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Rectory: 6949 W. Addison,  
Chicago, IL 60634  

Phone: 773-545-8840  

Fax: 773-545-8919 

Religious Education Office: 
773-685-3785 

Website: www.stpriscilla.org 
  

Email: church@stpriscilla.org  

PARISH RECTORY OFFICE HOURS:  
Monday - Friday - 9:00AM - 4:30PM

Fr. Maciej D. Galle, Pastor 

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor 

Mrs. Anna Adamowski, Office Manager


Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education Coordinator


Mrs. Renata Zolnik, Business Manager


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.

http://www.stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.or
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SUNDAY (12) 
8:30AM God's blessings & gifts of the Holy Spirit for 	
	    Emily Maureen O'Leary on her 27th birthday 	
	    (family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Gena Numsen-Mizera (Mizera family)

	 +Bolesław Wisz 5-months after death (family)

10:30AM O Bożą opiekę dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O uwolnienie od złego całej rodziny

	 O łaskę zdrowia i opiekę MB Tuchowskiej dla 	
	    Tomasza, Beaty i Mateusza Iwan (rodzina)

	 O łaskę zdrowia dla siostry Gosi

	 O Boże błogosł. i opiekę Maryi na czas lotu 

	    i pobytu w Polsce

	 O Boże błogosł. i dary Ducha Świętego dla 	
	    rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (rodzina)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra)

	 +Michał Dołubizno (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 300 dni po śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Sebastian Mroczyński

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Józef Czapiga 15-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Bogdan Grabowski 32-ga rocznica śmierci 	
	    (rodzina)

	 +Krystyna Grabowska (rodzina)

	 +Leszek Grabowski (rodzina)

	 +Stanisław Wróblewski (rodzina)

	 +Włodzimierz Grosicki (rodzina)

	 Za zmarłych z rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	O łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego dla 	
	    męża (żona i córka)

	 O Bożą opiekę dla Haliny Foltyn

	 +Tadeusz Zdanowicz 5-miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina Stankiewicz)

	 +Marek Kozak 7-miesięcy po śmierci 

	    (rodzina Wójcik)


MONDAY (13)  
8:00AM	+Joe Kurtyka 29th death anniversary (daughter)

7:30PM +Teresa Skawska 

	 Za dusze w czyśću cierpiące


TUESDAY (14) 
8:00AM	+Theresa M. Gloms (daughter)

7:30PM	O zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisława 

	    z okazji 62-giej rocznicy urodzin

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Zygmunt Sitkowski 6 miesięcy po śmierci 	
	  (rodzina Meler)

WEDNESDAY (15) 
8:00AM	God’s blessings, health & graces for 

	    Wieslaw Adamowski on his birthday

	 Thanksgiving & birthday blessings for Logan Duffy 
	    Kozel oh his first year of life (grandparents)

	 +Grace Sullivan Meagher birthday remembrance 	
	    (family)

7:30PM	O łaskę zdrowia dla Heleny Foltyn

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (16) 
8:00AM	+Joseph Day birthday remembrance (wife)

7:30PM	+Teresa Skawska (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (17) 
8:00AM	All souls in purgatory

7:30PM	+Józef Serwiński 60-ta rocznica śmierci

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart 1-miesiąc po śmierci (rodzina)


SATURDAY (18) 
8:00AM	Health & blessings for Martina O’Leary & Arlene 		
	    Jagiello (Lenora Vena)

9:00AM	Intencja błagalna dla Barbary, Pawła i rodziny

	 O łaski potrzebne dla Antoniego i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 +Teresa Skawska (rodzina)

4:00PM	+Mark S. Hujar (Hujar family)


You Are Invited For Movie Nights at  
St. Priscilla Parish! 

Zapraszamy na wieczory filmowe  
w Parafii Św. Pryscylli!  

Movie: The Chosen - Discussion will follow after the 
movie

When: Every Friday 8:15 PM - 9:00 PM; Where: 
McGowan Hall 


Projekcja Filmu „Wybrany”, po 
filmie dyskusja 

Każdy piątek po Mszy Św. godz. 
8:15 - 9:00 wieczór, Sala McGowan 
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Today's second reading from St. James the Apostle is worth reading in 
correlation with the third and fourth chapter of St. Paul letter to the 
Romans. In this letter, we read that a person is justified by faith apart from 
performing works (Rom 3:28). James, on the other hand, writes to us 
about faith, which relates to good deeds, because only then it is alive. At 
first glance, we see and hear contradictory statements. However, when we 
look at these texts more carefully, it turns out that they are not opposed to 
each other. They really complement each other. It is an obvious mistake to say that we can achieve 
salvation by means of our own merits and works. Likewise, it is wrong to say that faith alone is 
enough to get to heaven. After all, faith does not consist in confessing it theoretically (Not everyone 
who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, Mt 7:21). Faith that permeates our 
lives and is the first in the order of salvation should bear fruit. St. James tells us about these fruits. 
It is primarily love for those who are in need. Today, let us ask Jesus to increase our faith, which 
works through love and in love filled with hope for eternal life.

 

Pax

Fr. Matthias - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

Dzisiejsze drugie czytanie z listu św. Jakuba Apostoła warto czytać w korelacji z trzecim i 
czwartym rozdziałem listu św. Pawła do Rzymian. W tym piśmie czytamy, że człowiek osiąga 
usprawiedliwienie na podstawie wiary niezależnie od pełnienia uczynków (Rz 3, 28). Jakub 
natomiast pisze do nas o wierze, która jest połączona z uczynkami, bo tylko w takim wypadku 
jest ona żywa. Na pierwszy rzut oka widzimy i słyszymy stwierdzenia sobie sprzeczne. Kiedy 
jednak przyjrzymy się tym tekstom uważniej okazuje się, że nie są sobie przeciwstawne. Tak 
naprawdę wzajemnie się  dopełniają. Oczywistym błędem jest twierdzić, że możemy dojść do 
zbawienia siłą swoich własnych zasług i uczynków. Podobnie błędne jest twierdzenie, że sama 
wiara wystarczy, aby dojść do nieba. Wiara przecież nie polega na teoretycznym jej wyznawaniu 
(nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, Mt 7, 21). Wiara, która 
przenika nasze życie i jest pierwsza w porządku zbawienia, powinna owocować. Święty Jakub 
mówi nam o tych owocach. To przede wszystkim miłość wobec tych, którzy są potrzebujący. 
Prośmy dzisiaj o przymnożenie nam wiary, która działa przez miłość i w miłości przepełnionej 
nadzieją na życie wieczne. 


Pax 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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PROGRAMU NAUKI RELIGII NA ROK 
2021/2022 W PARAFII ŚW. PRYSCYLLI 
Witamy w Programie Nauki Religijnej w 
Parafii Św. Pryscylli. Cieszymy się, że 

możemy towarzyszyć każdej rodzinie na drodze wiary 
i z wielką nadzieją czekamy na spotkania w 

nadchodzącym roku szkolnym. 

REJESTRACJA: Odbywa się w biurze 
parafialnym, w godz. 9:00- 6:00 w tygodniu 
(Poniedz. do 4:00).  

RELIGIOUS EDUCATION 
PROGRAM AT  

ST. PRISCILLA PARISH, 2021/2022 

Welcome to St. Priscilla’s Parish Religious Ed Program. 
We are grateful and honored to join your family’s faith 
journey! With great hope and anticipation, we are 
looking forward to this coming school year. 

REGISTRATION: Mon - Fri 9:00AM - 6:00PM  
(Mon until 4:00PM) 

CATECHETICAL SUNDAY IN OUR PARISH 
At Saint Priscilla we will celebrate Catechetical Sunday on 

Sept. 19, 2021, during 12:30 Holy Mass. We invite all 
catechists, parents, and students to attend this mass that 
will mark the beginning of Religious Education Program 
for 2021/2022. Our catechists will be commissioned to 

serve families and teach children and youth Catholic faith. 
Parents who are the first catechists will receive the 

blessing that will strengthen them to fulfill their baptismal 
promise to share their faith and love of God. 

NIEDZIELA KATECHETYCZNA W NASZEJ PARAFII 
W parafii Św. Pryscylli będziemy obchodzić Niedzielę 

Katechetyczną, 19 września na Mszy Św. o godz. 10:30 
rano. Zapraszamy katechetów, rodziców i naszych 

uczniów, aby uczestniczyć w tej Mszy Św. 
rozpoczynającej rok 2021/2022 w Naszym Programie 

Religijnym. Katecheci zostaną posłani do służby w 
nauczaniu dzieci i młodzieży z naszej parafii wiary 

katolickiej. Rodzice, którzy są pierwszymi katechetami, 
otrzymają błogosławieństwo, które wzmocni ich do 

wypełnienia przyrzeczenia chrztu, by dzielić się z dziećmi 
swoją wiarą i miłością do Boga. 
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12 września Beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej imię zakonne Elżbieta 
od Ukrzyżowania Pana Jezusa; (1876- 1961) – niewidoma polska zakonnica, pionierka 
polskiej tyflologii, filantropka, opiekunka niewidomych, założycielka i prezes Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi, pierwsza przełożona generalna i założycielka Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Czcigodna Służebnica Boża Kościoła katolickiego. 
Zanim została zakonnicą, Róża Czacka była zamożną hrabianką, która w wieku 22 lat straciła 
wzrok. Zamiast oczekiwać pomocy dla siebie, poświęciła całe życie wsparciu niewidomych. 
Swoją ideę oparła na trzech filarach: zakon, świeccy, niewidomi. Założyła ośrodek dla 
niewidomych, Laski, który przyciągał nie tylko wymienione grupy osób, ale też niewierzących, 
intelektualistów, często pochodzenia żydowskiego, ziemian, arystokratów oraz wielu innych, poszukujących duchowej 
strawy. Nie wszyscy współcześni rozumieli matkę Elżbietę Różę Czacką z jej ideą pełnego uczestnictwa kalekich w życiu i 
wychowania młodych niewidomych ku jak największej samodzielności. Borykała się z niechęcią (również w sferach 
rządowych), czasami złośliwościami na temat swojej osoby, jak i Dzieła. 
Podczas II wojny światowej w 1942, ks. Wyszyński został kapelanem w Laskach, stając się bliskim współpracownikiem.  
Pracowali wspólnie nad uzupełnieniem konstytucji zgromadzenia oraz omawiali codziennie bieżące sprawy zakładu dla 
niewidomych[18]. Wspólnie w czasie powstania warszawskiego zorganizowali pomoc dla walczącej Warszawy, a także 
zorganizowali szpital powstańczy w Laskach[18]. Będąc już prymasem Polski i kardynałem – Wyszyński często przyjeżdżał 
do Lasek, nawet kilkanaście razy w roku. Na jej pogrzebie 19 maja 1961 wygłosił okolicznościową mowę, stwierdzając 
wtedy m.in „Testamentem Matki jest jej życie. Miała ona dwoje rąk, nie miała oczu, miała serce jedno. Tym jednym 
sercem i dwojgiem rąk wiązała Dzieło i Zgromadzenie” 

Sept. 12 Beatification of Mother Elizabeth Rose Czacka religious name Elżbieta from the Crucifixion of 
Jesus; (1876-1961) - a blind Polish nun, pioneer of Polish typhlology, philanthropist, guardian of the blind, founder and 
president of the Society for the Protection of the Blind, the first general superior and foundress of the Congregation of the 
Franciscan Sisters, Servants of the Cross and the Venerable Servant of God of the Catholic Church. 
Before she became a nun, Róża Czacka was a wealthy countess who lost her sight at the age of 22. Instead of expecting 
help for herself, she devoted her entire life to supporting the blind. She based her idea on three pillars: the convent, lay 
people, and the blind. She founded a center for the blind, Laski 
During World War II in 1942, Fr. Wyszyński became a chaplain in Laski, becoming a close associate. They worked together 
to supplement the constitution of the congregation and discussed the daily matters of the facility for the blind. At her funeral 
on May 19, 1961, he made an occasional speech, stating that, among other things, "Mother's testament is her life. She 
had two hands, no eyes, one heart. With one heart and two hands she tied the Work and the Congregation.”

SAINT PRISCILLA FAITH FORMATION  
and LIVING ROSARY GROUP 

We resume our zoom meetings after summer break on 
Wednesday, September 8 at 6:00PM.     

Faith Formation Group meets to reflect/pray and participate in 
a study program: The Pivotal Players. The group runs on the 
second and fourth Wednesday of each month at 6:00PM.


Living Rosary Group meets on the first Wed of the month at 
6:00PM. 

Contact Anna Harmata for more information: 
aharmata@archchicago.org 

mailto:aharmata@archchicago.org
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Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 12 września 2021 r. w Warszawie.  
„Wszędzie musi obudzić się sumienie. Sumienie osobiste oznacza, że pracujemy, jako chrześcijanie, 
zgodnie z prawami natury, które są wszczepione w rozumność człowieka, w jego dobrą wolę” – zaznaczył 
Prymas Tysiąclecia. 

Stefan Wyszyński, Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. 3 sierpnia 1924 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa 
Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał 
doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. Rok później został profesorem prawa 
kanonicznego. Działał też w redakacji „Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego), a także na 
Uniwersytecie Robotniczym i w sodalicji mariańskiej. 
Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo (przed wojną w swoich publikacjach zdecydowanie 
przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. W 1946 r. 
papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda, 
został podniesiony do godności prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego nie mógł 
odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu). 
25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: 
Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy (do 28 października 1956 r.). Podczas 
pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż 
był więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., w obecności blisko miliona pielgrzymów, 
przybyłych na Jasną Górę. 
Po odzyskaniu wolności prymas, w latach 1957 – 1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na 
obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r. Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za 
wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów 
polskich i biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych.  
Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI 
memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964r. 
Wobec napiętej sytuacji polityczno – społecznej w naszym kraju prymas Wyszyński pełnił rolę pośrednika w negocjacjach 
pomiędzy władzą, a „Solidarnością”. 
Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w 
Warszawie, a  pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. 
Najlepszym świadectwem szacunku, na jaki zasługuje ta niezwykła postać jest hołd, jaki oddał jej Jan Paweł II podczas 
inauguracji swojego pontyfikatu, 22 października 1978 r.: Nie byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka (...) gdyby nie było 
Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany 
z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. 
W uznaniu zasług Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Beatification of card. Stefan Wyszyński 
Servant of God, card. Stefan Wyszyński will be beatified on September 12, 2021 in Warsaw. 
“Conscience must awaken everywhere. Personal conscience means that we work as Christians in 
accordance with the laws of nature, which are implanted in human rationality, in his good will "- 
noted the Primate of the Millennium 
Stefan Wyszyński, the Servant of God, was born on August 3, 1901 in Poland. On August 3, 1924, 
he was ordained a priest. On January 12, 1953, he received a cardinal's hat (which he could not 

collect personally because the communist authorities refused to issue him a passport). On September 25, 1953, the 
primate was arrested. After regaining freedom, the Primate, in the years 1957-1966, led the Great Novena, which was to 
prepare the nation for the celebration of the Millennium of the Baptism of Poland. The novena ended on May 3, 1966 with 
the act of dedicating the nation to the Mother of God for the freedom of the Church in Poland and in the world. Cardinal 
Wyszyński was also one of the initiators of the famous message of Polish and German bishops, which met with a sharp 
reaction from the communist authorities. He remained an active participant in the deliberations of the Second Vatican 
Council, during which he submitted to Pope Paul VI the memorial of the Polish Episcopate regarding the proclamation of 
Mary as the Mother of the Church. In view of the tense political and social situation in our country, Primate Wyszyński 
played the role of an intermediary in negotiations between the authorities and "Solidarity". The Primate of Poland, Cardinal 
Stefan Wyszyński, died on May 28, 1981 in Warsaw, on the solemnity of the Ascension of the Lord. 
The best testimony to the respect that this extraordinary figure deserves is the tribute that John Paul II paid during the 
inauguration of his pontificate on October 22, 1978: There would not be this Polish Pope at the capital (...) if it had not been 
for your faith that would not undo before the imprisonment and suffering, your heroic hope, your entrusting completely to 
the Mother of the Church, if it were not for Jasna Góra, and the whole period of the history of the Church in our Homeland, 
which is connected with your episcopal and primate service. 
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Marge Ackermann—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—
Dorothy Cascio—Jan Drożdż—Linda Duplantis—Anthony Felau—Klara Gawienczuk
—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—Antoni Kurzac—Maria Lech—Peter Leyden—Luke—
Mary Lund—Michael Manczko—Barbara McDonald—Andrzej Meler—Betty Mijatov—Gwen Moncada—
Colleen Muka—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—Don Schultz—Gina Swensen—Mari Temby—John Trawicki—Roger 
Vlasos—Ann Vincent—Beatrice Waltz—Rosemarie Wegner—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. 

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  
2021 Annual Catholic Appeal online?  

You can visiting this link, enter your pledge and our 
Parish on the Annual Appeal website:


http://www.annualcatholicappeal.com 

Jeśli chcesz przekazać donację na Doroczną 
Kwestę Katolicką 2021 online, 

możesz wejść na tą stronę:

http://www.annualcatholicappeal.com

September 5, 2021 

Sunday Collection 	 	 $6,802.79

First Friday	 	 	 $614.00

First Saturday		 	 $1,272.00

Capital Improvements		 $3,787.00

Total Collections $12,475.79 

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 generous 
support of our parish! 

Reminder: Masks required indoors in City of Chicago 

Per the governor’s August 26 mandate, face coverings 
are now required in all indoor public spaces for all 

individuals over the age of 2, 
regardless of vaccination status.


Therefore, masks are now 
required inside all archdiocesan 

facilities.  

Thank you for your cooperation!

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