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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 (6) 
8:30AM	 All souls in purgatory

	 +Jan Kocon (family)

	 +Andrzej Szewc (family)

	 +Baby Boy Gow (Olivia Gow)

	 +Martin Behan birthday remembrance (daughter)

	 +Karoline Mizera 6th death anniversary (family)

	 +Tadeusz Mizera (family)

	 +Aniela & Adam Radek (family)

	 +Wanda Chrobot (family)

	 +Józef Rudnicki (family)

	 +Odette Anderson death anniversary (family)

	 +Rosario Poco

	 +Sergio Poco Sr.

	 +Sergio Poco Jr.

	 +Edmar Poco

	 +Gloria Pluton

	 +Regnes Nucup

               Deceased members of Kucharski, Olvera & Yuza families

10:30AM	Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 +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)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Tadeusz Gawlik 2-ga rocznica śmierci (rodzina)

	 +Irena i Jan Konopka w rocznicę śmierci (córka)

	 +Czesław, Konstancja i Edward Misiaszek (Lucyna)

	 +Marian Burek (żona)

	 +Grzegorz Ćwik miesiąc po śmierci (rodzina Biel)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Czesław Potkaj

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Mieczysław i Wanda Smagacz (rodzina)

	 +Katarzyna i Józef Smagacz (rodzina)

	 +Łukasz Smagacz (rodzina)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

12:30PM	St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


MONDAY (7)  
8:00AM	 All souls in purgatory 

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach 


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

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


WEDNESDAY (9)  
8:00AM	 All souls in purgatory 

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach


THURSDAY (10) 
8:00AM	 God’s Blessings & health for Peter Poprawski on his 	
	    birthday (dad)

	 +Ann Belluomini death anniversary (Joy)

	 +Ellen Biglete Medina 2nd death anniversary

THURSDAY (10) 
7:30PM	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów, potrzebne 	
	    łaski i opiekę Matki Bożej dla Łukasza

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Piotr Malewski (rodzina)

	 +Henryk, Jerzy, Antoni i Bronisława Morysewicz i za zmarli 

	    z rodziny


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

	 +Piotr Malewski (family)

7:30PM	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów, potrzebne 	
	    łaski i opiekę Matki Bożej dla Łukasza 

	 +Krzysztof Domlewski 8 miesięcy po śmierci (Przyjaciele)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Jan, Zofia, Stanisław Siemiaszko i zmarli z rodziny


SATURDAY (12) 
8:00AM	 +Ventura Roman (Graciela)

	 +Salomon Tavira (Graciela)

	 +Fidel Castro (Graciela)

9:00AM	 O Boże błogosławieństwo dla ks. Maciej i ks. Daniela

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla 	 	
	    rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 +Piotr i Michalina Sołowska i za zmarłych z tej rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Paweł Biel 2 miesiące po śmierci

	 +Janina i Władysław Spyrka

	 +Maria i Michał Giba

	 +Henryka Siedlarz

	 +Czesław Potkaj

	 +Leszek Żak

	 +Krzysztof Żak

	 +Halina i Edward Nowak i zmarłych z rodziny

	 +Hieronima Ostapowicz

4:00PM	 God’s blessings & good health for Jay & Roy Villegas 	 	
	    (family)

	 +Bernice Hujar (Hujar family)


During the month of November, we remember our 
dearly departed. 

Requiem æternam dona eis, Domine 
Et lux perpetua luceat eis 
In saecula saeculorum.  
Requiescant in pace. 

Amen.
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	 During World War II, Cornelia Ten Boom's house in Amsterdam became a shelter 
for many Jewish families. After the hideout was discovered by German soldiers, almost 
the entire Boom family lost their lives. Cornelia herself lived to see the day when the 
American troops liberated the camp in Ravensbrück where she was imprisoned. She 
survived.

	 After the war, she devoted herself entirely to writing. Constantly invited to 
conferences and lectures, she has visited virtually every corner of the world. Once, at a travel agency, she 
was booking an air trip to various cities where she was supposed to perform, the woman serving her asked, 
"What's your destination port?" Without hesitating, Cornelia replied, "Heaven." A comical situation, because 
a surprised travel agent, resigning herself after a feverish search for a city with such a name, replied: "I do 
not have such an airport in my data base." The writer, smiling, said: "I’m afraid you are not going to find it 
there, but I will give you a book that talks about it." She handed her the New Testament. The surprised agent 
asked for a conversation, which ultimately resulted in conversion.

	 “But those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead 
neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels; and they are the 
children of God because they are the ones who will rise.” (Lk 20: 35-36). Such an explanation was heard 
from Jesus by the Sadducees, who were not too eager to believe in the resurrection. He also added that 
God is a living God. This is the direction of believers in Him - life and heaven. Many years later, in her 
testimony, Cornelia Ten Boom's interlocutor often repeated that now she knows what the final station of her 
journey is. Do you know yours?


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 W czasie II wojny światowej dom Cornelii Ten Boom w Amsterdamie stał się schronieniem dla wielu 
żydowskich rodzin. Po odkryciu tej kryjówki przez niemieckich żołnierzy niemal cała rodzina Boom straciła 
życie. Sama Cornelia doczekała dnia, w którym wojska amerykańskie wyzwoliły obóz w Ravensbrück gdzie 
przebywała. Przeżyła. 

	 Po wojnie całkowicie poświęciła się  pracy pisarskiej. Nieustannie zapraszana na konferencje i 
odczyty odwiedziła praktycznie każdy zakątek świata. Kiedy pewnego razu w biurze podróży rezerwowała 
podróż lotniczą do różnych miast, gdzie miała wystąpić, obsługująca ją  kobieta zapytała: „Jaki jest pani 
docelowy port”? Bez wahania Cornelia odparła – „Niebo”. Komiczna sytuacja, bo zaskoczona pracownica 
biura podróży po gorączkowym poszukiwaniu na komputerze miasta o takiej nazwie zrezygnowana 
odpowiedziała: „Nie mam w moich wykazach takiego lotniska”. Pisarka z uśmiechem skonstatowała: „W 
pani wykazach go nie ma, ale dam pani książkę, która o nim opowiada”. Wręczyła jej Nowy Testament. 
Zaskoczona pracownica owego biura poprosiła o rozmowę, której efektem było nawrócenie. 

	 „Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych, ani 
się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż 
są równi aniołom i są  dziećmi Bożymi” (Łk 20, 35-36). Takie wyjaśnienie 
usłyszeli od Jezusa niezbyt skorzy do wiary w zmartwychwstanie 
saduceusze. Dodał również, że Bóg jest Bogiem żywym. Taki właśnie jest 
kierunek wierzących w Niego – życie i niebo. Po wielu latach w swoim 
świadectwie rozmówczyni Cornelii Ten Boom powtarzała często, że już teraz 
wie, jaka jest stacja końcowa jej podróży. A ty wiesz? 


PAX, 

Ks. Maciej Galle - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Wed. 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.

Środa, 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.

Thur. 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

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

Fri. 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

Pt. 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. 

Sat. November 12 – Memorial, Saint Josaphat- a  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.

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

Sun. November 13—Saint Frances Xavier Cabrini, Virgin 1850-1917. Patron Saint of immigrants and 
hospital administrators.
 
Niedz. 13 listopada — Św. Franciszka Ksawery Cabrini, USA, Dziewica 1850-1917. Patronka 
imigrantów i administratorów szpitali.

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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Please note: At St. Priscilla, we will hold 
the second collection for asylum 
seekers at all our Masses next 

weekend, November 12-13. 
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Uwaga: W naszej parafii, przeprowadzimy 
drugą kolektę na rzecz osób ubiegających 

się o azyl w następny weekend, 12-13 
listopada. 
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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 30, 2022 

Total Sunday Collections - $8,515.75 

Thank you for your  
continued support  

of our parish!

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



