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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 (30) 
8:30AM	 God’s Blessings & protection of the Blessed Mother for 	
	   family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Joseph Day (wife)

	 +Monica Perez (Reyes family)

	 +Amparo Gonzalez birthday remembrance (family)

	 +Rosario Poco

	 +Sergio Poco Sr.

	 +Sergio Poco Jr.

	 +Edmar Poco

	 +Gloria Pluton

	 +Renes Nucup

	 +William Malec (family)

	 +Roman Garlicki 10th death anniv. (wife & children)

	 +Leokadia Kostka 2nd death anniversary (daughter)

	 +Franciszek Kostka 14th death anniversary (daughter)

	 +Jerzy & Maria Sadowski (son)

	 +Beata Sadowski (husband)

               Deceased members of Kucharski, Olvera & Yuza families

10:30AM	Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O opiekę Maryi dla Pauli i jej rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 	
	    dla Agaty, Arnolda i Ani

	 +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)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Teresa Jędryczka (rodzina)

	 +Katarzyna i Kazimierz Owca (rodzina)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Małgorzata Tylka

	 +Agnieszka Romanowski 7-ma rocznica śmierci

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Tadeusz Kieca

	 +Rajmund Jagiełło

	 +Marianna i Stanisław Mączka

	 +Matylda Mączka

	 +Alicja Gałuszka zmarła w Polsce (rodzina Rosół)

	 +Dariusz Rosół (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny Dąbrowski i Rosół

	 Za zmarłych z rodziny Romanowskich

	 Za zmarłych z rodziny Bobek 

12:30PM	St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 O łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego dla męża 	
	    (żona i córka)

	 O opiekę Matki Najświętszej dla rodziny 

         O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O łaskę i dar macierzyństwa dla Anny

	 O opiekę Bożą, zdrowie, potrzebne łaski w życiu 

	    o Miłosierdzie MB Tuchowskiej dla rodziny Jasiński 	
	    Marty i Wojciecha

	 O łaskę wiary i światło Ducha Świętego oraz opiekę MB 	
	    Nieustającej Pomocy dla Agnieszki i Marka

	 O opiekę Bożą, zdrowie, potrzebne łaski w życiu, 	
	    Miłosierdzie MB Tuchowskiej dla rodziny Liptak Anety, 	
	    Stanisława, Kingi, Karoliny i mamy Renaty 

             Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny (Edyta, Mirosław)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (31)  
8:00AM	 +Karl Miketta birthday remembrance (Jim Miketta)

	 +Marina Alma -Jose (Reyes family)

7:30PM 	 Intencja dziękczynno-błagalna dla rodziny

	 +Jan Bosek 1-sza rocznica śmierci


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

	 +Donald Schultz Jr. (mom& dad)

10:00AM	Za parafian Św. Pryscylli

	 +Paweł Biel

	 +Mieczysław Leśniak 22-ga rocznica śmierci

	 +Danuta, Józefa i Stanisław Leśniak

	 +Michałek i Stanisław Adamowski

	 Za zmarłych zrodziny Danielewicz i Grot

	 +Stanisław Wróblewski

	 +Zofia i Tadeusz Wiechetek

	 +Halina i Edward Nowak  

	 Za zmarłych z rodziny Nowak

	 +Antoni i Wanda Cecuga

	 +Franciszek Cecuga i zmarłych z rodziny

	 +Stanisław Wilczek i zmarłych z rodziny

	 +Helena i Czesław Konica

6:00PM	 St. Priscilla Parishioners

7:30PM	 Intencja dziękczynno-błagalna dla rodziny

	 +Zdzisław Walencik

	 +Anna I Stanisław Łączyński

	 +Kazimierz i Leszek Łączyński

	 +Katarzyna i Kazimierz Owca

	 +Paweł Biel

	 +Czesław Potkaj

	 +Victor i Adolf Burzyński

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski

	 +Hanna

	 Za zmarłych z rodzin Cwalńskich, Sienkiewiczów 

	    i Dąbrowskich

 

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

10:00AM	Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny (Edyta, Mirosław)

	 Za zmarłych z rodziny Adamowski, Leśniak, Danielewicz, 	
	    Grot i Strong

	 +Melanija i Bolesław Pawełko

	 +Halina i Edward Nowak  

	 Za zmarłych z rodziny Nowak

	 +Antoni i Wanda Cecuga

	 +Franciszek Cecuga i zmarłych z rodziny

	 +Stanisław Wilczek i zmarłych z rodziny

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


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

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


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

7:30PM	 Za zmarłych polecanych wypominkach


SATURDAY (5) 
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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	 John has always dreamed of starting his own family. He 
was afraid, however, because his parents' marriage had broken 
up long ago and each of them had entered into new relationships. 

His father traveled a lot and talked little about his new life, his mother entered into a civil relationship, from 
which she gave birth to a child. In the end, John decided to take a step in his life and married a girl whom 
he had loved for many years. He met her in the prayer group at the parish. They liked each other immediately. They had 
a lot in common. Together, they participated in prayer sessions and served as leaders during summer Bible camps. 
After the wedding, they continued to be very active in their parish and in the payer group. They regularly participated in 
formation retreats and meetings. Their lives could be described as evangelical radicalism. They were sure they were on 
the right track. They prayed with and for others and ministered during prayers for healing and deliverance. They had 
three children. When the eldest, Kate, began to prepare for her First Holy Communion, together they decided not to 
invite her grandmother and grandfather, i.e. John's parents, to the ceremony. They were convinced that the scandalous 
life they were living now, their persistence in sin, prevented them from participating in such an important event in their 
family. They were implacable. John's mother cried for days. She did come to church, but after hugging her 
granddaughter, she left wiping her tears. John's dad also showed up, but he didn't dare to approach. On the pure 
white of such a beautiful day as First Holy Communion felt a shadow of misunderstanding of the Gospel.

	 The Lord Jesus came into this world to seek and save what was lost. Recently, Pope Francis said that he is 
afraid to see Christian communities dividing the world into good and bad, into saints and sinners: in this way we feel 
better than others and remove many whom God wants to embrace. Jesus especially chose those whom others were 
hundred percent certain to be sinful and unworthy. As in today's Gospel, he called Zacchaeus' from different trees with 
His gentle cry. Why was He doing this? Because He deeply felt that it was them who needed Him much more than 
those who were following the right path. In the end, He climbed the tree of the cross with the last of His strength. He 
never made any selection for whom He was going to die, and to the sinner said: "Today I must stay at your house" (Lk 
19: 5). By the way, I wonder if John came across the story of Zacchaeus in his Bible.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Jan od zawsze marzył o założeniu swojej własnej rodziny. Bał się  jednak, bo małżeństwo jego rodziców 
rozpadło się dawno temu i każde z nich wstąpiło w nowe związki. Tata dużo podróżował i niewiele mówił o swoim 
nowym życiu, mama zawarła cywilny związek, z którego urodziła dziecko. Koniec końców Jan zdecydował się na 
życiowy krok i poślubił dziewczynę, którą od wielu lat kochał. Poznał ją w grupie modlitewnej działającej przy parafii. 
Od razu przypadli sobie do gustu. Wiele ich łączyło. Razem uczestniczyli w spotkaniach ewangelizacyjnych, 
posługiwali jako liderzy w czasie wakacyjnych obozów biblijnych. Po ślubie dalej bardzo aktywnie udzielali się w swojej 
parafii i w grupie. Regularnie uczestniczyli w rekolekcjach formacyjnych, spotkaniach. Ich życie można by określić jako 
ewangeliczny radykalizm. Byli pewni, że podążają właściwą drogą. Modlili się z innymi i za innych, posługiwali w czasie 
modlitw o uzdrowienie i uwolnienie. Mieli trójkę dzieci. Kiedy najstarsza Kasia zaczęła przygotowanie do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Św. razem zadecydowali, że nie zaproszą na tę uroczystość babci i dziadka, czyli rodziców Jana. 
Byli przekonani, że gorszące życie, które teraz prowadzą, ich trwanie w grzechu, nie pozwala na udział w tak ważnym 
wydarzeniu w ich rodzinie. Byli nieprzejednani. Mama Jana płakała wiele dni. Przyszła co prawda do kościoła, ale po 
uściskaniu wnuczki odeszła ocierając łzy. Tata Jana też się pojawił, ale nie miał odwagi podejść. Na czystą biel tak 
pięknego dnia jakim jest dzień Pierwszej Komunii Św. padł cień niezrozumienia Jezusowej Ewangelii.

            Pan Jezus przyszedł na ten świat szukać i zbawić to co zginęło. Niedawno Papież Franciszek mówił, że lęka się 
widząc wspólnoty chrześcijańskie dzielące świat na dobrych i złych, na świętych i grzeszników: w ten sposób czujemy 
się lepsi od innych i odsuwamy od siebie wielu, których Bóg chce objąć. Jezus wybierał szczególnie tych, co do 
których inni mieli stuprocentową pewność, że są grzeszni i niegodni. Jak w dzisiejszej Ewangelii ściągał Zacheuszów z 
drzew swoim wołaniem. Dlaczego to robił? Bo głęboko czuł, że właśnie im jest dużo bardziej potrzebny, niż tym, którzy 
idą właściwą drogą. Na koniec sam wdrapał się resztką sił na drzewo krzyża. 
Nigdy nie dokonał selekcji za kogo umiera, a do grzesznika powiedział: „Dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19, 5). Swoją drogą ciekawe, czy Jan 
natrafił na opowiadanie o Zacheuszu w swojej Biblii?


PAX, 

Ks. Maciej - 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 2021 & 2022 

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

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

July 2022 
Dennis Cahill 


Erminia Masecchia


August 2022 
Anthony Felau


September 2022 
Janina Skatulska

Teresa Jedryczka


 

October 2022 

Emily Sloan

Józef Radziszewski


Carmen Cato

Dolores Firlotte

Maria Fitzgerald


Robert Drzewiecki

February 2022 
Ellen Tomich 

 Vilge Davanzo 

Curtiss Knight 


Wojciech Krzeszkiewicz 

Myrna Castro 


Tadeusz Krycka 

Conrad Budzichowski 


March 2022 
Alfonso Acevilla 


April 2022 
Maria Bednarczyk 


Piotr Malewski

Monika Agnieszka Szerszeń 


May 2022  
Janina Hreczuch


Janusz Pytka  


June 2022 
Zofia Barabas 


Dolores Dziadus 

Zbigniew Palej 

November 2021 
Chester Wijas 

Jan Sliwinski 


Rafał Rusilowicz 

Bertha Martinelli 


December 2021  
Mieczysław Marynowski 


Josephine Nocula 

Jurkowski Waleria 

Tadeusz Lapinski 


January 2022 
Stanley Zachar  

Bernard Siwek  


Rosalina Galicio 

James Reibel


Angela Zambuto 

Andrzej Grzywna 

Edwin Rhodes 

Krzysztof Zak 


Gila Corral 




Thirty-First Sunday in Ordinary Time October 30, 2022

6



Thirty-First Sunday in Ordinary Time October 30, 2022

7

SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


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

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

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~

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

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.
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.

Peregrination of the Miraculous Statue of Our Lady of Fatima in our Parish  
We invite all to participate in the parish-wide prayers for the intention of the triumph of the 

Immaculate Heart of Mary and for peace in our troubled world. 
Please contact the rectory if you want to have the statue of Our Lady in your home. Tel. 773 545 4480 

Peregrynacja Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii  
Modlimy się w intencjach o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi i pokoju na świecie. 

Prosimy, aby zgłaszać się do kancelarii w celu ustalenia terminu, kiedy można wziąć figurę Matki Bożej do 
swojego domu.
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You’re invited! 

Experience Dante’s world's


 famous Divine Comedy on stage; a 
mesmerizing performance ONLY at the 

Athenaeum Center in Lakeview. 
November 18-20.


Support your parish and enjoy an 
evening of uplifting entertainment! Use 

promo code PRISCILLA;

 get 10% off your ticket and 10% of your 
purchase will be donated to your parish.


Tickets:

www.athenaeumcenter.org/dante or 


(312) 820-6250.



Thirty-First Sunday in Ordinary Time October 30, 2022

9

 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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INDULGENCES- VISIT TO A CEMETERY 
We as the Church Militant can eliminate or reduce a person’s time in purgatory by 
obtaining an indulgence on their behalf. This act is one eternal value for the deceased 
who are now incapable of helping themselves.

A plenary indulgence, applicable only to the souls in purgatory, is granted to all the 
faithful who,

1. On any or each day from Nov. 1to 8, devoutly visit the cemetery and pray, if only mentally for the departed;

2. On All Souls’ Day devoutly visit a church or oratory and recite an Our Father and the Creed.

A partial indulgence for the souls in purgatory can be obtain by visiting a cemetery at any time and pray for the dead, 
or devoutly recite lauds and vespers from the office of the dead or the prayer Eternal Rest. Of course, seeking an 
indulgence necessitates accomplishing all the prerequisites associated with gaining this great gift. 


THE COMMUNION OF SAINTS 
“The Church is a ‘communion of saints’: this expression refers to the ‘holy things’, above all the Eucharist, by which 
the unity of believers, who form one body in Christ, is both represented and brought about’.

We believe in the communion of all the faithful of Christ, those who are pilgrims on earth, the dead who are being 
purified, and the blessed in heaven, all together forming one Church; and we believe that in this communion, the 
merciful love of God and his saints is always(attentive) to our prayers.”- Catechism of the Catholic Church 960-962 

COMMENDING THE DEAD TO GOD’S LOVE 
“The Church through its funeral rites commends the dead to God’s merciful love and pleads for 
the forgiveness of their sins. At the funeral rites, especially at the celebration of the Eucharist 
sacrifice, the Christian community affirms and expresses the union of the Church on earth with 
the church in heaven in the one great communion of saints. Though separated from the living, 
the dead are still at one with the community of believers on earth and benefit from their prayers 
and intercession. At the rite of final commendation and farewell, the community acknowledges the reality of separation 
and commends the deceased to God. In this way proclaims its belief that all the faithful will be raised up and reunited 
in the new heavens and new earth, where death will be no more” - Order of Christian Funerals (No. 6)


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY 
W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (wtorek) Kościół zachęca nas do refleksji 
nad wielką nadzieją, która opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa – Chrystus 
zmartwychwstał, i również my będziemy z Nim. Święci i błogosławieni są najbardziej 
wiarygodnymi świadkami nadziei chrześcijańskiej, ponieważ żyli nią w pełni w czasie 
swojej egzystencji, wśród radości i cierpień, praktykując Błogosławieństwa, które głosił 
Jezus. Ewangeliczne Błogosławieństwa są w istocie drogą świętości, a świętość jest dla 

nas darem i wezwaniem.


We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada (środa) polecamy Bożemu Miłosierdziu drogie nam osoby, 
a szczególnie tych, którzy oczekują naszej modlitewnej pomocy, aby wejść do radości życia wiecznego. Modlitwa za 
zmarłych, wzmocniona nadzieją daną przez Chrystusa zmartwychwstałego, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz 
jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich.

Te dwa chrześcijańskie święta przypominają nam o więzi, jaka istnieje między Kościołem na ziemi – jesteśmy nim my – 
i Kościołem w niebie, między nami i naszymi bliskimi, którzy już przeszli do innego życia.


W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni 
zbawienia. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: - brak jakiegokolwiek przywiązania 
do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się 
odpust cząstkowy); - stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu 
ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; - przyjęcie Komunii świętej; - odmówienie Ojcze 
nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany 
dzień przez Ojca Świętego (nie w intencji samego papieża, ale w intencjach, w których 
modli się każdego dnia papież).
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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 modlitwa 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  
6:30PM Spowiedź Święta

7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec 

8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa modlitwą wstawienniczą

Invitation for a Meeting for 
 All Lectors, Ushers and  

Extraordinary Ministers of Holy Communion 

Monday, Nov. 7 at 6:00PM  
in the Rectory Round Room 
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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!

October 23, 2022 
Sunday Collections 	 	 $6,806.23

World Mission Sunday	 $3,477.00

Total Collections $10,283.23 

Thank you for your  
continued support of our parish!

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



