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Rectory: 6949 W. Addison,  
Chicago, IL 60634  

Phone: 773-545-8840  

Fax: 773-545-8919 

Religious Education Office: 
773-685-3785 

Website: www.stpriscilla.org 
  

Email: church@stpriscilla.org  

PARISH RECTORY OFFICE HOURS:  
Monday - Friday - 9:00AM - 4:30PM

Fr. Maciej D. Galle, Pastor 

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor 

Mrs. Anna Adamowski, Office Manager


Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education Coordinator


Mrs. Renata Zolnik, Business Manager


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.

http://www.stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.or
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SUNDAY (31) 
8:30AM All the forgotten souls in purgatory 

	   (Villegas family)

	 Deceased members of Kucharski, Yuza & 	
	    Olvera families

	 +Marina Alma-Jose (Reyes family)

	 +Karoline Mizera 5th death anniversary (family)

	 +Roman Matula (family)

	 +Leroy Pacini (F.Pacini &family)

	 +Joseph Day (wife)

	 +William Maletz (family)

	 +Leokadia Kostka (family)

	 +Franciszek Kostka (family)

	 +Roman Garlicki (family)

	 +Maria Sadowski (family)

	 +Jerzy Sadowski (family)

	 +Beata Sadowski (family)

	 +Henryka Zugaj (family)

	 +Młagorzata Podstawski (family)

	 +Bogumiła Smoleński (family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Pietro Pellerito 

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

           O dary Ducha świętego dla Dawida Jerzego (tata)

	 O Boże bł i opiekę Matki Bożej dla księży, 	
	    parafian i wszystkich ofiarodawców, którzy 	
	    wsparli operację Krzysia

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 	
	    Doriana, Olivera i rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Józef i Władysława Gajda (rodzina)

	 +Mieczysław Gajda (rodzina)

	 +Kazimierz i Katarzyna Owca (rodzina)

	 +Czesław, Konstancja i Edward Misiaszek (rodz)

	 +Irena i Jan Konopka (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (DuPlantis)

	 +Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Alfreda Kowalik 5-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Za zmarłych z rodziny Kowalik (rodzina)

	 +Za zmarłych z rodziny Kiełbasa

	 +Krzysztof Augustyński

	 +Izabela Grzesiak

	 +Agnieszka Romanowska 6-ta rocz śm (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny Romanowski

	 Za zmarłych z rodziny Bobek

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners 


SUNDAY (31)  
6:00PM Intencja błagalna o uwolnienie z nałogu 		 	    
	    alkoholowego dla męża (żona i córka)

           O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Agnieszki

	 O Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla Heleny Foltyn 

	 O łaskę zdrowia i opiekę MB Nieustającej Pomocy 
	    dla Zofii oraz opiekę Boża dla Anny

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz) 

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Mirosław, Edith)


MONDAY (1) 
8:00AM St. Priscilla Parishioners

	 Deceased members of St. Priscilla Parish

10:30AM +Roman Matula (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Stanisław, Józefa, Danuta i Mieczysław Leśniak 	
	    w rocznicę śmierci 

	 +Stanisław i Michałek Adamowski

	 +Anna i Dominik Kalinowski

6:00PM	Deceased members of Cuison family

	 Deceased members of Perez family

	 +Pietro Pellerito 

7:30PM	Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych parafian św. Pryscylli 


TUESDAY (2)  
8:00AM	All souls in purgatory

10:30AM Za zmarłych polecanych w wypominkach 

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach 


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

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach 


THURSDAY (4) 
8:00AM	All souls in purgatory 

7:30PM	Za zmarłych polecanych w wypominkach 


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

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach 


SATURDAY (6) 
8:00AM	All souls in purgatory

9:00AM Za zmarłych polecanych w wypominkach

4:00PM	All souls in purgatory

7:00PM	Nabożeństwo Pierwszej Soboty 
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Let us be truly serious and respectful towards God. 
Only when our relationship with Him is most 
important to us will it truly demonstrate results in 

life. Therefore, God cannot be treated as a kind of addition, or even an addition that is 
troublesome for us, because He limits us. Either He is the center, or He is still a stranger 
to us, and therefore, we have not yet known the life He provides. Here on earth, we are all 
in school, learning about a real relationship with God. Therefore, the second part of the 
commandment of love given to us, relating to love of our neighbor, is the best school of 
God's love for us. Here on earth, love of neighbor is the first fundamental dimension of God's love. For it is 
impossible to love God whom we do not see if we do not love our neighbor whom we see. However, love 
and life always have their source in God. Let us remember this always and everywhere.


Tomorrow, we will celebrate the Solemnity of All Saints. On this day, we preach and rejoice in the hope that 
brings life. It is its implementation that we praise in the persons of those who had it here on earth and 
thanks to it have life. This is how we get the right perspective. Our life here on earth is a test of faith and 
hope. Perseverance in it brings us the fullness of life. This perspective, completely different from the earthly 
one, closed within the horizon of what we directly see and experience, allows us to properly live the next 
day when we commemorate all the faithful departed, especially those who are close to us. Everything they 
experienced here was only preparation for real life. Their death completely separated them from earthly 
worries and narrow vision. So, we hope that when they saw the true light, it transformed them and drew 
them to itself. It is this hope that allows us to calmly stand over their graves and join them in prayer.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Miejmy w sobie prawdziwą powagę i respekt w stosunku do Boga. Tylko wówczas, kiedy więź z Nim 
będzie dla nas czymś najważniejszym, prawdziwie zaowocuje ona życiem. Nie można zatem traktować 
Pana Boga jako swoistego dodatku i to jeszcze dodatku, który jest dla nas kłopotliwy, bo nas ogranicza. 
Albo jest On w centrum, albo ciągle jest dla nas kimś obcym i dlatego jeszcze nie poznaliśmy życia, jakie 
On daje. Tutaj, na ziemi, wszyscy jesteśmy w szkole, uczymy się prawdziwej więzi z Bogiem. Dlatego 
właśnie druga część podanego nam przykazania miłości, odnosząca się do miłości bliźniego, jest dla nas 
najlepszą szkołą miłości Boga. Tutaj, na ziemi, miłość bliźniego jest pierwszym podstawowym wymiarem 
miłości Boga. Nie można bowiem miłować Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie miłujemy naszych bliźnich, 
których widzimy. Zawsze jednak miłość i życie mają swoje źródło w Bogu. Pamiętajmy o tym zawsze i 
wszędzie.


Jutro będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu głosimy i radujemy się nadzieją, 
która niesie życie. Właśnie jej realizację wychwalamy w osobach tych, którzy mieli ją tu na ziemi i dzięki 
niej mają życie. W ten sposób uzyskujemy właściwą perspektywę. Nasze życie tu na ziemi to próba wiary i 
nadziei. Wytrwanie w niej przynosi nam pełnię życia. Ta 
perspektywa, zupełnie inna niż ziemska, zamknięta w 
horyzoncie tego, co bezpośrednio widzimy i doświadczamy, 
pozwala nam właściwie przeżywać dzień wszystkich wiernych 
zmarłych, a szczególnie tych, którzy są nam bliscy. To 
wszystko, czego tutaj doświadczal i , by ło jedynie 
przygotowaniem do życia prawdziwego. Ich śmierć zupełnie 
oderwała ich od ziemskich trosk i ciasnego widzenia. Mamy 
zatem nadzieję, że kiedy ujrzeli światło prawdziwe, ono ich 
przemieniło i pociągnęło do siebie. To właśnie ta nadzieja 
pozwala nam spokojnie stanąć nad ich grobami i łączyć się z 
nimi w modlitwie.  


PAX, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. 
May their souls and the souls of all the faithful departed through the mercy of 

God, rest in peace. Amen. 
Our Father... Hail Mary… 

Please Pray for All our Deceased 
Whose Funeral Masses were celebrated in 2020 & 2021 

Wieczne odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Amen. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

July 2021 
Thomas Susin 

Angela Kale 


Frances Barsella 

Conrad Nowak 

Leona LaCour 


August 2021 
Aleksandra Zapart 


Mary Angela Manczak 


September 2020 
Leroy Knowles 


Alfred Szlag 


October 2020 
Jan Kocoń 


Marge Ackermann 

Philomena Greco 


Pietro Pellerito 

March 2021 
Joseph Santelli 


April 2021 
Joseph Catanzaro 

Michael Marasco 

Therese Gloms 

Theresa Yuza 

Susan Gregg 


May 2021 
Bolesław Wisz 

Zdzisław Kurek 


June 2021 
Louis Rotunno 


Judy Darlene O’Brien 

Piotr Lech 


November 2020 
Patrick Haugh 


December 2020 
Joseph Day 


William Muka  

Katarzyna Góra – Koziel 


Józefa Pawlus 

Józef Oleksy 


Marian Kaplinski 


January 2021 
Michael Busse 


Gogolewski Thad 

Maria Greco


February 2021 
Jeffrey Reibel 

Wanda Banaś 

Stella Socha 

Marek Kozak 



Thirty-First Sunday in Ordinary Time October 31, 2021

6

ŻYWY RÓŻANIEC LISTOPAD 2021 

Intencja powszechna: Osoby cierpiące 
na depresję. Módlmy się, aby osoby 
cierpiące na depresję, aby znajdowały u 
wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Intencje parafialne: Intencja przebłagalna za grzechy 
biskupów, księży i nas wszystkich, za rodziny, dzieci, 
młodzież, chorych, za Ks. Proboszcza Macieja, Ks. 
Daniela, o powołania, o radość nieba dla zmarłych, o 
zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią.  
Nasze osobiste intencje. 

Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca i 
spotkanie Róż Różańcowych z wymianą tajemnic 
odbędzie się 1 listopada, w pierwszy poniedziałek 
miesiąca po Mszy Św. o 7:30 wieczorem.  
Zapraszamy chętnych do nowej Róży pod 
wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny. 
W każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8:30 rano 
modlimy się w intencjach obrony życia. Dołącz do nas! 

LIVING ROSARY GROUP- NOVEMBER 2021  

The Pope’s Monthly Intention: People Who Suffer 
from Depression. We pray that people who suffer from 
depression or burn-out will find support and a light 
that opens them up to life.

Parish intentions: Intention for the reparation for the 
sins of bishops, priests, and all of us, for families, 
children, youth, the sick, vocations, for the joy of 
heaven for the dead, the end of the crisis caused by 
the pandemic. 

Personal intentions. 

The Living Rosary Group invites everybody for a 
meeting and refreshments in McGowan Hall on the 
first Wednesday of the month, Nov. 3 after the Holy 
Mass at 8:00AM. All are welcome! Feel free to bring 
something to share.  
Every second Sat. of 
the month at 7:30am 
we pray the rosary for 
the pro-life intentions. 
Come and join us!

First Thursday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, 
Rosary and prayer for priests and new vocations

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwszy Czwartek Miesiąca  
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
różaniec oraz modlitwą za kapłanów i w intencji 
powołań.

7:30 PM Msza święta


First Friday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, 
Rosary and Litany to Sacred Heart of Jesus

8:00 AM Holy Eucharist followed by all day 
adoration


Pierwszy Piątek Miesiąca  
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na 
całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu

6:30PM Spowiedź świętą 

7:30 PM Msza święta 


First Saturday of the Month 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with 
Rosary and Litany of Loreto

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwsza Sobota Miesiąca -  
Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca  

7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
Różaniec 

8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa 
modlitwą wstawienniczą
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 Celebrate Halloween as a Catholic  
     

Halloween has been badly corrupted and hyper-
commercialized, just like Christmas and Easter. However, just as 
that should never stop Catholics from fully celebrating the great 
feasts of the Church the Catholic way, neither should it stop 
Catholics from enjoying Halloween as a vigil celebration of the great 
feast of All Saints.

     To avoid superstition and the influence of the occult, Halloween 
should not be honored or celebrated apart from Catholic truth. It’s a 

day to reflect on Christ's triumph over sin, death, and the devil, to give honor to the saints in heaven; to 
pray for the souls of the faithful departed in purgatory. And, of course, to have fun with joyful feasting and 
merriment!

How to Celebrate? 
• Take the family to Mass 

• Pray for the intercession of the saints in heaven—especially those who are your patrons.

• Read about the lives of the saints, give out holy cards, have a party with saint-based activities or 

costumes for kids.

• Thank the saints for what they have done for you on All Saints Day—adorn their altars and images with 

flowers, venerate their relics, recite special prayers and litanies in their honor.

• Enjoy a special meal with loved ones.


Wigilia Wszystkich Świętych  
Halloween zostało mocno zepsute i nadmiernie skomercjalizowane, podobnie jak Boże Narodzenie i 
Wielkanoc. Jednak tak jak nie powinno to nigdy powstrzymywać nas katolików od pełnego celebrowania 
wielkich świąt Kościoła w katolicki sposób, tak samo nie powinno to powstrzymywać katolików od radości 
z powodu święta Wszystkich Świętych.

Aby uniknąć przesądów i wpływu okultyzmu, Halloween nie powinien być honorowany ani obchodzony 
poza prawdą katolicką. Bo to jest dzień refleksji nad triumfem 
Chrystusa nad grzechem, śmiercią i diabłem. To dzień, w 
którym możemy oddać cześć świętym w niebie i modlić się za 
dusze czyścowe. No i oczywiście radośnie świętować!

Jak obchodzić święto? 
• Zabierz rodzinę na Mszę Św.

• Módl się o wstawiennictwo świętych w niebie — zwłaszcza 

tych, którzy są twoimi patronami.

• Czytaj o życiu świętych, rozdaj obrazki za świętymi, 

zorganizuj przyjęcie z aktywnościami o świętych lub 
kostiumami dla dzieci.


• W Dzień Wszystkich Świętych dziękuj świętym za to, że się 
modlą za nami– przyozdabiaj ich ołtarze i obrazy kwiatami, 
oddaj cześć ich relikwiom, odmawiaj specjalne modlitwy i 
litanie na ich cześć.


• Zaproś rodzinę lub przyjaciół na specjalny posiłek.
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Sandra Sabattini, a newly 
beatified 22-year-old  
was full of life and wanted to serve the poor 
as a medical missionary. 

Alessandra (“Sandra”) wasn’t content with living 
an ordinary life. From the time of her early 
childhood, she desired a life of holiness. Starting 
when she was 10 years old, Sandra wrote, “A life 
lived without God is just a way of passing 
time, whether it’s boring or fun, time to be 
filled in while waiting for death.”  
Sabattini’s heart was focused on the most 
vulnerable of society and wanted to help them in 
any way possible.

She graduated from high school in 1980 and then 
attended the University of Bologna to study 
medicine. It was her dream to be a medical 
missionary in Africa. She met a young man 
named Guido Rossi, and they fell in love, sharing 
the same ideals. They became engaged to be 
married and were joined together by their love of 
God and the poor. She always made a point to 
pray on a daily basis, often getting up early in the 
morning to pray in the silence of a nearby church. 
She would kneel or sit on the floor in an act of 
humility, spending an intimate time with Jesus. 
She wrote, “Charity is the synthesis of 
contemplation and action, it is the point at 
which heaven joins earth, where human 
beings join with God.” She was hit by a car and 
died in the hospital on May 2, 1984. She left a 
profound legacy of a youthful heart on fire with 
God’s love. Her life has inspired many, because 
of her apostolic zeal and love of the poor. Sandra 
was beatified on Oct. 24, 2021, by Pope Francis.

Ostatnio beatyfikowana 22-letnia 
Sandra Sabattini Alessandra („Sandra”)  
nie chciała zwykłego życia. Od wczesnego 
dzieciństwa pragnęła życia w świętości. Gdy miała 
10 lat, Sandra pisała: „Życie bez Boga to tylko 
przemijanie czasu, czy to nudne, czy zabawne, 
to czas, który upłynie w oczekiwaniu na 
śmierć”. Natomiast serce Sandry było 
skoncentrowane na najsłabszych i chciała im 
pomóc w każdy możliwy sposób. Po ukończeniu 
szkoły średniej w 1980 roku, studiowała medycynę 
na Uniwersytecie Bolońskim. Jej marzeniem było 
zostać medyczną misjonarką w Afryce. Spotkała i 
pokochała młodego mężczyznę o imieniu Guido 
Rossi, dzielili te same ideały. Później się zaręczyli, 
aby wziąć ślub. Połączyła ich miłość do Boga i 
ubogich. Sandra zawsze starała się modlić 
codziennie, często wstając wcześnie rano, by 
modlić się w ciszy pobliskiego kościoła. Klęczała 
lub siadała na podłodze w akcie pokory, spędzając 
intymny czas z Jezusem. Napisała: „Miłość jest 
syntezą kontemplacji i działania, jest punktem, 
w którym niebo łączy się z ziemią, gdzie 
człowiek łączy się z Bogiem”. Została potrącona 
przez samochód i zmarła w szpitalu 2 maja 1984 
roku. Pozostawiła po sobie głęboki zapis młodego 
serca płonącego Bożą miłością. Jej życie 
zainspirowało wielu z powodu jej apostolskiej 
gorliwości i miłości do ubogich. Sandra została 
beatyfikowana 24 października 2021 r. przez 
papieża Franciszka.
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SAINTS OF THE WEEK…

Mon. November 1: All Saints—Solemnity
The Solemnity of All Saints commemorates all those holy men, women, children, martyrs, 
confessors who lived lives of such holiness that upon death they either entered directly into 
God’s presence in heaven or duly purified their soul of every imperfection in purgatory 
before then advancing into His presence. We commemorate those silent and sturdy ones 
who, without cease and without complaint, buttressed the family, the marriage, the parish, 
the Church, the community, the faith. 
All holy men and women, gather our prayers and intercede in heaven on our behalf. Amen

Tues. November 2: All Souls Day—Commemoration 
The Church commemorates the souls of all the baptized who have died and yet who do not yet 
enjoy life with God in heaven. It is Catholic teaching that souls needing post-death purification 
can benefit from the prayers, alms, sacrifices, and Mass offerings of souls on earth. 
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. 
May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. ~Amen~

Wed. November 3: Saint Martin de Porres, Religious—1575 – 1639 Patron Saint of mixed-
race peoples and barbers.
Thur. November 4: Saint Charles Borromeo, Bishop— 1538 – 1584: Patron Saint 
of bishops, cardinals, and seminarians. A young nobleman becomes a Cardinal, exemplifies 
holiness, and reforms the Church.

ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA…

Poniedziałek, 1 listopada: Wszystkich Świętych — uroczystość
Uroczystość Wszystkich Świętych upamiętnia świętych mężczyzn, kobiety, dzieci, męczenników, 
spowiedników, którzy tak żyli, że po śmierci albo weszli bezpośrednio w obecność Boga w niebie, albo 
należycie oczyścili swoją duszę z wszelkich niedoskonałości w czyśćcu a teraz przebywają w Bożej 
obecności. Wspominamy świętych, cichych i silnych, którzy bez przerwy i bez skargi wspierali rodzinę, 
małżeństwo, parafię, Kościół, wspólnotę, wiarę.
Wszyscy święci módlcie się za nami. Amen

Wtorek, 2 listopada: Dzień Zaduszny — wspomnienie
Kościół wspomina dusze wszystkich ochrzczonych, którzy umarli, a nie cieszą się 
jeszcze życiem z Bogiem w niebie. Zgodnie z nauką kościoła, dusze potrzebujące 
oczyszczenia korzystają z modlitw, jałmużny, ofiar a najbardziej z ofiary Mszy Świętych.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Środa, 3 listopada: Św. Marcina de Porres, zakonnika — 1575 – 1639, patron ludów mieszanych ras i 
fryzjerów.
Czwartek, 4 listopada: Św. Karola Boromeusza, biskupa — 1538 – 1584, Patron 
biskupów, kardynałów i seminarzystów. Jako młody szlachcic został kardynałem, 
reformował Kościół i był przykładem świętości.
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Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Jan Drożdż—
Anthony Felau—Klara Gawienczuk—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.—John Nowik—Sophie Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—David Pawson—Marge Reavis—Alice Reckmann
—James Reibel—Augusto Sandoval—Don Schultz—Gina Swensen—Mari Temby—John Trawicki—Roger Vlasos—
Ann Vincent—Beatrice Waltz—Rosemarie Wegner—Jola Wolfe—Carla and Adam—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  
2021 Annual Catholic Appeal online?  

You can visiting this link, enter your pledge and our 
Parish on the Annual Appeal website:


http://www.annualcatholicappeal.com 

Jeśli chcesz przekazać donację na Doroczną 
Kwestę Katolicką 2021 online, 

możesz wejść na tą stronę:

http://www.annualcatholicappeal.com

October 24, 2021 

Sunday Collections $7,747.10 
World Mission Sunday $3,383.00 
Total Collections $11,130.10 

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

PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW 
DO BIERZMOWANIA 

W niedzielę 31 października, na Mszy Św. o godz. 
10:30 rano odbędzie się uroczyste przedstawienie 
kandydatów do Bierzmowana z naszego Programu 
Religijnego. Uczniowie od tego dnia będą 
uczestniczyć w katechezie przygotowującej do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, będą co 
tydzień uczestniczyć we Mszy Św., podejmować 
służbę na rzecz potrzebujących, włączać się w 
projekty szkolne, parafialne i dla dobra całego 
kościoła.

Prosimy wszystkich, aby otoczyć tegorocznych 
kandydatów modlitwą na czas przygotowań do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, które 
odbędzie się 27 marca 2022.

Kandydaci do Bierzmowania, którzy 
uczestniczą w polskim Programie 
Religijnym to:


 Julia Berezowski, Ellie Hubka, 
Sophie Hubka, Patryk Kijak 

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



