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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 (14) 
8:30AM All forgotten souls in purgatory (Villegas family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +Roman Matula birthday remembrance (family)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Joseph Day (wife)

	 +Wiliam Maletz (family)

	 +Leokadia & Franciszek Kostka (family)

	 +Roman Garlicki (family)

	 +Maria, Beata & Jerzy Sadowski (family)

	 +Daniel O’Leary death anniversary (wife)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 	
	    Doriana, Olivera i rodziny

	 O dary Ducha świętego, zdrowie i potrzebne 	
	    łaski dla Dawida Jerzego (tata)

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice i siostra) 

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Jan Kocoń (rodzina)

	 +Balbina Głowaty miesiąc po śmierci (Suzanne)

	 +Alfred Brągiel

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Bartosz Leszczyński z okazji urodzin (mama)

	 +Mieczysław i Wanda Smagacz (rodzina)

	 +Łukasz Smagacz (rodzina)

	 +Rajmund Jagiełło (rodzina)

	 +Tadeusz i Maria Kieca (rodzina)

	 +Teresa Godlewska zmarła w Polsce 

	    (rodzina Grabowski)

12:30PM St. Priscilla parishioners 

6:00PM	O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 	 	
	    Nieustającej Pomocy dla Zofii oraz Bożą 	
	    opiekę dla Anny

	 O dary Ducha świętego, zdrowie i potrzebne 	
	    łaski dla Dawida Jerzego (tata)

	 O Boża opiekę i uwolnienie z nałogu 	 	
	    alkoholowego dla męża (żona i córka)

	 Przez wstawiennictwo św. Tadeusza Judy 	
	    prośba o potrzebne łaski dla syna Michała

	 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne 	
	    łaski z okazji 9-tych urodzin dla wnuczki 	
	    Nicole dla jej rodziców i siostry Wiktorii 	
	    (Babcia Krysia)

	 +Tadeusz Zdanowicz (rodzina Stankiewicz)

	 +Zygmunt Sitkowski 8 miesięcy po śmierci 	
	    (rodzina Wójcik)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	    (Edith i Mirek)

	 Za zmarłych polecanych w wypominkach

MONDAY (15)  
8:00AM	Blessings & good health for Jay & Roy Villegas 	 	
	    (Villegas family)

	 +Nicholas Deligianes death anniversary (family)

7:30PM O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brąbiel


TUESDAY (16)  
8:00AM God’s Blessing & health for Greg Moritz (mom)

	 +Al Cademartrie (family)

	 +Salomon Tavira  birthday remembrance

7:30PM Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośba 

	   o dalsze błogosławieństwo dla Gabriela i Elżbiety

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel


WEDNESDAY (17)  
8:00AM	Gifts of the Holy Spirit for Gabriel

7:30PM	O łaskę zdrowia i opiekę MBożej Nieustającej 	 	
	    Pomocy dla Zofii oraz opiekę Bożą dla Anny

	 O światło Ducha świętego dla Dawida Jerzego

	 +Józefina Stachulak 37-ma rocznica śmierci

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Alfred Bragiel

	 +Balbina Głowaty


THURSDAY (18) 
8:00AM	All souls in purgatory (Elizabeth)

7:30PM	+Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Alfred Brągiel

	 +Balbina Głowaty


FRIDAY (19) 
8:00AM	+Joseph Kurtyka birthday remem. (daughter)

7:30PM+Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Bragiel


SATURDAY (20) 
8:00AM	Gifts of the Holy Spirit for Mateusz & Gabriel 	 	
	    Sebastian

9:00AM O zdrowie i Bożą opiekę dla ks. Macieja 

	    i ks. Daniela

       O zdrowie i łaski potrzebne dla Barbary, Pawła i dzieci 

	 +Czesław Potkaj (rodzina)

	 +Maria Obal (Usia)

	 +Balbina Głowaty

	 +Alfred Brągiel

	 Za zmarłych z rodzin Sobień i Brzeska

4:00PM	God’s blessings & safe delivery for Roxanne Reyes

	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Jane & Mike Busse (Florence & Ursula)

	 +Mary Angela Manczak (Livorisi family)
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The Good Lord has special plans for people and 
the whole world. Until the moment specified by 
God, however, they must remain hidden from 

both people and angels. The Lord Jesus, as the Son of God, knows the saving 
intentions of his Father. He came to earth to reveal them to people. However, it is God 
the Father who decides the final fate of the world. Man must be constantly alert, 
because he never knows when God will come and call him to Himself. That is why the 
term used in today's Gospel:  in those days  and  then  should be understood very 
generally. Our Lord Jesus Christ will come again in glory and amid special cosmic 
signs, as predicted in his vision by the prophet Daniel (Dn 7: 13-14). However, no one 
knows when it will happen. Therefore, we should always be on the alert and always be prepared for this 
special moment.


It is also worth knowing that, similar to last year, also this year, throughout November, and not only for eight 
days after the celebration of All Saints, it will be possible to receive a plenary indulgence for the faithful 
deceased. Due to the Covid-19 pandemic, the Apostolic Penitentiary extended the validity of a special 
decree on this matter also for 2021. The Apostolic Penitentiary has decided to ensure the safety of the 
faithful during the pandemic, also in 2021, that a plenary indulgence for people visiting the cemetery and 
praying for the dead for eight individual days, usually established only for the days from November 1 to 8, 
may be transferred to other eight days of November. These days, freely chosen by the individual faithful, can 
be spread out. Also, the plenary indulgence associated with November 2 – The Commemoration of All The 
Faithful Departed for those who piously visit the chapel or cemetery and say "Our Father" and the "Apostles 
Creed" there, can be moved to another day of November, freely chosen by individual believers. The elderly, 
the sick and all those who, for serious reasons, cannot leave home, for example due to the restriction of 
large gatherings of people in holy places, will be able to obtain a plenary indulgence if they unite spiritually 
with the faithful who piously visit holy places, and if they exclude all attachment to any sin and have the 
intention - whenever possible - to fulfill the three usual conditions (sacramental Confession, eucharistic 
Communion and prayer for the Holy Father). These people, in order to obtain a plenary indulgence, should 
pray devoutly for the deceased before the image of Jesus or the Blessed Virgin Mary (for example, morning 
prayers and vespers/evening prayer, the Divine Office, the Rosary, the Divine Mercy Chaplet and other 
prayers for the deceased close to their hearts); undertaking a meditative reading of one of the Gospel 
fragments from the liturgy for the dead or perform works of mercy by offering God your sufferings.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 

Fr. Matthias’ Reflection

SAINTS OF THE WEEK…
November 16— Saint Gertrude the Great, Virgin, 1256-1302- 
Memorial
November 17- Saint Elizabeth of Hungary, Religious, 1207–1231– Memorial; 
Patron Saint of the Third Order of Saint Francis - A faithful wife and mother who lost her 
husband and became a model lay Franciscan
November 18— Dedication of the Basilicas of Saints Peter and Paul, Apostles
November 21- Our Lord Jesus Christ, King of the Universe; Last Sunday in Ordinary 
Time—Solemnity

ŚWIĘCI TEGO TYGODNIA…
16 listopada — Świętej 21 listopada -  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ostatnia niedziela zwykła — uroczystość Gertrudy Wielkiej, Dziewicy- 1256-1302
17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy- 1207–1231 
Patronka Trzeciego Zakonu Św. Franciszka - Wierna żona i matka, która straciła męża i stała 
się wzorem trzeciego zakonu franciszkańskiego
18 listopada — poświęcenie Bazyliki Świętych Apostołów Piotra i Pawła
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Dobry Bóg ma wobec ludzi i całego świata szczególne plany. Do 
określonego przez Boga momentu muszą one jednak pozostać zakryte 
zarówno przed ludźmi, jak i przed aniołami. Pan Jezus jako Syn Boży zna 
zbawcze zamiary swego Ojca. Przyszedł na ziemię, aby je objawić ludziom. 
Jednak to Bóg Ojciec decyduje o ostatecznych losach świata. Człowiek 
musi nieustanne czuwać, nigdy bowiem nie wie, kiedy Bóg przyjdzie do 
niego, aby go wezwać do siebie. Dlatego właśnie użyte w dzisiejszej 

Ewangelii określenie czasowe: w tych dniach i wtedy należy rozumieć bardzo ogólnie. Nasz Pan 
Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale i pośród szczególnych znaków kosmicznych, jak to 
przepowiedział w swojej wizji prorok Daniel (Dn 7, 13-14). Nikt jednak nie wie, kiedy to nastąpi. 
Dlatego powinniśmy wciąż czuwać i być zawsze przygotowanym na tę szczególną chwilę. 


Warto nam też wiedzieć, że podobnie jak w zeszłym roku, również w tym, przez cały listopad, a nie 
tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla 
wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska przedłużyła, także 
na rok 2021, obowiązywanie specjalnego dekretu w tej sprawie. Penitencjaria Apostolska 
zdecydowała, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, również w roku 2021, że 
odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez 
poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być 
przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych 
wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – 
wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub 
cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień 
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, 
którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy 
gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli 
tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli 
wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie 
możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić 
pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na 
przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z 
fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez 
ofiarowanie Bogu swoich cierpień.


PAX  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz  

Refleksje Ks. Macieja
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2021 Financial Report 

Dear parishioners,

 

Below you will find our latest 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, dear parishioners, 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, 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, which understands the situation and stays together 
despite some adversities. Thank you for your mature 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, two large and strategically important projects were 
finished, namely the complete renovation, repair and grouting of the church bell tower, as well as 
the replacement of the roof on our church building. It is important to notice that funds for these 
two projects were used entirely from our saving accounts. 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 in this matter will continue. As you know, there is also the St. Brother 
Albert Fund in our Parish. The funds 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 a Religious Program or purchasing packages for Christmas, Easter, 
Thanksgiving, etc.


Summing up, 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.

 

God bless you abundantly, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor 
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2021 Raport Finansowy 

Drodzy Parafianie,

 

Poniżej przed wami, jak każdego roku kolejny raport finansowy podsumowujący mijający rok fiskalny. 
Raport ten pokazuje jak wasze datki pozwalają działać 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 wam drodzy parafianie 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 z nadzieją w sercach patrzymy w 
przyszłość. To wielka rzecz, widzieć jak w czasie kryzysu 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 zamknięte zostały dwa duże i strategicznie ważne 
projekty, mianowicie kompletna rewitalizacja naprawy i fugowania wieży kościelnej jak również 
wymiana dachu na budynku naszego kościoła. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że środki użyte na te 
dwa projekty zostały w całości zabezpieczone z naszych kont oszczędnościowych. 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 wypełniać wszystkie liturgiczne, służebne i formacyjne 
dzieła w naszej wspólnocie parafialnej.

 

Niech was Bóg obficie błogosławi, 
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz
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Two Capital Projects took place last year, on which financial resources were collected with the approval of the 
Archdiocese from our parish savings: 
1. The first Capital Project was Masonry Restoration On Church Building Bell Tower, which cost our parish 

$249,400.00 
  2. The second Capital Project was the Church Building Roof Replacement, which cost our parish $ 265,780.00 
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National Vocation Week ended this weekend, 
but we continue to pray for vocations in our 
Archdiocese and around the world. For more 

information and resources, visit 
www.chicagopriest.com.  

Lord Jesus,  
We beg you for good and holy priests. In every 
age you call men to follow you as servants and 
shepherds of your people. Open their hearts to 
your call and give them the courage to follow 
you. Be their rock of refuge and their light as 

they discern. Help us to support them on their 
journey, and to love them as your disciples. We 

thank you for all that you are and all that you 
do. In your name we pray.  

Amen.
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Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Jan Drożdż—
Anthony Felau—Klara Gawienczuk—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.—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

November 7, 2021 

Sunday Collections 		 	 $13,305.78

All Saints	 	 	 	 $3,241.00

All Souls	 	 	 	 $1,717.00

First Friday	 	 	 	 $514.00

First Saturday	 	 	 $1,186.00

Capital Improvement Fund		 $5,316.00

Total Sunday Collections $25,279.78 

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

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



