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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 (20) 
8:30AM	 St. Priscilla Parishioners

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 O Boże błogosławieństwo dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O Bożą opiekę ,o łaskę uzdrowienia i Miłosierdzie Matki 	
	    Bożej Tuchowskiej dla Artura Iwan

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno z okazji 27 rocznicy urodzin (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 2 lata po śmierci (mąż z rodziną)

	 +Tadeusz Grabowski 1 rocznica śmierci (brat z rodziną)

	 +Stanisław Grabowski 16 miesięcy po śmierci (brat z rodziną)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Teresa Jędryczka (rodzina)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Jan i Balbina Wasilewski (rodzina)

	 +Bronisława Wasilewska z Zakowiczów (rodzina)

	 +Adam Wasilewski (rodzina)

	 +Michalina i Antoni Wojtach (rodzina)

	 +Bartosz Leszczyński 1-sza rocznica śmierci (mama)

12:30PM	 All souls in purgatory

	 Deceased members of Marienfeld family (Jim Miketta)

	 +Jan Kocon(family)

	 +Roman Matula (family)

	 +Bill Senne (wife)

	 +Joseph Day (wife)

	 +Anna Chackathu (family)

	 +Michael DiBenedetto 1 month after death (sister)

	 +Stanisława Brandejs (K.P. Saletnik)

6:00PM	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (żona i córka)

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O Bożą opiekę, o łaskę uzdrowienia i Miłosierdzie Matki 	
	    Bożej Tuchowskiej dla Artura Iwan

	 Intencja błagalna o pomoc i opiekę dla Moniki i Czesławy 

	   z rodzinami

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

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

	 +Stanisław Tołowiński (Marszałkowie)

	 +Paweł Biel (rodzina) 


MONDAY (21)  
8:00AM	 All souls in purgatory

	 In thanksgiving & God’s blessings for Arlene Jagiello

	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother of 	
	    Tuchow for Artur Iwan  

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Czesław Potkaj 

	 +Conrad Nowak 

	 O Bożą opiekę, łaskę uzdrowienia i Miłosierdzie Matki Bożej 	
	    Tuchowskiej dla Artura Iwan


TUESDAY (22)  
8:00AM	 All souls in purgatory

	 +Alex Kornas birthday remembrance

	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother of 	
	    Tuchow for Artur Iwan

7:30PM	 O Bożą opiekę, łaskę uzdrowienia i Miłosierdzie Matki Bożej 	
	    Tuchowskiej dla Artura Iwan

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 


TUESDAY (22)  
7:30PM	 +Czesław Potkaj 

	 +Conrad Nowak 16 miesięcy po śmierci 


WEDNESDAY (23)  
8:00AM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother & good 	 	
	    health for Ariana A. Villegas on her birthday (family)

	 In thanksgiving Teresito & Erlinda Villegas

	 God’s blessings & good health for Chit Bonsol (family)

	 +Eustaquia & Ireneo Villegas (family)

	 +Frank Perez death anniversary (family)

	 +Mariamma Chaco (family)

	 All souls in purgatory

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz

	 +Antonina Piłat 8 miesięcy po śmierci (rodzina Jarosz)

	 +Czesław Potkaj  

	 +Conrad Nowak


THURSDAY (24) 
9:00AM	 In thanksgiving St. Priscilla Parishioners


FRIDAY (25) 
8:00AM	 All souls in purgatory

	 +Bill Senne (wife)

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Serafin Zalewski 2-ga rocznica śmierci (córka)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Czesław Potkaj

	 +Conrad Nowak 


SATURDAY (26) 
8:00AM	 All souls in purgatory

	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

	 +Halina & Edward Nowak

	 Deceased members of Nowak 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

	 W podziękowaniu Trójcy Przenajświętszej za wszelkie łaski, 	 	
	    prosząc o uzdrowienie i dalsze bł. dla rodzin Wilczek, Nowak, 

	    Heflin i Majewski

	 O opiekę MB Częstochowskiej i powrót do zdrowia dla Edwarda 

	    Radziszewskiego oraz mądrość i łaski potrzebne dla lekarzy

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Paweł Biel 

	 +Janina i Władysław Spyrka 

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Czesław Potkaj 

	 +Conrad Nowak

4:00PM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother for Kathy & 	
	    Anton Voelker on their 64th wedding anniversary

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Russel LoPiccolo 1st death anniversary (Eileen)

	 +Dolores Firlotte (J.Mroczkowska & family)

	 +Robert Drzewiecki (family)

	 All souls in purgatory


Thanksgiving Mass - Thursday, Nov. 24 - 9:00 AM 
The Parish Office will be 

closed on Thursday, Nov. 24 
and Friday, Nov. 25 in 

observance of the 
Thanksgiving holiday and will 
re-open on Monday, Nov. 28. 
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	 A year after the end of World War II, on the night of 
March 11-12, Rudolf Hoess, the Commandant of the German 
concentration camp in Auschwitz-Birkenau, was detained near 

Flensburg. After a trial, on April 2, 1947, he was sentenced to death. As we know, the sentence was carried out 
on April 16 at 10:00 am by hanging on the premises of the camp in Oświęcim, right next to the building of the 
headquarters and the crematorium. Originally, the execution was to take place on April 14, but the people of 
Oświęcim wanted to proceed with lynch, therefore the date of the execution of the sentence was changed. The 
gallows on which he was hung has been preserved on the premises of the museum and still stand there today. 
After his arrest, Hoess was held in custody in Wadowice. It was there that he wrote his memoirs. In the parish 
archives of the Basilica of the Presentation of the Blessed Virgin Mary, there are documents proving that Hoess had converted at the 
end of his life. In one of his letters to his wife, he wrote: “I had great doubts as to whether my turning away from God was also 
based on false premises. It was a hard struggle. But I have found my faith in God." On April 10, 1947, at the personal request of 
Hoess, Father Władysław Lohn, a Jesuit whom Hoess knew from Auschwitz, was brought to prison from Łagiewniki. After many 
hours of conversation, the convicted commandant of the concentration camp made a Catholic profession of faith and confessed. 
The next day, Father Lohn brought a viaticum from the church and gave Hoess Holy Communion. The local church custodian 
Charles Leń, who was present at the event, later related that Hoess, receiving Communion, knelt in the middle of the cell and cried. 
To this day, some doubt the sincerity of Hoess's conversion. Such a radical transformation of man seems unbelievable. Here is one 
of the greatest criminals in the history of mankind, kneeling and receiving the Body of Christ. Did God believe him? Is it possible to 
forgive the magnitude of the crime and the wrongs committed just like that?

	 The thief hanging on the cross next to Jesus timidly begged Him to remember him when He returns to his kingdom. Jesus 
did not hesitate: "Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise" (Lk 23:43). Why does He want to take him there? 
Because only He is the one who truly knows the human heart and only He waits until the end for its transformation.

 

	 Dear friends, I cordially invite you to please take time to participate in our Advent Retreat. We start in a week, that is on the 
first Sunday of Advent. On the following pages of our bulletin, you will have the opportunity to learn about this year's retreat 
masters. May it be a good time, full of grace and power of the Holy Spirit for all of us.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Rok po zakończeniu II wojny światowej, w nocy z 11 na 12 marca pod Flensburgiem zatrzymano Rudolfa Hoessa, 
komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz – Birkenau. Po procesie w dniu 2 IV 1947 roku został skazany na 
karę śmierci. Jak wiemy wyrok wykonano 16 IV o godzinie 10:00 przez powieszenie na terenie obozu w Oświęcimiu, dokładnie obok 
budynku komendantury i krematorium. Pierwotnie egzekucja miała się odbyć 14 IV, jednak ludność Oświęcimia chciała dokonać 
samosądu, dlatego też datę wykonania wyroku zmieniono. Szubienica, na której zawisł, została zachowana na terenie muzeum i stoi 
tam do dziś. Po zatrzymaniu Hoess był więziony w areszcie w Wadowicach. To właśnie tam spisał swoje wspomnienia. W archiwum 
parafialnym Bazyliki Ofiarowania NMP zachowały się dokumenty świadczące o tym, że pod koniec życia Hoess nawrócił się. W 
jednym z listów do swojej żony pisał: „Wyrosły we mnie duże wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie wychodziło 
z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie się. Odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga”. 10 IV 1947 roku, na 
osobistą  prośbę Hoessa do więzienia sprowadzono z Łagiewnik o. Władysława Lohna, jezuitę, którego Hoess znał jeszcze z 
Auschwitz. Po wielogodzinnej rozmowie skazany komendant obozu koncentracyjnego złożył katolickie wyznanie wiary i 
wyspowiadał się. Następnego dnia o. Lohn przyniósł z kościoła wiatyk i udzielił Hoessowi Komunii Świętej. Obecny przy tym 
zdarzeniu miejscowy kościelny Karol Leń opowiadał później, że Hoess przyjmując Komunię ukląkł na środku celi i płakał. Niektórzy 
do dziś wątpią w szczerość nawrócenia Hoessa. Niewiarygodną wydaje się być tak radykalna przemiana człowieka. Oto jeden z 
największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości klęka i przyjmuje Ciało Pana Jezusa. Na usta ciśnie się pytanie, czy Bóg mu 
uwierzył? Czy taki ogrom zbrodni i popełnionego zła można ot tak wybaczyć?

	 Złoczyńca wiszący na krzyżu obok Jezusa nieśmiało prosił, aby wspomniał na niego, gdy powróci do swojego królestwa. 
Jezus się nie zawahał: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju” (Łk 23,43). Dlaczego chce go tam zabrać? Bo tylko 
On jeden prawdziwie zna ludzkie serce i tylko On do końca czeka na jego przemianę.    

 

	 Moi drodzy bardzo serdecznie zapraszam was i proszę zarezerwujcie czas, żeby uczestniczyć w rekolekcjach 
adwentowych. Rozpoczynamy już za tydzień, czyli w pierwszą niedzielę adwentu. Na kolejnych stronach naszego biuletynu 
będziecie mieli okazje zapoznać się z tegorocznymi rekolekcjonistami. Niech to będzie dobry czas pełen łaski i mocy Ducha 
Świętego dla nas wszystkich z pożytkiem doczesnym i wiecznym.


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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2022 Advent Retreat in our parish begins Saturday, November 26 at the 4:00pm Mass and 
Sunday, November 27 at the 8:30am and 12:30pm Masses. 

We also invite you to join us on Tuesday, November 29 for the 8:00am Mass, followed by 
an Advent Day of Recollection in McGowan Hall. 


This year’s Advent Retreat Masters are Fr. Dariusz Gaczyński OFMConv and Br. Jan Hruszowiec OFMConv. Learn 
more about them below: 

Father Dariusz Gaczyński OFMConv - born 1975 
A long-time missionary in Paraguay and Argentina. Currently Provincial Assistant for Missions. He works with the 
Bureau for the Promotion of the Worship of the Martyrs of Pariacoto. The Krakow Franciscan Province carries out 
missions in Bolivia, Peru, Paraguay, Uganda and Uzbekistan.


Br. Jan Hruszowiec OFMConv - born 1967 
A long-time missionary in Russia and Slovakia. Currently Promoter of the Cult of the Martyrs of Pariacoto.
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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. 

SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


Tues. Nov. 22- Memorial of Saint Cecilia, Virgin and Martyr Patron Saint of Music and Musicians
Saint Cecilia, you died an early death, preserving your virginity and choosing Christ over all others. Be an 
example to all youth of the true goal of their lives.
Wt. 22 listopada - Wspomnienie Św. Cecylii Dziewicy i Męczennicy Patronki Muzyki i Muzyków
Święta Cecylio, umarłaś przedwcześnie śmiercią, zachowując swoje dziewictwo i wybierając Chrystusa 
ponad wszystkich innych. Bądź przykładem dla całej młodzieży prawdziwego celu ich życia.

Thur. Nov. 24- Memorial of Saint Andrew Dŭng-Ląc, Priest, and Companions, Martyrs, Patron Saints of Vietnam
Martyrs of Vietnam, by your constancy and courage, help all Christians who struggle and doubt in 
any way to persevere in their vocations, to win the small battles over self every day, so that they 
can enjoy life with God and His saints one day in heaven.
Czw. 24 listopada Wspomnienie św. Andrzeja Dŭng-Ląc, kapłana i towarzyszy, 
męczenników, patronów Wietnamu
Męczennicy wietnamscy, swoją wytrwałością i odwagą, pomóżcie wszystkim chrześcijanom, którzy 
w jakikolwiek sposób zmagają się i wątpią, aby wytrwali w swoim powołaniu, codziennie wygrywali małe bitwy, aby 
pewnego dnia mogli cieszyć się życiem z Bogiem i Jego świętymi w niebie.
 
Fri. Nov. 25- Saint Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr, Patron Saint of philosophers, 
apologists, and all who work with wheels
Pt. 25 listopada- Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy Patronka filozofów, 
apologetów i wszystkich, którzy pracują z kołami
 
Thur. Nov. 24- THANKSGIVING
We need not live in desperate and difficult circumstances to fall to our knees in thanks to God for our life and all of its 
bounty. Jesus Christ instituted the Holy Eucharist, the ultimate act of Thanksgiving, on a 
Thursday evening. For the Catholic who goes to daily Mass, every day is Thanksgiving Day. 
Czw. 24 LISTOPADA – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 
Nie musimy żyć w rozpaczliwych i trudnych warunkach, aby paść na kolana i dziękować Bogu za 
nasze życie i za Jego wielką dobroć. Jezus Chrystus ustanowił Świętą Eucharystię, ostateczny 
akt Dziękczynienia, w czwartkowy wieczór. Dla katolika, który chodzi na codzienną mszę, każdy 
dzień jest Świętem Dziękczynienia.
 
Nov. 27 - First Sunday of Advent
27 listopada - I Niedziela Adwentu



Our Lord Jesus Christ King of the Universe November 20, 2022

8



Our Lord Jesus Christ King of the Universe November 20, 2022

9



Our Lord Jesus Christ King of the Universe November 20, 2022

10

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 13, 2022 
Total Sunday Collections	 $8,181.77

Asylum Seekers	 	 $2,221.00

Total Collections $10,402.77 

Thank you for your continued  
support of our parish!

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



