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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 (27) 
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 dar macierzyństwa dla Anny

	 O łaskę zdrowia i szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny 
	    jej dziecka i potrzebne łaski dla jej 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)

	 +Teresa Jędryczka (rodzina)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Zdzisław Walencik z okazji Imienin (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Jurek 

	    i Guszkiewicz (rodzina)

	 +Aleksander Dziugan 6-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Lynette Anne Welter 2 miesiace po śmierci (G. Zareba)

	 +Leszek i Krzysztof Żak

12:30PM	All souls in purgatory

	 Deceased members of Jablonski family (Jim Miketta)

	 +Jan Kocon(family)

	 +Pietro Pellerito 1st death anniversary (family)

6:00PM	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego 

	    (żona i córka)

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja błagalna błogosławieństwo Boże, pomoc 

	    i opiekę Matki Bożej 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)

	 +Kamil Kwiatek

	 +Henryk, Jerzy, Antoni i Bronisława Morysewicz i za 	
	    zmarłych z rodziny

	 +Jan, Zofia i Stanisław Siemiaszko i za zmarłych 

	    z rodziny

	 +Hieronima Ostapowicz +Czesław Potkaj 

	 +Conrad Nowak 16 miesięcy po śmierci 


MONDAY (28)  
8:00AM	 All souls in purgatory

10:00AM	Intencja błagalna o Bożą opiekę dla rodziny

	 +Michałek i Stanisław Adamowski

	 +Henryk i Marian Maciąg

7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Czesław Potkaj 


TUESDAY (29)  
8:00AM	 All souls in purgatory

10:00AM	Intencja błagalna dla rodziny

	 +Danuta, Mieczysław, Józefa i Stanisław Leśniak 

TUESDAY (29)  
7:30PM	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 

	 +Czesław Potkaj 

	 +Andrzej Piłat 


WEDNESDAY (30)  
8:00AM	 All souls in purgatory

10:00AM	Intencja błagalna dla rodziny

	 +Zofia, Teofil Danielewicz i zmarłych z rodziny

	 Za zmarłych z rodziny Grot

7:30PM	 Przez wstaw. MB Nieustajacej Pomocy intencja błagalna 

	    o łaski dla rodziny

	 O opiekę MB Częstochowskiej i powrót do zdrowia dla 	 	
	    Edwarda Radziszewskiego

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O łaski potrzebne dla Barbary, Pawła i dzieci 

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz

	 +Czesław Potkaj


THURSDAY (1) 
8:00AM	 +Anastasia Marienfeld birthday remembrance (Jim Miketta)

	 +Ed & Lorraine DuPlantis (Denise)

	 All souls in purgatory

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

	 +Maria i Michał Giba

	 +Henryka Siedlarz

	 +Marianna i Jan Mąka

	 +Jan Mąka-syn


FRIDAY (2) 
8:00AM	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 All souls in purgatory

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

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz  


SATURDAY (3) 
8:00AM	 +Sarah Behan birthday remembrance (family)

	 All souls in purgatory

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

	 O opiekę MB Częstochowskiej i powrót do zdrowia dla 	 	
	    Edwarda Radziszewskiego 

	 Intencja błagalna o łaski potrzebne dla Czesławy i Moniki 

	   z rodzinami

	 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 
	    dla Zdzisława z rodziną

	 +Paweł Biel 

	 +Janina i Władysław Spyrka 

	 +Maria i Michał Giba 

	 +Henryka Siedlarz 

4:00PM	 Deceased members of Voelker family 

	    (children & grandchildren)

	 +Joseph Anton Voelker (family)

	 +Martin & Anna Marie Weldin (granddaughter) 
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	 Retired professor from Columbia University in New York, Walter Mischel 
conducted an experiment called the marshmallow test. In a kindergarten near the 
University, he handed out candy to children aged four to six. They were 
marshmallows. He also noted that if they did not eat them immediately, but waited 
fifteen minutes, they would receive additional sweets. Of course, like children, some 
of them could not stand it and immediately enjoyed the sweet reward. Others 
hesitated a bit, but the temptation turned out to be too strong and they succumbed 
to the candy quickly. Only a very small group of four-year-old was able to wait to get more sweets after a 
while. After many years, Mischel reached the participants of a peculiar experiment. It turned out that those 
who were self-controlled in childhood achieved much better academic results, enjoyed better health and 
built more lasting relationships. In short, they have achieved a better quality of life.

	 It is the same in the spiritual life. As in everyday struggles, waiting skills, abstinence and patience are 
equally important. Speaking in the language of today's Gospel - the ability to stay awake. The Lord Jesus 
calls us: “Therefore, stay awake! For you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this: if 
the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed 
awake and not let his house be broken into. So too, you also must be prepared, for at an hour you do not 
expect, the Son of Man will come” (Mt 24: 42-44).

 

	 This week let us remember about our Parish Advent Retreat, first Thursday, Friday and Saturday of 
the month. Let us make good use of this time of grace given to us by our loving God.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Emerytowany wykładowca Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku Walter Mischel przeprowadził 
eksperyment zwany testem pianki. W przedszkolu położonym niedaleko Uniwersytetu dzieciom w wieku od 
czterech do sześciu lat wręczał cukierka. Była to słodka pianka. Zaznaczał przy tym, że jeśli nie zjedzą go 
natychmiast, ale poczekają piętnaście minut, to otrzymają dodatkowe słodycze. Oczywiście jak to dzieci, 
niektóre z nich nie wytrzymały i natychmiast raczyły się słodkim trofeum. Inne nieco się wahały, ale pokusa 
okazała się zbyt silna i ulegając szybko zjadały cukierka. Tylko bardzo nieliczna grupka czterolatków była w 
stanie poczekać, żeby po jakimś czasie dostać  więcej słodyczy. Po wielu latach Mischel dotarł do 
uczestników swoistego eksperymentu. Okazało się, że ci którzy w dzieciństwie odznaczali 
się zdolnością samokontroli, odnosili dużo lepsze wyniki w nauce, cieszyli się lepszym zdrowiem i budowali 
trwalsze relacje. Mówiąc krótko, osiągnęli lepszą jakość życia. 

	 W życiu duchowym jest dokładnie tak samo. Podobnie jak w codziennych zmaganiach ważna jest 
umiejętność czekania, wstrzemięźliwość i cierpliwość. Mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii – umiejętność 
czuwania. Pan Jezus wzywa nas: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie 
pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się  nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24, 42-44).    

 

	 Pamiętajmy w tym tygodniu o uczestnictwie w parafialnych rekolekcjach adwentowych, które 
rozpoczynamy oraz o pierwszym czwartku, piątku i sobocie miesiąca. Dobrze wykorzystajmy dany nam od 
Boga czas i zabiegajmy o spotkanie z Nim i o sprawy Królestwa Bożego w pierwszym rzędzie, a wszystko 
inne będzie nam w swoim czasie dodane. 


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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RAPORT FINANSOWY 2021-2022 
Drodzy Parafianie, 

 

		 Każdego roku przedstawiam wam do wglądu raport finansowy 
podsumowujący mijający rok fiskalny. Raport ten pokazuje jak ofiary, które 
przekazujecie pozwalają funkcjonować naszej wspólnocie parafialnej. 
Bardzo chcę w tym miejscu podziękować naszej Pani księgowej jak i 
wszystkim członkom naszej Parafialnej Rady Finansowej, którzy mając 
bezpośredni wgląd w operacje finansowe naszej parafii, służą mi 
niezastąpioną radą jak najlepiej zarządzać przychodami i wydatkować 

nasze środki finansowe. Z całego serca dziękuję za waszą ofiarność i 
oddanie dla parafii. Wielu z was zauważa jak wiele dobra dzieje się w parafii i jak wiele projektów jest 
kontynuowanych i nieustannie podejmowanych. Niektóre z nich są bardziej, a inne mniej widoczne dla 
oka. Pomimo ciągle trwającej, wcale niełatwej sytuacji związanej z kryzysem wywołanym pandemią, a 
obecnie z szalejącą inflacją z nadzieją w sercach patrzymy w przyszłość. To wielka rzecz, widzieć jak w 
czasie kryzysu i przeróżnych wyzwań postępuje dojrzała wspólnota, która rozumie zaistniałą sytuację i 
trwa razem mimo takich czy innych przeciwności. Dziękuję wam za dojrzałą i odpowiedzialną postawę. 
Jak wiecie w naszej parafii oprócz zwyczajnych sposobów cały czas działa też możliwość złożenia 
datku na potrzeby parafii drogą elektroniczną tzw. e-giving. Szczegółowe informacje możecie znaleźć 
na naszej internetowej stronie parafialnej. Zachęcam do zapoznania się z tą możliwością. Wielką 
pomocą dla naszej parafii są również dodatkowe środki jakie co miesiąc pozyskujemy z wynajmu 
naszego budynku szkolnego dla CPS. 

	 

	 Jak wspomniałem cały czas staraliśmy się i staramy upiększać i usprawniać naszą parafię i 
obejście wokół. I tak żeby wymienić ukończone projekty, z pomocą Bożą i dzięki waszej ofiarności 
ukończyliśmy projekt malowania kościoła, zakrystii i korytarzy. Zostały też wymienione i zainstalowane 
nowe okienka na bocznych ścianach nawy głównej. Część środków na ten projekt pozyskaliśmy z 
ubezpieczenia ($63,000.00), a część pokryliśmy z naszego konta oszczędnościowego ($71,000.00). 
Zainstalowany został również system monitoringu na budynkach parafialnych, naprawione pozostałe 
dachy, fugowanie budynku kościoła, naprawa betonowych chodników wokół kościoła. Zainstalowane 
zostały nowe podgrzewacze do wody na plebanii, nowe blaty kredensji w zakrystii. Wyczyszczone i 
naprawione odpływy na parkingu kościelnym i przy budynku plebanii. Zamontowane zostały nowe 
pompy w budynku plebanii i ukończone niezbędne naprawy hydrauliczne. Przed figurą Matki Bożej na 
zewnątrz kościoła położona została nowa kostka i oświetlenie. Ponadto jak zawsze na bieżąco 
wychodzą kwestie wymagające sprawnej odpowiedzi z naszej strony, tak aby zapobiec większym 
problemom na przyszłość. Dla sukcesu tak wielu niezbędnych projektów i remontów w naszej parafii 
bardzo ważna jest nasza comiesięczna druga składka przeznaczona właśnie na ten cel. Mam ogromną 
nadzieję, że wasza ofiarność w tej bardzo ważnej kwestii nie ustanie. W parafii jak wiecie działa też 
fundusz pomocowy Św. Brata Alberta. Środki, które przekazujecie na ten cel są w całości rozdzielane 
dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii. Jest to m.in. pomoc w zapłaceniu rachunków osobom, 
które samotnie wychowują dzieci, pomoc w zakupie leków, opłacenie nauki w programie religijnym czy 
zakup paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Dziękczynienia itp. 


	 Podsumowując jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za waszą szczodrość, wrażliwość i 
dojrzałą postawę. Dzięki temu możemy w spokoju kontynuować i realizować wszystkie liturgiczne, 
służebne i formacyjne dzieła w naszej wspólnocie parafialnej. 

 

Niech was Bóg obficie błogosławi,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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FINANCIAL REPORT 2021-2022 

Dear parishioners,

 

	 Each year, I present you with our financial report summarizing the 
last fiscal year. This report shows how your donations are helping our parish 
community to function. At this point, I would like to thank our Business 
Manager and all the members of our Parish Finance Council who, having 
direct insight into the financial operations of our parish, provide me with 
irreplaceable advice on how to best manage revenues and spend our funds. 
I thank you with all my heart, for your dedication and devotion to the parish. Many of you are 
noticing how much good is happening in our parish and how many projects are continuing. Some 
of them are more visible, while others are less visible. Despite the still ongoing and difficult 
situation related to the crisis caused by the pandemic and now in addition to rampant inflation we 
look to the future with hope in our hearts. It is a great thing to see a mature community progressing 
in times of crisis and ever-present challenges. Thank you for your deep and responsible attitude. 
As you know, in our parish, apart from the usual methods, there is also the ability to donate for the 
needs of the parish electronically via e-giving. Detailed information can be found on our parish 
website. I encourage you to familiarize yourself with this option. The additional funds that we 
obtain every month from renting our school building to CPS are also a great help for our parish.


	 As I mentioned, we have been trying continuously to beautify and improve our parish and 
the grounds around it. And so, with God's help and thanks to your generosity we were able to 
finish the capital project of painting our church, sacristy and hallways. At the same time, we 
installed new windows on the side walls of the main nave. Part of the expenses were covered by 
the insurance company ($63,000.00), the rest we paid from our saving account ($71,000.00). Other 
projects included - installation of security video system; repairs of lower roofs on church building; 
tuckpointing and masonry work; repairs to concrete sidewalks around the church; installation of 
new water heaters in the rectory, water pumps, new countertops in the sacristy; new sewers on the 
church parking lot and by the rectory; new anti-flooding system in the parish building, as well as 
complete repair of a collapsed and damaged drain system; and finished installation of new 
pavement with additional lighting in front of the grotto. Additionally, as always, there are issues that 
require an efficient response on our part, to prevent greater problems in the future. For this 
purpose, our Capital Improvement monthly collection is a very important and vital tool. I sincerely 
hope that your dedication to this fund will continue. As you know, there is also the St. Brother 
Albert Fund in our Parish. The contributions that you donate for this purpose are entirely 
distributed to the neediest in our parish. It is used to aid in paying bills for single parents, help in 
buying medicine, paying for education in the Religious Educations Program or purchasing 
packages for Christmas, Easter, Thanksgiving, etc.


	 In summary, I would like to thank you all very much for your generosity, sensitivity and 
mature attitude. Thanks to this, we can continue and carry out all liturgical, charitable and 
formation works in our parish community.

 

May God bless you and your loved ones,

Fr. Matthias Galle - your Pastor
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St. Priscilla Parish Annual Financial Report 
July 1, 2021 through June 30, 2022 

  
Church Operating Revenue 
 

Sunday Collection	 	 	 	 	 $407,412

Christ mas Collection		 	 	 	 $30,975

Easter Collection	 	 	 	 	 $36,991

Stipend and Stole Collection		 	 	 $59,931

Votive Candles	 	 	 	 	 $34,605

Maintenance and other collections	 	 	 $106,082

Donations	 	 	 	 	 	 $37,214

Religious Education Income	 	 	 	 $12,940

Rental Income		 	 	 	 	 $482,295

Interest & Investment	 	 	 	 	 $3,901


Total Income         $1,212,346 
 


 

Church Operating Expenses 
 

Salaries	 	 	 	 	 	 $329,404

Benefits	 	 	 	 	 	 $65,411

Archdiocese Assessment	 	 	 	 $105,263

PRIMMA (Priest Retirement Fund)	 	 	 $24,509

Property and Casualty Insurance	 	 	 $48,869

Utilities (gas, electricity, phone, etc.)		 	 $106,218

Maintenance and Repairs	 	 	 	 $182,808

Altar and Liturgical Supplies	 	 	 	 $49,710

Books, Publications and Ministerial	 	 	 $16,186

Administrative expenses and Transportation 	 $36,675

Food and Special Occasion Events	 	 	 $21,393

Gifts and Donations	 	 	 	 	 $25,049

Miscellaneous		 	 	 	 	 $1,174

  

Total Expenses $1,012,669 

 

Net Ordinary Income $199,677 

One Capital Project in the Church Building, "Reconstruction of Interior Finishes Due to Roof Leaks" that cost 
$134,960.00 took place last year, on which financial resources were collected with the approval of the Archdiocese of 
Chicago from our parish savings $71,475.00 and from Insurance Company $63,485.00. 
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Rekolekcje Adwentowe | Advent Retreat 2022 

Rekolekcje adwentowe w naszej parafii:

Poniedziałek, 28 listopad - 10:00am i 7:30pm 
Wtorek, 29 listopad - 10:00am i 7:30pm 
Środa, 30 listopad - 10:00am i 7:30pm 

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

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

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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PERU: POLSCY MĘCZENNICY, O KTÓRYCH ŚWIAT NIE ZAPOMINA 
Ich śmierć poruszyła wielu. Ich historię zna wielu. Ich świadectwo 
wiary – żywej i niezłomnej (nawet w chwilach największej próby) – jest 
inspiracją i drogowskazem dla ludzi na całym świecie. Franciszkanie o. 
Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski, męczennicy z Pariacotto 
w Peru, zostali beatyfikowani w grudniu 2015 r. 
Franciszkanie zginęli w sierpniu 1991 r. z rąk terrorystów z maoistowskiego 
ugrupowania o nazwie Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak). Przywódcy tej organizacji oskarżyli misjonarzy 
o prowadzenie działalności usypiającej świadomość rewolucyjną Indian. Misjonarze oprócz pracy 
duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną. „W czasie suszy i głodu włączyli się w krajowe i 
diecezjalne programy żywnościowe Caritas. Wspomagali szkoły w rozbudowie, wyposażeniu biblioteki. 
Miejscowych chłopów andyjskich uczyli profilaktyki związanej z niebezpieczną w tamtym rejonxie cholerą. 
Zdobywali dla nich leki i sami wozili zakażonych do szpitala miejskiego. Przygotowali projekt budowy 
instalacji wodnej”. Chlebem eucharystycznym i chlebem powszednim karmili 72 miejscowości. 9 sierpnia 
1991 r. terroryści otoczyli klasztor, związali ojców i wywieźli samochodami za miasto. Tam, dwoma strzałami 
w tył głowy, zabili zakonników. O. Zbigniew miał wówczas 33 lata, a o. Michał – 31. Pierwszy pochodził z 
Zawady koło Tarnowa, drugi z Łękawicy koło Żywca. Zbrodniarze przy ciałach zakonników zostawili 
informację: „Tak umierają lizusy imperializmu. Niech żyje Ludowe Wojsko Partyzanckie”. Wieść o 
męczeństwie szybko dotarła do ojczyzny i obiegła świat. Jeszcze w tym samym miesiącu rząd Peru 
uhonorował pośmiertnie ojców Zbigniewa i Michała najwyższym odznaczeniem państwowym – Wielkim 
Oficerskim Orderem „El Sol del Peru” (Słońce Peru). Polscy misjonarze zostali pochowani w kościele w 
Pariacotto.

 

PERU: POLISH MARTYRS WHOM THE WORLD DOES NOT FORGET 
Their death touched many. Their testimony of faith - alive and 
steadfast (even in the moments of the greatest trial) - is an inspiration 
and a signpost for people around the world. Franciscan Fathers 
Michał Tomaszek and Father Zbigniew Strzałkowski, martyrs from 
Pariacotto in Peru, were beatified in December 2015. 
The Franciscans died in August 1991 at the hands of terrorists from a Maoist group called Sendero 
Luminoso (Shining Path). The leaders of this organization accused the missionaries of carrying out activities 
lulling the revolutionary consciousness of the Indians. Apart from pastoral work, the missionaries were 
involved in charity work. “During drought and famine, they joined the national and diocesan Caritas food 
programs. They supported schools in expanding and equipping the library. They taught the local Andean 
peasants about the prevention of cholera, which was dangerous in that area. They obtained medicines for 
them and took the infected to the city hospital themselves. They prepared a project to build a water system. 
They fed 72 villages with Eucharistic bread and daily bread. On August 9, 1991, terrorists surrounded the 
monastery, tied up the fathers and drove them out of the city in cars. There, with two shots to the back of 
the head, they killed the monks. Father Zbigniew was 33 at that time, and Father Michał was 31. The first 
came from Zawada near Tarnów, the second from Łękawica near Żywiec. The criminals left a note next to 
the bodies of the monks: “This is how the toyboys of imperialism die. Long live the People's Partisan Army." 

The news of the martyrdom quickly reached the homeland and spread around the world. In the same 
month, the government of Peru posthumously honored fathers Zbigniew and Michał with the highest state 
decoration - the Grand Officer's Order "El Sol del Peru" (Sun of Peru). Polish missionaries were buried in the 
church in Pariacotto.
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SAINTS OF THE WEEK-  ŚWIĘCI TYGODNIA 

Wed. Nov. 30- Saint Andrew the Apostle, First Century, Patron Saint of Scotland, Greece, 
fishermen, sailors 
Andrew was a fisherman from Bethsaida in Northern Israel and was first a disciple of John the Baptist. 
Later Andrew became one of Jesus’ most reliable Apostles. St. Andrew evangelized after the Ascension 
of the Lord, with most focusing on Greece, Turkey, and north of the Black Sea. Various apocrypha state 
that he was tied to an x-shaped cross and then preached from that high pulpit for days until he died.

Środa, 30 listopada —Św. Andrzeja Apostoła, I wiek, patron Szkocji, Grecji, rybaków, żeglarzy  
Andrzej był rybakiem z Betsaidy w północnym Izraelu i najpierw był uczniem Jana Chrzciciela. Później 
Andrzej stał się jednym z najbardziej godnych zaufania Apostołów Pana Jezusa. Po Wniebowstąpieniu 
Pańskim, Św. Andrzej ewangelizował skupiając się głównie na Grecji, Turcji i na północ od Morza 
Czarnego. Różne apokryfy podają, że był przywiązany do krzyża w kształcie litery X, a następnie głosił kazania z tej 
wysokiej ambony przez wiele dni, aż do śmierci.


Sat. December 3—Saint Francis Xavier, Priest, 1506-1552, Patron Saint of foreign missions  
Francis Xavier, the great missionary knelt on the floor next to Saint Ignatius Loyola and five other men in a church on 
Montmartre overlooking Paris in 1534 and took private vows of poverty, chastity, and obedience to the Pope. It was 
the start of the Jesuits. Francis Xavier would be ordained a priest three years later in Venice and would sail from 
Lisbon, Portugal, to India, never to return. This Apostle to the Indies and Japan was canonized in 1622 and is 
considered the Church’s greatest missionary after Saint Paul. His body is largely incorrupt and rests in a glass coffin in 
a church in Goa, India.

Sob. 3 grudnia — Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, 1506-1552, patron misji 
zagranicznych 
Franciszek Ksawery, wielki misjonarz, ukląkł obok św. Ignacego Loyoli i pięciu innych mężczyzn w 
kościele na Montmartre w Paryżu w 1534 roku i złożył prywatne śluby ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa papieżowi. To był początek jezuitów. Franciszek Ksawery został wyświęcony na 
kapłana trzy lata później w Wenecji i popłynął z Lizbony w Portugalii do Indii, aby już nigdy nie 
wrócić. Ten apostoł Indii i Japonii został kanonizowany w 1622 roku i jest uważany za największego 
misjonarza Kościoła po św. Pawle. Jego ciało jest w dużej mierze nienaruszone i spoczywa w 
szklanej trumnie w kościele w Goa w Indiach.

Many Thanks to our pastor, Fr. Maciej for sponsoring Thanksgiving 
Brunch and all who helped to organize the event, for the food that we 
have shared and for bringing our parish together on this beautiful day! 
Serdeczne podziękowania dla naszego proboszcza ks. Macieja za 
sponsorowanie Śniadania z okazji Św. Dziękczynienia i wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu tego wydarzenia, za wspólny posiłek 
i za zjednoczenie naszej parafii w ten piękny dzień!

Przedstawienie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania  

W ubiegłą niedzielę podczas Mszy Świętej uczniowie klas 8 z uczestniczyli w 
uroczystości rozpoczynającej intensywny czas przygotowania do Sakramentu 
Bierzmowania. Podczas Mszy Świętej złożyli swoje podpisane przyrzeczenia, a 
później otrzymali katechizmy, które będą przewodnikiem dla ich formacji.

Prosimy o modlitwę w ich intencji na czas przygotowań do Sakramentu 
Bierzmowania.


 

Inscription Mass with Candidates from Pol REP for the Sacrament of 



First Sunday of Advent November 27, 2022

12



First Sunday of Advent November 27, 2022

13



First Sunday of Advent November 27, 2022

14

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!

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



