not scheduled on Sunday.

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.

ANOINTING OF THE SICK:
Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej.

PARISH REGISTRATION:
Registration can be completed at the Rectory.

REJESTRACJA DO PARAFII:
Można się zapisać do parafii w kancelarii parafialnej.

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (17)
8:30AM St. Priscilla Parishioners
10:30AM Za parafian Sw. Pryscylli
Za zmarłych polecanych w wypominkach
O Bożą opiekę dla Oliwera, Doriana i rodziny
O Boże bł., opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne
łaski dla Franciszki Chmielik w dniu urodzin
(syn z rodziną)
+Dominik Kalinowski (żona i dzieci)
+Łukasz Boufał (rodzice i siostra)
+Anna Kalinowski (rodzina)
+ Victor i Adolf Burzyński (Hanna)
+Mary Koziara 30ta rocz. śm.
+Józefina Stachulak 35ta rocz. śm.
Za zmarłych z rodziny Kwaśniewskich,
Grot‐Telów, Kazimierczuków i Tomalów
+Genowefa, Mieczysław, Zygmunt, Marianna
i Jan Wilk
+Stefan, Henryk, Stanisław i Helena Ziętek,
dziadkowie Ziętek i Kuryło
+Lillian Golba i zmarli z jej rodziny
12:15PM Deceased members of Miketta Family (Jim Miketta)
+Mary Koziara 30th death anniversary (family)
+Daniel O’Leary death anniversary (wife)
6:00PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
MONDAY (18)
8:00AM +Jane Busse (Ursula & Florence)
7:30PM O Boże bł. dla członków Grupy Biblijnej i ich rodzin
TUESDAY (19)
8:00AM +Christina Orlowski
7:30PM Za parafian Sw. Pryscylli
WEDNESDAY (20)
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Kazimierz i Jan Paluch
+Jan Ulaszek
THURSDAY (21) The Presentation of the Blessed Virgin Mary
8:00AM +Dalia Adomaitis (Rosalie)
7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach
FRIDAY (22) St. Cecilia
8:00AM St. Priscilla Parishioners
7:30PM +Kazimierz Drewniak
SATURDAY (23)
8:00AM Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer
Families
8:30AM+ Henela i Stanisław Piotrowski (Rodzina)
+Piotr i Michalina Marek (Rodzina)
Za dusze bliskie zbawienia
4:00PM +Frank Perez Death Anniversary (family)
+Jolanta Lewis (Marchello & Banas)
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ST. BROTHER ALBERT’S FUND FOR THE NEEDY
All monetary oﬀerings that we want to support those in
need should be put into the Poor Box in the Vestibule in
the back of the church.
FUNDUSZ ŚW. BR. ALBERTA
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Wszelkie ofiary pieniężne którymi chcemy
wspomóc potrzebujących należy wrzucić do
oznaczonego miejsca z tyłu kościoła.

We invite anyone who is able to help with keeping the
church clean to please join us weekly on Thursdays at
8:00PM.
Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby się włączyć w
sprzątanie kościoła. Prosimy dołączcie do nas w każdy
czwartek o godz. 8:00PM.

BABY BOTTLE PROJECT
Our parish is participating in The Baby Bottle Project
benefiting The Women’s Centers of Greater
Chicagoland. This non‐profit organization directly assists
mothers and families experiencing crisis pregnancies by
oﬀering emotional, financial, material, and spiritual
support through counseling, clothing & monetary
provisions, prayer, and other aid. Each year the three
locations together have over 5,000 appointments with
expecting mothers. By God’s Grace, The Women’s
Centers have saved almost 40,000 babies—and their
mothers—from abortion since opening in 1984.
Please take a Baby Bottle home with you from the
church , fill it with your spare change, and return it the
weekend of November 24.
This is a simple, but crucial fundraising eﬀort for The
Women’s Centers. Please note the Baby Bottles cost
almost $1.00 per bottle and are recycled afterwards so
please return upon completion of the project. Thank you
for helping defend life, and
remember to keep all pro‐life
undertakings in your prayers.
Also if you are making a donation by
check, please make it payable to:
The Women’s Center. Thank you!
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Fr. Maciej’s Reflections
There is a great trap that threatens believers, believing in false prophecies about the
end of the world. Christians should avoid speculation on this topic. A similar position
should be taken in the face of emerging wars and natural disasters. They have al‐
ways tormented humanity and their appearance should not be treated as a sign of
the nearness of the end of the world. Jesus mentions them in the context of encour‐
aging persistent and courageous witness to emphasize that Christians will have to
testify to Him and their faith in the midst of tribulations and hardships. This is a con‐
sequence of following Christ, who was rejected before he was glorified. A similar
fate will befall believers who should be prepared for it. Recalling wars and catastro‐
phes that destroy human life in the blink of an eye is also a reminder that nobody should delay conversion. For God
is constantly making a just judgment over the world. Therefore, we must always be prepared to meet God. A man
who lives his life in accordance with the divine law shown in the Gospel will not be frightened even in the face of
inexplicable phenomena that plague the earth. On the contrary, his hope for meeting God face to face will revive.
For those who tried to live with love, the coming of Christ again will be a source of incomprehensible joy. Instead,
those who have committed iniquity will tremble with fear because all the evil that they have caused will appear
before their eyes. Jesus, in his speech, does not give a description of the end of the world, but indicates what is the
purpose of man and all creation. This goal is the revelation of the full reign of God and eternal happiness of people.
Jesus' earlier teachings about the kingdom of God clearly indicate that it will not appear suddenly, for it has al‐
ready been initiated by the coming of Christ and is taking on ever more pronounced shapes in the lives of all who
live according to God's will.
Fr. Matthias Galle – your Pastor

Refleksje Ks. Macieja

Jest wielką pułapką, która zagraża wierzącym, dawanie wiary
fałszywym przepowiedniom dotyczącym końca świata.
Chrześcijanie powinni stronić od wszelkich spekulacji w tym temacie. Podobne stanowisko powinni zająć wobec
pojawiających się wojen i klęsk żywiołowych. Od zawsze dręczyły one ludzkość i ich pojawianie się nie powinno być
traktowane jako znak bliskości końca świata. Jezus wspomina o nich w kontekście zachęty do wytrwałego i od‐
ważnego dawania świadectwa, aby podkreślić, że chrześcijanie będą musieli świadczyć o Nim i o własnej wierze
pośród ucisków i trudności. Jest to konsekwencja pójścia za Chrystusem, który zanim doznał chwały, został od‐
rzucony. Podobny los spotka wierzących, którzy powinni być na to przygotowani. Przywołanie wojen i katastrof,
które w mgnieniu oka niszczą ludzkie życie, stanowi również napomnienie, aby nikt nie zwlekał z nawróceniem.
Bóg bowiem nieustannie dokonuje sprawiedliwego sądu nad światem. Dlatego zawsze trzeba być przygotowanym
na spotkanie z Bogiem. Człowiek, który przeżywa swoje życie w zgodzie z Boskim prawem ukazanym w Ewangelii,
nie przerazi się nawet w obliczu niewytłumaczalnych zjawisk nękających ziemię. Wprost przeciwnie, ożywi się jego
nadzieja na spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Dla tych, którzy starali się żyć z miłością, ponowne przyjście Chrys‐
tusa będzie źródłem niepojętej radości. Ci natomiast, którzy dopuszczali
się nieprawości, drżeć będą z lęku, bo stanie im przed oczyma całe zło,
do którego się przyczynili. Jezus w swojej mowie nie daje opisu końca
świata, ale wskazuje, co jest celem człowieka i całego stworzenia. Tym
celem jest objawienie się w pełni królowania Boga i szczęście wieczne
ludzi. Wcześniejsze pouczenia Jezusa na temat królestwa Bożego jasno
wskazują, że nie pojawi się ono nagle, gdyż już zostało zapoczątkowane
przez przyjście Chrystusa i nabiera coraz bardziej wyrazistych kształtów
w życiu tych wszystkich, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą.
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
Sunday, November 24
5:30PM Wypominki
6:00PM Msza święta (Kościół)

PARISH ACTIVITY | WYDARZENIA PARAFIALNE
Monday, November 18
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Lectio Divina (Round Room)
Tuesday, November 19
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00 PM RCIA (Round Room)
7:00 PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:00PM ALANON Grupa Wsparcia (Kościół)
Wednesday, November 20
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
6:00 PM Lector & Eucharistic Minister Meeting (Round Room)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
8:15PM Spotkanie Lektorów i Szafarzy (Round Room)
Thursday, November 21
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
5:45PM Fitness Classes (McGowan Hall)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Friday, November 22
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
3:00PM Divine Mercy Devotion (Church)
Naboż. do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
7:00PM Różaniec (Kościół)
7:30PM Msza święta (Kościół)
Saturday, November 23
7:30AM Rosary (Church)
8:00AM Holy Mass (Church)
8:30AM Msza Święta (Kościół)
9:00AM Różaniec (Kościół)
9:00AM Religious Education (School)
3:00PM Confession (Church)
3:30PM Rosary (Church)
4:00PM Holy Mass (Church)
Sunday, November 24
8:00AM Rosary (Church)
8:30AM Holy Mass (Church)
10:00AM Wypominki
10:30AM Msza święta (Kościół)
12:00PM Angelus and Divine Mercy Chaplet (Church)
12:15PM Holy Mass (Church)

Thanksgiving Food
and Shoe Drive!
This year, during
Thanksgiving season,
you are invited to help
needy parishioners
and St. Cyprian Food
Pantry by donating
food and lightly used everyday shoes. You can put the dona‐
tion into a box in the vestibule in the back of the church af‐
ter all masses on two weekends: from Nov. 16/17 until Nov.
23/24.
May God Bless you and reward you for your help, it will be
greatly appreciated by those who are in need. (St. Priscilla
Religious Education Program)

Zbiórka jedzenia i butów z okazji Święta
Dziękczynienia
W tym roku z okazji Święta Dziękczynienia zachęcamy, aby
uczestniczyć w zbiórce żywności i lekko używanych
codziennych butów na rzecz ubogich z naszej parafii i
Spiżarni dla Ubogich przy parafii Św. Cypriana. Donacje
prosimy składać w pojemniki z tyłu kościoła po Mszach Św.
od 16 do 24 listopada.
Niech Pan Bóg wam błogosławi i
wynagrodzi za pomoc. Wszyscy
obdarowani będą bardzo wdzięczni za
okazane wsparcie. (Program Religijny
przy Św. Pryscylli)

WEEKEND MASSES:
Saturday Evening: 4:00 PM
Sunday: 8:30 AM & 12:15 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: 8:30 AM
PARISH RECTORY OFFICE HOURS:
Monday & Friday - 9:00AM to 7:00PM
Tuesday, Wednesday and Thursday 9:00AM to 4:30PM
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Youth & Children’s Christmas Choir
We would like to start choir rehearsals before
Christmas. Our music director, Anna Ewko will wait for
all who would like to sing carols during Christmas time,
on the second and fourth Sunday of the month of
November and December in McGowan Hall at 11:40am,
before the 12:15pm Mass. All who would like to sing are
very welcome!
Thank you and God Bless
you, parents, for
encouraging your children
and putting extra eﬀort in
preparation for Christmas
time. Please contact Anna
Ewko, music director, or
Anna Harmata, CRE, for
more information.

Sztuka: „Św.Katarzyna za Sieny: Kobieta
na nasze czasy”,z udziałem
s. Nancy Murray, O.P. Zostanie zaprezentowana w McGowan Hall
w niedzielę, 1 grudnia
o godzinie 14:00.
Cena biletu obejmuje jedzenie, napoje
bezalkoholowe, zdjęcia. Będzie też loteria.
Ceny wcześniejszych biletów zostały
przedłużone do końca listopada.
Bilety będą dostępne w dniu przedstawienia
za dodatkową opłatą $5.00. Bilety są
dostępne z tyłu kościoła, przed i po
wszystkich Mszach Świętych lub w plebanii w
dni powszednie.
Spotkania organizacyje odbędą się w
dniach 15 i 29 listopada o godz. 18:30 w
McGowan Hall.
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w
przygotowanie tego wydarzenia.

"St. Catherine of Siena:
A Woman for Our Times"
December 1, 2019 |
Doors will open at 1:15 PM.
Starring Sr. Nancy Murray, O.P.
Will be presented in McGowan
Hall on Sunday, December 1st at
2:00 P.M.
From now through Nov 30:
Adult VIP $25
General Admission $15
Children VIP $15
General Admission $10
Ticket price includes food, soft drinks,
meet’n’greet and photo op. Raﬄes extra.
Early Bird pricing has been extended through No‐
vember. Tickets will be available the day of the
show for an additional $5.00.
We have tickets available, in the back of church,
before and after all weekend Masses or at the Rec‐
tory on weekdays.
There will be Planning Meetings held on
November 15 and 29 at 6:30 P.M in Mc Gowan Hall.
All are invited to attend.

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
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Dear parishioners,
Every year, our Business Manager prepares a financial report summarizing the passing fiscal year. This report shows how your
donations enable our parish family to operate. The report below has been prepared by our new Business Manager, Mrs. Re‐
nata Zolnik. She was hired after Mrs. Anna Knap retired. I will always be very grateful to Anna Knap for many years of devoted
work for our parish community. Renata comes to us well prepared to fulfill her function. She holds a Master in Economics with
specialty in management and accounting, as well as a certificate for Business Managers required by the Archdiocese of Chica‐
go. I would like to thank all the members of our Parish Finance Council who, having direct insight into the financial operations
of our parish, provide me with exceptional advice on how to best manage our revenues and spend our funds. I would also like
to thank all of you for your dedication and generosity to the parish. Many of you notice how much good is going on in the par‐
ish and how many projects are being continued and continually undertaken. Some of them are more visible than others. The
repair of stairs at all entrances to the church, garage repairs with tuckpointing and replacement of already damaged and bro‐
ken doors, repair of the western wall of the school and stairs at the main entrance to the school building, installation of a new
fence and gate by the rectory garages and under the balcony, repair of roofs above the side entrances to the church, repair
and partial renovation of the heating system in the church, renovation of Fr. Daniel’s living quarters, to mention just a few.
Ahead of us is the renovation of the presbytery in the church, and the installation of new organs with new speakers. Funds for
organs come entirely from the To Teach Who Christ Is campaign. For the success of so many necessary projects and renova‐
tions in our parish, our monthly second collection for capital improvements is very important. It was designed entirely for this
purpose. I very much hope that your dedication to this very important matter will not cease. As you know we also have in our
parish St. Brother Albert Fund. The funds that you donate for this purpose are entirely distributed to the neediest in our par‐
ish. This is, among others help in paying bills to people who raise children alone, help in buying medicine, paying for religious
education, buying Christmas packages, Thanksgiving, etc. Summarizing, once again, let me thank you for your generosity.
Thanks to that, we can peacefully continue and perform all liturgical, ministerial and formative works in our parish family.
May God bless you abundantly,
Fr. Matthias Galle ‐ your Pastor
Drodzy Parafianie,
Każdego roku nasz Biznes Menadżer przygotowuje raport finansowy podsumowujący mijający rok fiskalny. Raport ten
pokazuje jak wasze datki pozwalają działać naszej wspólnocie parafialnej. Raport zamieszczony poniżej został przygotowany
przez naszą nową Biznes Menadżer, panią Renatę Zolnik. Zastąpiła ona na tym stanowisku panią Annę Knap, która jak wiecie
odeszła na zasłużoną emeryturę. Zawszę będę jej ogromnie wdzięczny za wieloletnią i niezwykle oddaną pracę dla naszej
wspólnoty. Pani Renata przychodzi do nas dobrze przygotowana do wypełnienia swojej funkcji. Jest magistrem ekonomii w
zakresie zarządzania i rachunkowości jak również posiada certyfikat dla Biznes Menadżerów wymagany przez Archidiecezję
Chicago. Bardzo dziękuję również wszystkim członkom naszej Parafialnej Rady Finansowej, którzy mając bezpośredni wgląd w
operacje finansowe naszej parafii, służą mi niezastąpioną radą jak najlepiej zarządzać przychodami i wydatkować nasze środki
finansowe. Chciałbym również podziękować wam wszystkim za waszą ofiarność i oddanie dla parafii. Wielu z was zauważa jak
wiele dobra dzieje się w parafii i jak wiele projektów jest kontynuowanych i nieustannie podejmowanych. Niektóre z nich są
bardziej, a inne mniej widoczne dla oka. Dla sukcesu tak wielu niezbędnych projektów i remontów w naszej parafii bardzo
ważna jest nasza comiesięczna druga składka przeznaczona właśnie na ten cel. Mam ogromną nadzieję, że wasza ofiarności w
tej bardzo ważnej kwestii nie ustanie. W parafii jak wiecie działa też fundusz pomocowy Św. Brata Alberta. Środki, które prze‐
kazujecie na ten cel są w całości rodzielane dla najbardziej potrzebującyh w naszej parafii. Jest to m.in. pomoc w zapłaceniu
rachunków osobom, które samotnie wychowują dzieci, pomoc w zakupie leków, opłacenie nauki w programie religijnym czy
zakup paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia, Święta Dziękczynienia itp.
Podsumowując jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za waszą szczodrość. Dzięki temu możemy w spokoju kontynuować i
wypełniać wszystkie liturgiczne, służebne i formacyjne dzieła w naszej wspólnocie parafialnej.
Niech was Bóg obficie błogosławi,
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Thirty-Third Sunday in Ordinary Time

Oﬃce of the Archbishop
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611‐2030
312.534.8230
archchicago.org

November 17, 2019

Dear Sisters and Brothers in Christ,
In Pope Francis's message regarding the Third World Day of
the Poor, which will take place on Sunday, November 17,
2019, the Holy Father implored that, "Ifthe disciples of the
Lord Jesus wish to be genuine evangelizers, they must sow
tangible seeds of hope, i ask all Christian communities, and
all those who feel impelled to oﬀer hope and consolation to
the poor, to help ensure that this World Day of the Poor will
encourage more and more people to cooperate eﬀectively
so that no one will feel deprived of closeness and solidarity."
Organizations funded by the Catholic Campaign for Human
Development (CCHD) lead the call for all of us to stand in
solidarity with those who have been marginalized in their
communities and to act against injustice. For example, the
Coalition to Save Our Mental Health Centers works to ensure
that all Chicago residents, especially those who are low‐
income and underinsured, have access to adequate and
aﬀordable mental health services. For over two decades, it
has worked to unite mental health consumers, professionals,
faith leaders and community residents to keep Chicago's
system of centers open and fully funded in the face of
constant budget cuts. Since 2011, the Coalition has opened
three new self‐funded and community‐controlled clinics to
serve areas of the city that have been impacted by poverty,
violence and other trauma.
By emphasizing self‐help, participation and solidarity, the
Catholic Campaign for Human Development is working to
create safe, healthy and resilient communities where all of
our neighbors can flourish. To learn more about CCHD's
impact or to donate online, please visit
www.CCHDChicago.org.
Your generous support of the CCHD Annual Collection, which
will take place on Saturday, November 23 and Sunday,
November 24, is the primary source of funding for nearly
thirty grassroots organizations working to combat poverty
and injustice In Cook and Lake Counties. It is my prayer that
you consider contributing to CCHD through this secondary
collection and continue to sow the seeds of hope amongst
those who find themselves on the margins of Chicagoland.
With every good wish, I remain,

Sincerely yours in Christ,
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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
W swoim przesłaniu na Swiatowy Dzień Ubogich, który
odbędzie się 17 listopada 2019 roku, Papize Franciszek
stwierdził, że: „Warunkiem, jaki stawia Pan Jezus uczniom, aby
stali się wiarygodnymi ewangelizatorami, jest konieczność
rozsiewania widzialnych znaków nadziei. Wszystkie wspólnoty
chrzescijanskie itych, ktorzy czują potrzebę niesienia nadziei i
pocieszenia ubogim, proszę 0 zaangazowanie, aby ten
Swiatowy Dzień mogł wzmocnić w wielu chęć konkretnej
współpracy, aby nikt nie czuł się pozbawiony bliskości i
solidarności".
Organizacje finansowane przez Katolicką Kampanię na Rzecz
Rozwoju Czlowieka (Catholic Campaign for Human
Development ‐ CCHD) wzywają nas wszystkich do solidarnośći
z tymi, ktorzy znajdują się na obrzeżach społecznych w swoich
własnych wspólnotach i do działania przeciwko
niesprawiedliwości. DIa przykładu, Koalicja na Rzecz
Ratowania Naszych Ośrodków Zdrowia Psychicznego działa na
rzecz zapewnienia wszystkim mieszkańcom Chicago,
zwłaszcza osobom 0 niskich dochodach i osobom
nieposiadającym wystarczającego ubezpieczenia, dostępu do
własciwych i nie drogich usług z zakresu opieki zdrowia
psychicznego. Od ponad dwóch dekad jednoczy ona
pacjentów, specjalistów, liderów wspólnoty wiary i
rezydentów i stara się, aby centra medyczne w Chicago
pozostały otwarte oraz, by w obliczu ciągłych cięć
budżetowych, w pełni zapewnić im finansowanie. Od 2011 r.
koalicja ta otworzyła trzy nowe samofinansujące się i
nadzorowane przez lokalne wspólnoty kliniki. Służą one
potrzebującym w tych częściach miasta, które borykają się z
ubóstwem, przemocą i innymi traumatycznymi przeżyciami.
Kładąc nacisk na samopomoc, uczestnictwo i współpracę
Katolicka Kampania na Rzecz Rozwoju Człowieka (CCHD)
tworzy bezpieczne, zdrowe i stabilne wspólnoty pomocne
wszystkim naszym bliźnim w ich rozwoju. Aby dowiedzieć się
więcej 0 wpływie CCHD na nasze wspólnoty lub przekazać
ofiarę przez Internet, prosimy odwiedzić stronę
www.CCHDChicago.org.
Państwa hojne wsparcie dorocznej kolekty CCHD, ktora będzie
miała miejsce w sobotę 23 listopada i w niedzielę 24 listopada,
jest podstawowym źródłem finansowania przeszło trzydziestu
organizacji powstałych dzięki oddolnym inicjatywom
zwalczającym ubóstwo i niesprawiedliwość w powiatach Cook
i Lake. Modlę się, aby rozważyli Państwo złożenie ofiary na
rzecz CCHD podczas drugiej kolekty i wciąż rozsiewali
widzialne znaki nadziei pośród tych, którzy znajdują się na
obrzeżach społecznych ziemi chicagowskiej.
Z najlepszymi życzeniami, pozostaję
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St. Priscilla Parish wishes to honor all those in the
armed services who have fallen in the line of duty.
Please join us in remembering these fallen heroes.
If someone from your family or friends is in need
of this prayer, please share their name with us ...

It is so important for the faithful to pray much
and pray often for our military personnel, who
daily put themselves in harm's way for the defense and protection of our nation.
PRAY FOR…
US Army:
Chaplain Capt. Fr. Marcin Buliński
Staﬀ Sgt. Anthony G. Tripoli
US Navy:
PO2 Daniel Jarosz
E3 Kamil Bigos

If you wish to pray for a soldier close to
you, please contact our Office.

Marge Ackermann—Joe
Bargi—Clifton Barney—
Lorraine Belokon—
Shirley Blicharz—Dorothy Cascio—Emmett Clancy—
Edward & Mary Czerwinski— Jan Drożdż—Anthony
Felau—Theresa Gloms—George Gloms—Philomena
Greco—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Mari‐
lyn Huﬀnus—Andrew Jennings—Theresa Johnsen—
Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—
Janet Kaplan—Kazimiera Karwowska—Zuzanna Kar‐
wowska‐Rafało—Maureen Kearney—Chester
Kmiec—Sharon Kroll—Helen Kumiega—Maria
Lech—Peter Leyden—Mary Lund—Michael Mancz‐
ko—Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen
Moncada—Mike Muka—Antoni Nierzejewski—Carol
Niewinski—Adam Niminski—Joe Nowik Jr.—John
Nowik—Sophie Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—
David Pawson—Marge Reavis—Alice Reckmann—
James Reibel—Augusto Sandoval—Mari Temby—
Rosemarie Wegner—Gina Swensen—Roger Vlasos—
Ann Vincent—Beatrice Waltz—Jola
Wolfe—Carla and Adam—Rich Youns—
Barbara Youns

If you would like to have a name added
or removed from our Parish “Pray For…” sick list,
please call the rectory at 773-545-8840. Thank you!

A Military Mother’s Prayer
Almighty God and Father ‐ All praise and glory be to you. As a military mother, I pray that you bless and
protect all of our precious sons and daughters serving in our military branches who may be in
harms way. Please provide them with a safe journey home to their loving families. Amen.

LITURGY SCHEDULE - November 23 / 24
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH - Listopad 23 / 24
MASS / MSZA

PRESIDER / KSIĄDZ

EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE
HOLY EUCHARIST / NADZWYCZAJNI
SZAFARZE EUCHARYSTII

LECTOR / LEKTOR

Saturday
4:00 PM

Fr. D. Kusa

M. Graf
E. LoPicoolo

M. Adamowski
C. Camara

Sunday
8:30 AM
Sunday
10:30 AM
Sunday
12:15 PM

Fr. D. Kusa

R. Ferina
E. Villegas
A. Harmata
S. Słonina
J. Miketta
E. Sloan

C. Duﬀy
M.C lancy
A. Harmata
A. Cimoch
S. Moritz
M. Carrasca

K. Cioch
S. Słonina

M. Kuczyński
K. Cioch

Sunday
6:00 PM

Fr. M. Galle
Fr. J. Grob
Fr. M. Galle

