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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


Thirty-Second Sunday in Ordinary Time November 7, 2021

3

SUNDAY (7) 
8:30AM St. Priscilla Parishioners 

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

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

	 O dary Ducha świętego dla Dawida Jerzego 	
	    (tata)

	 O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 	 	
	    Nieustającej Pomocy dla Zofii oraz Bożą 	
	    opiekę dla Anny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 

	 +Zygmunt Wojtkowski 1-sza rocznica śmierci 	
	    (syn)

	 +Victor Szymański (Sylwester)

	 +Czesław Potkaj (żona, dzieci, wnuki)

	 +Tadeusz Zdanowicz 7-miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina Stankiewicz)

	 +Marek Kozak (rodzina Wójcik)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith, Mirek)

12:30PM God’s blessings & protection of Holy Mary for 	
	    Steve Rakowski on his birthday (Joanna)

	 Deceased members Jablonski family (Jim)

	 +Gregorio Matias death anniversary (family)

	 +Alicia Galindez death anniversary (family)

	 +Mary Angela Manczak (Livorsi family)

	 +Jan Kocon (family)

6:00PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


MONDAY (8) 
8:00AM All souls in purgatory

7:30PM Za zmarłych polecanych w wypominkach


TUESDAY (9)  
8:00AM +Ann Belluomini death anniversary (Joy)

	 Deceased members of Sobien & Brzeska 	
	    families

7:30PM	O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 +Piotr i Michalina oraz za dusze bliskie 	 	
	    zbawienia

	 +Czesław Potkaj (żona, dzieci, wnuki)


WEDNESDAY (10)  
8:00AM	+Ventura Roman

	 +Salomon Tavira 

	 +Fidel Castro

WEDNESDAY (10)  
7:30PM O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 +Stanisław, Władysława i Marian Kułaga(rodzina)

	 +Czesław Potkaj (żona, dzieci, wnuki)


THURSDAY (11) 
8:00AM	+Arthur & Celine DuPlantis (Denise)

	 Deceased members of Sobien & Brzeska families

7:30PM	O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 +Czesław Potkaj (żona, dzieci, wnuki)


FRIDAY (12) 
8:00AM	+Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 Deceased members of Sobien & Brzeska families

7:30PM	O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 +Aleksandra Zapart z okazji urodzin (rodzina)

	 W dniu imienin Renaty podziękowanie Bogu za 	 	
	    otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc 

	    i opiekę Matki Bożej

	 +Czesław Potkaj (rodzina)


SATURDAY (13) 
8:00AM	All souls in purgatory

9:00AM O zdrowie i Bożą opiekę dla ks. Macieja 

	    i ks. Daniela

	 O łaski potrzebne dla Barbary, Pawła i dzieci

	 +Jan i Maria Prorok (syn)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 Za zmarłych z rodzin Sobień i Brzeska

4:00PM	Deceased members of Miketta family (Jim)

	 Deceased members of Krist family

	 +Mary Angela Manczak (Livorsi family)

	 +Leroy Knowles (R.Pacini & family)

	 +Odette Anderson death anniversary (family)
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MODLITWY ZA ZMARŁYCH 
Jesień to pora roku, kiedy więcej niż zwykle myślimy o przemijaniu. Listopad to miesiąc modlitw za ludzi zmarłych, 
których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem. Jan Paweł II w rozważaniach na Anioł 
Pański, w listopadzie 2003 r. mówił, iż: Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w 
łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. 
Uczmy dzieci modlić się za zmarłych dziadków i znajomych, aby i one kiedyś potrafiły modlić się za nas, już po naszym 
odejściu do domu Ojca. Postarajmy się w gronie rodzinnym, aby tłumaczyć więzi rodzinne, a później w wyznaczonym 
terminie, choćby raz w listopadzie, przyjdźmy gromadnie na modlitwę wspominkową. Modlitwa ta ma znaczenie 
również dla nas. Wymieniając zmarłych pokazujemy i umacniamy naszą łączność między tymi z nas, którzy są już w 
niebie, przebywającymi w czyśćcu i żyjącymi na ziemi. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę 
uroczystości Wszystkich Świętych i też raz w tygodniu przez okres całego roku w wypominkach rocznych. 

W naszym kościele wypominki trwają do wtorku, a później raz w tygodniu przez cały rok. 

PRAYERS FOR THE DECEASED  
Autumn is the time of year when we think more than ever about passing away. November is a 
month of prayers for the deceased, whose souls are waiting in purgatory for the final meeting 
with God. John Paul II, in his considerations for the Angelus, in November 2003, said that: Prayer for the dead is an 
important duty, because even if they have passed away in grace and friendship with God, they may still need the last 
cleansing to get the joy of heaven. 
Let us teach children to pray for their deceased grandparents and friends, so that they too could pray for us one day, 
after we have gone to the Father's house. Let us try to explain family ties in the family circle, and then, at the appointed 
time, at least once in November, let us come together for the memorial prayer. This prayer is also important for us. By 
listing the dead, we show and strengthen our communication between those of us who are already in heaven, in 
purgatory, and living on earth. This prayer is said daily during the Octave of All Saints' and once a week throughout the 
year. 

In our church, daily prayer for the deceased lasts until Tuesday, and then once a week throughout the year. 

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.

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. 
Every second Sat. of the month at 7:30am we pray the rosary for the pro-life 
intentions. Come and join us!
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SAINTS OF THE WEEK…

November 9: Dedication of the Lateran Basilica—Feast. This church is the 
seat of the Bishop of Rome and the mother of all churches. It is the oldest and 
most important papal church in Rome.

November 10: St. Leo the Great, Pope and Doctor. Patron Saint of popes 
and confessors. A Pope who vigorously exercised his universal ministry and 
defined Christ’s divinity

November 11– Saint Martin of Tours, Bishop c. 336 – 397. Patron Saint of France, 
soldiers, and conscientious objectors. He gave half his cloak to a beggar, had a dream, 
and then gave all his life to Christ.

November 12 – Memorial, Saint Josaphat - Martyr 1580 – 1623. Patron Saint of 
reunion between Orthodox and Catholics. A holy monk and bishop was murdered for his 
desire to unify East and West.

November 13—Saint Frances Xavier Cabrini, Virgin 1850-1917. Patron Saint of 
immigrants and hospital administrators.

ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA…

9 listopada: Poświęcenie Bazyliki na Lateranie— święto. Kościół ten jest 
siedzibą Biskupa Rzymu i jest matką wszystkich Kościołów. Jest to najstarszy i 
najważniejszy kościół papieski w Rzymie.

10 listopada: Św.  Leona Wielkiego Papieża i Doktora. Patron Papieży i 
Spowiedników. Papież, który energicznie sprawował swoją powszechną posługę i 
zdefiniował boskość Chrystusa”

11 listopada – Św.  Marcina 336 – 397. Patron Francji, żołnierzy i 
odmawiających służby wojskowej. Oddał połowę swojego płaszcza żebrakowi, miał sen, w wyniku, którego 

całe życie oddał Chrystusowi. 

12 listopada – Św. Jozafata – męczennika, mnicha i biskupa, 1580 – 1623. Patron 
zjednoczenia prawosławnych i katolików. Został zamordowany za  pragnienie 
zjednoczenia kościoła Wschodu i Zachodu.

13 listopada — Św. Franciszka Ksawery Cabrini, USA, Dziewica 1850-1917. 
Patronka imigrantów i administratorów szpitali.
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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 31, 2021 

Total Sunday Collections - $9,012.36 

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

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



