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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 (13) 
8:30AM	 St. Priscilla Parishioners

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 Intencja dziękczynna za zbiórkę dla śp. Pawła Biel 

	    z prośbą o opiekę Bożą i potrzebne łaski dla 	 	
	    ofiarodawców i ich rodzin 

	 O opiekę Matki Bożej dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Elżbieta Grabowska (mąż z rodziną)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Teresa Jędryczka 2 miesiące po śmierci (rodzina)

	 +Florian Głowa 5-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Grzegorz Ćwik miesiąc po śmierci (rodzina Biel)

	 +Paweł Biel 2 miesiące po śmierci (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Szczepan i Aniela Kołosowski w rocznicę śm. (rodzina)

	 +Marian i Genowefa Lisiecki w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Kazimierz i Sabina Wasilewski (rodzina)

	 +Józef Sieniecki (rodzina)

	 +Franciszek i Kazimiera Sieczkowski (rodzina)

	 +Anatol Kozłowski (rodzina)

	 +Zofia Kulikowska (rodzina)

	 +Piotr Labuda 4 rocznica śmierci (rodzina Pabjański)

	 +Andrzej Wojtowicz 3 rocznica śm (rodzina Pabjański)

	 +Zygmunt Wojtkowski 2-ga rocznica smierci (syn)

12:30PM	 God’s Blessings & good health for Jay & Roy Villegas (family)

	 All souls in purgatory

	 Deceased members of Miketta family (Jim)

	 +Jan Kocon(family)

	 +Emily Sloan 1 month after death

	 +Rosie DeMarco 3rd death anniversary (family)

	 +Salvatore & Maria De Simone (Michael)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Daniel O’Leary 30th death anniversary (wife &family)

	 +William Malec (family)

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

	 +Leokadia Kostka 2nd death anniversary (daughter)

	 +Fraciszek Kostka 14th death anniversary (daughter)

	 +Jerzy & Maria Sadowski (son)

	 +Beata Sadowski (husband)

	 +Alfonso Avecilla (family)

6:00PM	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego 

	     (żona i córka)

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edyta i Mirosław)

	 +Stanisław Tołowiński (Marszałkowie)

	 +Paweł Biel 2 miesiące po śmierci (rodzina)

	 +Renata Ciochoń 

	 +Henryk Morysewicz

	 +Jan Siemiaszko

	 +Stanisław Siemiaszko

	 +Wiesław Orzechowski

	 +Grzegorz Niedzwiecki

	 +Conrad Nowak

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


MONDAY (14)  
8:00AM	 All souls in purgatory

	 +Gunter Walk (Ocampo & Cabrera)

	 +Felix Martinez (Ocampo & Cabrera) 

MONDAY (14)  
7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Stanisława i Zdzisław Włodyka (rodzina)

	 +Stanisław Żarów (rodzina)

	 +Conrad Nowak 


TUESDAY (15)  
8:00AM	 All souls in purgatory

	 +Rosario & Edmar Poco

	 +Sergio Poco Sr.

	 +Sergio Poco Jr.

	 +Gloria Platon

	 +Regnes Nucup 

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Stanisława i Piotr Włodyka (rodzina)

	 +Ludwika i Stanisław Furtek (rodzina)

	 +Conrad Nowak


WEDNESDAY (16)  
8:00AM	 All souls in purgatory

	 +Al Cademartrie (family)

	 +Dolores Firlotte 40days after death (Olivia)

	 +Mary Koziara 33rd death anniversary (family)

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Leszek i Krzysztof Żak (rodzina)

	 +Conrad Nowak


THURSDAY (17) 
8:00AM	 +Emily Sloan 40 days after death (Olivia)

7:30PM	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Piotr Malewski

	 +Conrad Nowak 


FRIDAY (18) 
8:00AM	 All souls in purgatory

7:30PM	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)


SATURDAY (19) 
8:00AM	 +Joseph Kurtyka birthday remembrance (daughter)

	 +Nicholas S. Deligianes 7th death anniversary (family)

9:00AM	 O Boże bł 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

	 +Stanisław, Władysława i Marian Kułaga 

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Janina i Władysław Spyrka (rodzina)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Conrad Nowak

	 +Halina i Edward Nowak i zmarłych z rodziny

4:00PM	 +Joseph Gurdak (Joanne Gurdak)

	 +Jane & Michael Busse (Florence & Ursula)

	 +Joseph Day (wife)

	 +Conrad Nowak 
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	 The starting point for understanding and discovering the Good News of today's 
Gospel is the simple fact that the Lord Jesus came to earth not to improve people's lives 
on earth, but to lead them into the Kingdom of God. This Kingdom is by no means a 
competition or alternative to life on earth. It is also not living somewhere alongside 
normal life. Rather, our earthly life is a process of being born into a new life that cannot 
be taken lightly or passed by. But the danger to us in this life can be to concentrate on it 
as if it were the final life. The essence of our life on earth should therefore be a deep conviction that the 
kingdom of God and God's life are already present in us. It is our treasure. At the same time, there are forces 
in the world that are doing everything to destroy this life. However, they are not able to take this life from us. 
This is exactly what the Lord Jesus says today. This present life, which is a path or pilgrimage to our true 
home, to life in the Kingdom of God, must be lived authentically. The more we live like this, the easier it is for 
us to experience the fullness of life that will undoubtedly be ours.


	 We, in general, do not look forward to the end of the world. The very thought of it frightens us rather 
than brings us joy. Brought up on apocalyptic visions made in Hollywood, we associate this day with 
burning skyscrapers and despair overwhelming everyone. Meanwhile, this day will be a day of victory and 
great joy! It will be a longed-for day of meeting with beloved Father for those who believe in Jesus Christ. 
Can there be anything more wonderful and beautiful?! The end of the world is not a secret weapon in the 
hands of a formidable God, but a promise that gives hope for salvation, a special gift from loving God. So, 
let's do our job, let's do the best we can, knowing that we are doing it in God’s presence and for Him, to 
finally find ourselves at home with Him.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Punktem wyjścia do zrozumienia i odkrycia dobrej nowiny dzisiejszej Ewangelii jest prosty fakt, że 
Pan Jezus przyszedł na ziemię nie po to, by ludziom polepszyć życie na ziemi, ale aby ich wprowadzić do 
królestwa Bożego. Królestwo to nie jest żadną miarą konkurencją czy alternatywą dla życia na ziemi. Nie 
jest to też życie gdzieś obok życia normalnego. Raczej nasze ziemskie życie jest procesem rodzenia się do 
nowego życia i nie można go lekceważyć albo przeżyć mimochodem. Zagrożeniem dla nas w tym życiu 
może być jednak takie skoncentrowanie się na nim, jak gdyby ono było życiem ostatecznym. Istotą naszego 
życia na ziemi powinno być zatem głębokie przeświadczenie, że królestwo Boże i Boże życie jest już obecne 
w nas. To ono jest naszym skarbem. Jednocześnie istnieją na świecie siły, które robią wszystko, żeby to 
życie zniszczyć. Nie są w stanie jednak nam tego życia odebrać. Właśnie tego faktu dotyczy wypowiedź 
Pana Jezusa. To obecne życie będące drogą czy pielgrzymką do naszego prawdziwego domu, do życia w 
królestwie Bożym musi być przeżywane autentycznie. Im bardziej tak żyjemy, tym łatwiej doświadczyć nam 
pełni życia, jaka niewątpliwie będzie naszym udziałem. 


	 My raczej generalnie rzecz ujmując nie czekamy z utęsknieniem na koniec świata. Sama myśl o nim 
budzi w nas raczej przerażenie niż radość. Wychowani na apokaliptycznych wizjach made in Hollywood 
kojarzymy ten dzień z płonącymi wieżowcami i ogarniającą wszystkich rozpaczą. Tymczasem dzień ten 
będzie dniem zwycięstwa i wielkiej radości! Będzie to dla tych, którzy wierzą w 
Jezusa Chrystusa upragniony dzień spotkania z ukochanym Ojcem. Czy może 
być coś wspanialszego i piękniejszego?! Koniec świata nie jest wcale tajną bronią w 
ręku groźnego Boga, ale właśnie obietnicą, która daje nadzieję zbawienia, 
specjalnym prezentem, jak przysłowiowa wisienka na torcie. Róbmy zatem swoje, 
wykonujmy najlepiej jak potrafimy to co do nas należy, będąc świadomi, że robimy to 
przed Bogiem i dla Niego, aby ostatecznie znaleźć się z Nim w domu.  


PAX, 

Ks. Maciej Galle - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Wed. November 16— Saint Gertrude the Great, Virgin 1256-1302 -She is one of the most 
provocative spiritual writers in the long and rich history of the Church. Gertrude flourished in religious 
life and became well versed in the humanities, theology, and Latin. Gertrude struggled to convey in 
words the richness of her spiritual experiences. A distillation of her visions covers five volumes known 
in English as the Revelations of Saint Gertrude.

Śr. 16 listopada - Gertrudy Wielkiej, Dziewicy- 1256-1302 Jest jedną z najbardziej prowokacyjnych 
pisarek duchowych w długiej i bogatej historii Kościoła. Gertruda rozkwitła w życiu religijnym i dobrze orientowała się w 
naukach humanistycznych, teologii i łacinie. Starała się przekazać słowami bogactwo swoich duchowych doświadczeń. 
Opis jej wizji obejmuje pięć tomów znanych w języku angielskim jako Objawienia Św. Gertrudy.

Thur. November 17- Saint Elizabeth of Hungary, Religious, 1207–1231– Memorial  
Patron Saint of the Third Order of Saint Francis
A faithful wife and mother who lost her husband and became a model lay Franciscan

Czw. 17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy- 1207–1231 
Patronka Trzeciego Zakonu Św. Franciszka
Wierna żona i matka, która straciła męża i stała się wzorem trzeciego zakonu franciszkańskiego
 
Fri. November 18— Dedication of the Basilicas of Saints Peter and Paul, Apostles
Piątek, 18 listopada — poświęcenie Bazyliki Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Nov. 20—Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
Last Sunday in Ordinary Time 
20 listopada — Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ostatnia niedziela zwykła 

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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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!

November 6, 2022 
Total Sunday Collections	 $10,478.58

First Friday	 	 	 $638.00

First Saturday		 	 $1,900.00

All Saints	 	 	 $4,629.00

All Souls	 	 	 $2,373.00

Capital Improvements		 $5,189.00

Total Collections $25,207.58 

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



