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	 	 +Marianna i Stanisław Gesek

	          	 +Marianna, Andrzej, Marcin, Eugenia i Czesław Majewscy

	 	 +Maria Górka 7 miesięcy po śmierci

	 	 +Julian Górka 25 lat po śmierci

	 	 +Jerzy Górka 24 lata po śmierci

	 	 +Jadwiga Mitroszewski 31 miesięcy po śmierci

	 	 +Nicholas i Steve

	 	 +Teresa, Kazimierz, Antonina i zmarłych z rodziny 	 	
	 	     Godlewskich

	 	 +Stanisław Madej zmarł w Polsce w minioną środę (córka)

	 	 Za zmarłych z rodzin: Plata, Margosiak, Kristen, Zaliński, 	
	 	     Nowak i Wierzchowiec

	 	 Za zmarłych z rodziny Szotko i Laszczkowscy

	 	 Za chorych i cierpiących 

	 	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny


MONDAY (20)  
8:00AM 		 None

9:00AM 		 Za przyczyną św. F. Kowalskiej o miłosierdzie Boże dla całej 	
	 	     ludzkości, a szczególnie dla biednych grzeszników, aby 	
	 	     przez bolesną mękę Jezusa otrzymali łaskę wysławiania 	
	 	     Boga w Trójcy Jedynego w tym i przyszłym życiu

	 	 O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy w rodzinie 	
	 	     Jarosz i dla rodzin na całym świecie

	 	 O zdrowie dla Teresy za wstawiennictwem MB Nieustającej 	
	 	     Pomocy

	 	 +Leszek Lisiecki


TUESDAY (21)  
8:00AM 		 Health & God’s Blessings for Florence Pytka on her 95th 	
	 	     birthday (Ursula)

9:00 AM 	 O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy w rodzinie 	
	 	     Jarosz i dla rodzin na całym świecie

	 	 O zdrowie dla Teresy za wstawiennictwem MB Nieustającej 	
	 	     Pomocy

	 	 W intencji rodziny Zofii i Tadeusza Chwała, dzieci z rodzinami 
	 	     Jacka, Agaty i Gabriela o Bożą opiekę i potrzebne łaski

	 	 +Leszek Lisiecki

	 	 +Stefan Niedorezo 8 miesięcy po śmierci (rodzina)


WEDNESDAY (22)  
8:00AM 		 None

9:00AM	 	 O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy w rodzinie 	
	 	     Jarosz i dla rodzin na całym świecie

	 	 O zdrowie dla Teresy za wstawiennictwem MB Nieustającej 	
	 	     Pomocy

	 	 +Leszek Lisiecki

	 	 +Wiktoria Ramian (T J Wójcik)


THURSDAY (23) 
8:00AM 		 None

9:00AM	 	 Za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej O Boże bł. dla 		
	 	     pracowników winnicy Pańskiej -kapłanów i stanu 	 	
	 	     zakonnego, aby oświetleni światłem płynącym z Serca 	
	 	     Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, mogli przewodzić 	
	 	     innym na drogach zbawienia.

	 	 O zdrowie i Boże błogosł. dla rodziców Krystyny i Andrzeja

	 	 O nawrócenie i łaskę wiary dla Adama


FRIDAY (24) 
8:00AM 		 None

9:00AM 		 Intencja dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosł. i 	
	 	     zdrowie dla Ady w dniu urodzin


SATURDAY (25) 
8:00AM 		 Deceased members of Sullivan, Moniak & Mayer families

9:00AM 		 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 	
	 	     zdrowie, Boże bł., opiekę M Bożej i Dary Ducha Świętego 	
	 	     dla Wandy, Stanisława, Weroniki, Mateusza, Amy i Elli.

	 	 O Bożą opiekę dla Barbary i Pawła z rodziną 

	 	 O łaski dla Piotra 

	 	 O bezpieczeństwo dla Antoniego

4:00PM	 	 +Patrick Sulak (wife & family)

	 	 +Bernice Hujar (family)

	 	 +George J. Stinar Jr. (family)

	 	 +Thomas J. Grossmayer death anniversary (family)

	 	 +Chester Kmiec (Pastor & staff)

	 	 +Bill Senne Birthday Remembrance (wife)


Sunday (19) 
8:30AM	 	 +Jozef & Maria Rosenbaum (Mizera family)

	 	 +Kay Testa – grandma (Margaret)

12:15PM	 St. Priscilla Parishioners

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli	 

	 	 O opiekę M. Bożej Częstochowskiej dla Stefana Sawaściuk

	     	     z okazji 18-tych urodzin

	 	 Intencja dziękczynno-błagalna dla rodziny i światło Ducha 	 	
	  	    Świętego dla dzieci

	 	 O bł. Boże dla Karola, Bartłomieja, Teresy i Klary

	 	 O bł. Boże dla rodzin z programu religijnego

	 	 O Bożą opiekę dla Olivera, Doriana i rodziny

	 	 O powrót do zdrowia i Bożą opiekę dla Mariusza Kułaga 

	 	 O zdrowie i Boże błogosł. dla Marii L i jej rodziny 

	 	 O zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę M Bożej dla 	 	
	 	    Wiktorii Jurek z okazji 19-tych urodzin

	 	 O zdrowie i opiekę Bożą dla Zdzisława, Anny i Moniki 	 	
	 	     Kułaga

	 	 O zdrowie i Boże bł. dla rodziny Szotko

	 	 O Bożą opiekę dla rodziny Wojtów

	 	 O zakończenie przemocy domowej i ochronę Marka i jego 	 	
	 	     mamy Magdaleny oraz nawrócenie ojca Marka Aleksandra 	 	
	 	     przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i św. Pawła 	 	
	 	     Apostoła

	 	 O Boże błogosławieństwo dla Anny

	 	 O Boże Miłosierdzie i przebłaganie za grzechy w rodzinie 	 	
	 	     Jarosz i dla rodzin na całym świecie

	 	 O szczęśliwe rozwiązanie dla Barbary oraz Bożą opiekę dla 	 	    
	 	     Pawła i rodziny  

	 	 O łaski potrzebne i światło Ducha Świętego dla Piotra

	 	 O bezpieczeństwo dla Antoniego

	 	 O uwolnienie i wyzwolenie od wszelkiego zła dla Piotra i 	 	
	 	     światło Ducha Świętego na każdy dzień

	 	 O zdrowie dla Tomasza i błogosławieństwo dla rodziny

	 	 O powrót do zdrowia dla Piotra Zugaj i błogosławieństwo 	 	
	 	     Boże dla rodziny

	 	 O zdrowie dla Teresy za wstawiennictwem MB Nieustającej 	 	     
	 	     Pomocy

	 	 O zdrowie i Boże Błogosł. dla rodziców Krystyny i Andrzeja

	 	 O nawrócenie i łaskę wiary dla Adama

	 	 W intencji rodziny Izbickich w podziękowaniu za otrzymane 	 	    
	 	    łaski z prośbą o dalsze błogosł. i oddalenie koronawirusa

	 	 O zdrowie i bezpieczeństwo dla pracowników służby zdrowia dla 	
	 	     tych, którzy służą innym narażając swoje życie

	 	 O Miłosierdzie Boże dla Ani, jej rodziny i wszystkich ludzi

	 	 W intencji Agaty Deyna z rodziną w dniu urodzin o potrzebne łaski 
	 	     w tym trudnym okresie i przetrwanie pandemii

	 	 O dary Ducha Świętego i o Bożą Opatrzność dla Daniela i Victorii

	 	 O wstawiennictwo św. S. Faustyny oby Bóg dopomógł 	 	
	 	     przetrwać i uchronić od nieszczęścia koronowirusa rodzinę w 	
	 	     Polsce, za granicą, parafię i wszystkich ludzi na świecie

	 	 O łaski potrzebne dla rodziny Lisiecki

	 	 O Boże błogosławieństwo dla Anny

	 	 O opiekę Matki Bożej dla Danuty

	 	 O Boże błogosł. i opiekę Matki Najświętszej i św. Michała 	 	
	    	      Archanioła dla Emilki Czyż w 12-tą rocznicę urodzin

	 	 W intencji Bogu wiadomej

	 O wieczną radość dla: 

+Anna Kalinowski (rodzina)

	 	 +Dominik Kalinowski (żona i dzieci)

	 	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 	 +Artur Kosiba (rodzina)

	 	 +Jan Boratyn (Marszałkowie)

	 	 +Antoni Niemczyk (Marszłkowie)

	 	 +Stanisław Kazimierczuk (rodzina)

	 	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 	 +Celina Grabiec (rodzina) 

	 	 +Kazimierz Orłowski (rodzina)

	 	 +Józef i Krystyna Szumliński z okazji urodzin (córki)

	 	 +Leszek Lisiecki

	 	 +Kathy

	 	 +Wiktoria Ramian (T J Wojcik)

	 	 +Stanisław Borzym, który zmarł w Polsce w 7 dzień po śm. 

	 	     (córka z rodziną)


Second Sunday of Easter

Share your intentions by calling the Parish 
Office at 773-545-8840, mailing them to 6949 

W Addison St, Chicago, IL 606034 or 
emailing: church@stpriscilla.org 

mailto:church@stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.org


Moi drodzy pozwólcie, że w Niedzielę Miłosierdzia, którą dzisiaj obchodzimy w 
Kościele podzielę się z wami słowami św. Jana Pawła II. Padły one podczas jego 
pobytu w Polsce, w Krakowie 18 sierpnia 2002 roku. Myślę, że słowa te choć zostały 

wypowiedziane osiemnaście lat temu nie straciły nic na swojej aktualności i w kontekście obecnej sytuacji warte są 
przypomnienia. Papież powiedział:


“Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, 
które jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że  dzisiaj jest szczególnie wezwany, by głosić 
światu to orędzie. Nie może zaniechać tej misji, skoro wzywa go do tego sam Bóg przez świadectwo św. Faustyny. 


A wybrał Bóg do tego nasze czasy. Może dlatego, że wiek dwudziesty, mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, 
naznaczony był w szczególny   sposób   „misterium nieprawości”.   Z   tym dziedzictwem dobra, ale też i zła weszliśmy w nowe 
tysiąclecie. Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, 
jak gdyby Boga nie było. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować o jego 
zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci. Odrzucając Boże prawa i 
zasady moralne, otwarcie występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich  
sercach, a Jego samego uczynić „wielkim nieobecnym” w kulturze i społecznej świadomości narodów. „Tajemnica nieprawości” 
wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy.


Doświadczając tej tajemnicy człowiek przeżywa lęk przed przyszłością, przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. 
Może właśnie dlatego, przez świadectwo skromnej zakonnicy z Łagiewnik Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, ażeby 
wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga. 


Trzeba,   ażeby   Jego   orędzie o miłosiernej   miłości zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej 
miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do tych, 
których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w mysterium iniquitatis. Nadszedł czas, aby 
orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – 
“cywilizacji miłości.”


Serdecznie was pozdrawiam i błogosławię,

Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz


Dear friends, let me share the words of St. John Paul 
II on Mercy Sunday, which we celebrate today in the 
Church. They came during his stay in Poland, in 

Krakow on August 18, 2002. I think that these words, although they were spoken eighteen years ago, 
have lost nothing of their relevance and are worth recalling in the context of the current situation. The 
pope said: 
  
“From the beginning of her existence the Church, pointing to the mystery of the Cross and the 
Resurrection, has preached the mercy of God, a pledge of hope and a source of salvation for man. 
Nonetheless, it would appear that we today have been particularly called to proclaim this message 
before the world. We cannot neglect this mission, if God himself has called us to it through the 
testimony of Saint Faustina. 
  
And God chose our time for it. Maybe because the twentieth century, despite undoubted achievements in many areas, was marked in 
a special way by the "mystery of iniquity." We have entered the new millennium with this heritage of good and evil. Newly developed 
perspectives and new threats appear before humanity. Man often lives as if God were not there. Usurps the Creator's right to interfere 
in the mystery of human life. He tries to decide on its occurrence, determine its shape through genetic manipulation and finally define 
the limit of death. By rejecting God's laws and moral principles, he openly stands up against his family. In many ways, he tries to 
drown out God's voice in human hearts and make him "great absent" in the culture and social consciousness of nations. The "mystery 
of iniquity" still fits into the reality of the world in which we live. 
  
By experiencing this mystery, man experiences fear of the future, of emptiness, of suffering, of annihilation. Perhaps this is why, 
through the testimony of a humble nun from Łagiewniki, Christ somehow enters our time to clearly indicate this source of relief and 
hope which is in God's eternal mercy. 
  
It is necessary that His message of merciful love sound with new power. The world needs this love. The time has come for Christ's 
message to reach everyone, especially those whose humanity and dignity seem to be lost in mysterium iniquitatis. The time has come 
for the message of God's mercy to pour hope into human hearts and to spark a new civilization – “a civilization of love." 
  
Blessings, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 
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Fr. Matthias’ Reflection

Refleksje Ks. Macieja



Second Sunday of Easter

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski (Dz. 699)


Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 
Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Przygotowaniem do tego 
święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego 
Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W dniu święta obraz Miłosierdzia ma być uroczyście 
poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i 
budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu 
tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem 
bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i 
żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć 
tego obrazu (Dz. 742).


Zapraszamy aby każdy dołączył do wspólnej modlitwy w niedziele 19 kwietnia. 
Dwujęzyczne nabożeństwo w godzinie miłosierdzia będzie livestream z naszego 

kościoła o godz. 3:00 PM. 

DIVINE MERCY SUNDAY | APRIL 19, 2020 
I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all   
souls, and especially for poor sinners. On that day the very       
depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean of 
graces upon those souls who approach the Fount of My Mercy. The 
soul that will go to Confession and receive Holy Communion shall 
obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day 
all the divine floodgates through which graces flow are opened.


Divine Mercy Sunday is a very special Sunday when the Divine 
Floodgates from Heaven are wide-opened and Jesus offers us the 
total forgiveness of all sins and punishment to any soul, who goes 
to Confession and receives Him in Holy Communion, on that day.


Join us in prayer on Sunday, April 19, at 3:00 PM for a bilingual 
Divine Mercy Devotion. The devotion will be live-streamed - you 

can find the link and the full Chaplet on our website.  



April 19, 2020

Dear Friends, 
Peace be with you! At St. Priscilla, I speak for all clergy and staff when I say I miss seeing all of you in person. Please 
know that Mass is being offered each day for you and your intentions are remembered at the altar every day.  

Our Lord Jesus Christ calls us together as a community of faith to love one another and be a source of strength, 
prayer and hope for each other.  While we cannot be present to one another physically, we can be present to each 
other spiritually. 

Praying and Worshiping Together, Virtually 
Please join me, Fr. Daniel and your fellow St. Priscilla family members in prayer as we broadcast our daily and 
Sunday Masses from our church via our website at www.stpriscilla.org. From Monday till Saturday at 8AM and 
Sunday at 12:15PM. 

We can also continue meeting our Lord in prayer, in our devotions, such as the Rosary, First Thursday, First Friday 
and First Saturdays of the month and in the words of Sacred Scripture as well as continued catechetical formation. 
Please stay tuned and visit our parish website often as we try to inform you about dates and times of our livestream 
meetings.  

Staying Connected to Serve You 
We’re publishing our bulletin every week – please see what’s happening across our parish family and what we’re 
planning once we can all gather again at www.stpriscilla.org/bulletins.  

Though our church building is temporarily closed, our parish office is still available to assist you. If you have any 
questions about reception of the sacraments during this time, current guidelines from the archdiocese on how all 
parishes must approach the sacraments at this time, need assistance or support during this difficult time, please 
give us a call at 773-545-8840.  

Your Help is Needed 
Many people in our parish and community depend upon your regular, weekly offertory contributions. Material 
support for our parish is needed now more than ever. 

You may contribute online at stpriscilla.org/online-giving/ where you can make a weekly offertory contribution to 
our St. Priscilla family and keep the vital ministries and services we provide going. I humbly ask you to prayerfully 
consider this request and continue maintaining your regular weekly donation. 

If you prefer to make an offertory donation through cash or check, you can still mail your donations/envelopes to 
our parish office at 6949 W. Addison St., Chicago, IL 60634 or drop it in person into our mailbox near the entrance 
to the office.  

Christ is our Good Shepherd and He will continue to strengthen us. Be assured that I am praying for you and your 
loved ones daily. Do not hesitate to contact us with any questions or requests for pastoral care. Please call or email 
us: church@stpriscilla.org.  

Blessings, 
Fr. Matthias Galle – your Pastor 

http://www.stpriscilla.org/bulletins
http://stpriscilla.org/online-giving/
mailto:church@stpriscilla.org
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Second Sunday of Easter

Drodzy Przyjaciele, 

Pokój Wam! Kiedy mówię, że tęsknimy za osobistym spotkaniem z Wami, to wyrażam uczucia wszystkich 
duchownych i personelu parafii Św. Pryscylli. Proszę, pamiętajcie, że każdego dnia jest odprawiana za Was Msza św., 
a Wasze intencje są włączane do modlitwy przy ołtarzu. 

Pan nasz Jezus Chrystus wzywa nas jako wspólnotę wiary, abyśmy miłowali się wzajemnie i byli dla siebie źródłem 
siły, modlitwy i nadziei. Chociaż nie możemy być fizycznie zjednoczeni, możemy łączyć się ze sobą duchowo.  

Wspólne wirtualne Msze św. i modlitwa  
Proszę, dołączcie do mnie, ks. Daniela i innych członków naszej rodziny parafialnej w modlitwie, kiedy transmitujemy 
codzienną i niedzielną Mszę świętą z naszego kościoła za pośrednictwem naszej strony internetowej 
www.stpriscilla.org - od poniedziałku do soboty o godz. 9:00 rano a w Niedzielę o godz. 10:30. 

Możemy nadal trwać w spotkaniach z naszym Panem w modlitwie, kontynuować takie nabożeństwa jak: różaniec, 
Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca, Lectio Divina, Formacja katechetyczna itd. Proszę abyście często 
zaglądali na naszą internetową stronę parafialną, gdzie na bieżąco staramy się zamieszczać informacje o datach i 
godzinach naszych spotkań za pośrednictwem internetu.  

Pozostajemy w kontakcie, aby Wam służyć pomocą 
Co tydzień publikujemy nasz biuletyn - zobaczcie proszę, co dzieje się w naszej rodzinie parafialnej i co planujemy, 
kiedy wszyscy będziemy mogli ponownie się zgromadzić wchodząc na naszą stronę internetową www.stpriscilla.org.   

Chociaż budynek naszego kościoła jest tymczasowo zamknięty, nasze biuro parafialne jest nadal dostępne, aby 
służyć Wam pomocą. Jeśli potrzebujecie pomocy lub wsparcia w tym trudnym czasie, albo macie pytania związane z 
przyjmowaniem sakramentów, proszę śmiało dzwońcie do nas pod numer 773-545-8840. 

Wasza pomoc jest potrzebna 
Wiele osób w naszej parafii i wspólnocie polega na regularnych cotygodniowych ofiarach składanych w ramach 
kolekty. Wsparcie materialne dla naszej parafii jest teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. 

Proszę pomyślcie i przemódlcie, czy moglibyście udzielać pomocy naszej parafii przez Internet (online), korzystając z 
tego linku http://www.stpriscilla.org/online-giving/. Dzięki temu będziecie mogli co tydzień składać swoją ofiarę na 
rzecz naszej rodziny parafialnej Św. Pryscylli i pomagać w utrzymaniu niezbędnych działań duszpasterskich i posług, 
którymi jako parafia służymy.  

Jeśli wolicie jednak przekazać ofiarę gotówką lub czekiem, można cały czas tradycyjnie wysyłać kopertki i ofiary do 
naszej parafii na adres 6949 W. Addison St., Chicago, IL 60634 lub osobiście wrzucając do skrzynki na listy obok 
wejścia do biura parafialnego.   

Chrystus jest naszym Dobrym Pasterzem i będzie nas nadal wzmacniał. Bądźcie pewni, że codziennie modlę się za 
Was i Waszych bliskich. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub prośby związane z posługą duszpasterską, proszę śmiało 
dzwońcie lub piszcie na adres mailowy: church@stpriscilla.org. Zachęcam również do odwiedzania naszej parafialnej 
strony internetowej, gdzie staramy się na bieżąco aktualizować nowe informacje. 

Z serca błogosławię, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

http://www.stpriscilla.org
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April 19, 2020

Marge Ackermann—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Edward & Mary 
Czerwinski—Jan Drożdż—Anthony Felau—Theresa Gloms—George Gloms—
Philomena Greco—Jean Hanisko—Jennifer Hebda—Mrs. Marilyn Huffnus—Andrew 
Jennings—Theresa Johnsen—Carrie Kacen—Marie Kane—Thaddeus Kapica—Janet 
Kaplan—Kazimiera Karwowska—Zuzanna Karwowska-Rafało—Maureen Kearney—

Sharon Kroll—Helen Kumiega—Maria Lech—Peter Leyden—Eileen LoPiccolo—Mary Lund—Michael Manczko—
Barbara McDonald—Betty Mijatov—Gwen Moncada—Mike Muka—Antoni Nierzejewski—Carol Niewinski—Adam 
Niminski—Joe Nowik Jr.—John Nowik—Sophie Nowik—Anna Oracz—Henry Orry—David Pawson—Marge Reavis—
Alice Reckmann—James Reibel—Augusto Sandoval—Mari Temby—Rosemarie Wegner—Gina Swensen—Roger 
Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—Jola Wolfe—Carla and Adam—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. 

April 12, 2020 

Regular Sunday Collection: $5,173.35 
Easter Offering:   $10,720.00 
Capital Improvements:  $1,881.00 
Online Giving:   $1,240.00 
Total Collections:  $17,774.35 

Thank you for your generosity  
and supporting our parish!

Update on the Annual Catholic Appeal 

Dear Parishioners,  
Annual Catholic Appeal gifts received 

during Commitment Weekend, including 
cash, checks and credit cards, have been 
received and will be processed over the 

next few weeks.  

In case you may have any questions, 
please call the staff of the Annual Catholic 

Appeal at 312-534-7959. 
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