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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.

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

http://www.stpriscilla.org
mailto:church@stpriscilla.or
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SUNDAY (13) 
8:30AM 	 God’s Blessings & health for Frank Mizera on his birthday

	 +Jan Kocon (family)

	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

          O powrót do zdrowia i Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

               O Bożą opiekę i łaski potrzebne dla Olivera, Doriana i rodziny

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla 	
	    Małgorzaty i jej rodziny (Przyjaciele)

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Janusza i Szymona

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    opiekę i błogosławieństwo dla córek Wiktorii, Patrycji i Mai

	 O Boże bł. i opiekę M Bożej dla Zofii Siatkowskiej z okazji 	
	    80-tych urodzin

	 Intencja błagalna dla Bogu wiadomej rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 5 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Florian Głowa (rodzina)

	 +Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Jurek i Guszkiewicz

	 +Celina Grabiec 2-ga rocznica śmierci (córka)

	 +Kazimierz Owca (rodzina)

	 +Józef Gajda (rodzina)

	 +Zdzisław Walencik z okazji urodzin (rodzina)

	 +Anna Łączyńska z okazji urodzin (rodzina)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Janina i Walerian Parys w rocznicę śm. (córka)

	 +Ignacy Leśniak (rodzina)

	 +Andrzej Granat

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Karol Serwiński 14-ta rocznica śmierci (rodzina)

	 +Anna Serwińska (rodzina)

	 +Jan i Aleksandra Gliwa (rodzina)

	 +Henryk Kaziów (rodzina)

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Stanisław Jankowski w 29-tą rocz. śmierci i za zmarłych z 	
	    rodziny Jankowskich i Wasiów

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty

	    i opiekę Bożą dla jej rodziny (Przyjaciele)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne 

	    w rodzinie

	 +Wacław Nalepa 44-ta rocznica śmierci (żona)

	 +Helena i Henryk Hiero (Danuta i Jarosław)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	     (Edith, Mirosław) 

MONDAY (14)  
8:00AM 	 God’s Blessings, good health & for safe delivery for 

	    Thara Villegas

	 +Agnes Ramos birthday remembrance (Olivia)

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla 	
	    Janusza i Szymona

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Balbina Głowaty 5 miesięcy po śmierci

	 +Olga Jewusiak w rocz. śmierci 

	 O dar Nieba dla śp. Mateusza   

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

TUESDAY (15)  
8:00AM	 For protection of the Blessed Mother for Maria 


TUESDAY (15)  
7:30PM	 +Stanisława Trzasko w rocz. śmierci

O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Janusza i Szymona

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 O dar Nieba dla śp. Mateusza   

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY (16)  
8:00AM	 All souls in Purgatory

7:30PM	 O Boże bł., opiekę M Bożej i wszelkie łaski dla Stanisława Gliwa 
	    w dniu urodzin

	 O łaskę zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

	 Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Janusza i Szymona

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Balbina Głowaty 5 miesięcy po śmierci

	 O dar Nieba dla śp. Mateusza   

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

THURSDAY (17) 
8:00AM	 God’s Blessings for Dennis 

7:30PM	 +Agnieszka Błońska w rocz. śmierci

O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Janusza i Szymona

	 +Andrzej Granat

	  +Jani Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska   

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

FRIDAY (18) 
8:00AM	 God’s blessings & protection of the Blessed Mother for 

	    Fr. Maciej on his birthday

7:30PM	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże bł i opiekę M. Bożej 	 	
	    Częstochowskiej dla ks. Macieja w dniu urodzin

O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Janusza i Szymona 

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Helena Foltyn miesiąc po śmierci

	 O dar Nieba dla śp. Stefana Jewusiak i Jana Michalskiego oraz 	
	    śp. Mateusza

SATURDAY (19) 
8:00AM	 +Joe Jagiello death anniversary (wife)

	 +Halina Nowak

9:00AM	 O łaski potrzebne dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła oraz i opiekę 

	    M Bożej dla ich dzieci

	 O Bożą opiekę dla Antoniego i rodziny

	 O opiekę M. Bożej dla Piotra

	 Intencja błagalna dla Anny

	 O łaskę zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Janusza i Szymona

	 +Andrzej Granat

	 +Jani Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Stanisław, Marian i Władysława Kułaga w rocznicę śmierci 

	 +Józej Chajnowski miesiąc po śmierci

	 +Józef Trzasko w rocznicę śmierci

	 O dar Nieba dla śp. Mateusza

4:00PM	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 +Conrad Budzichowski (Fonda Pedersen)
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Lent is also a time to pose great questions and seek answers to them. 
One of them is the question of the ultimate goal of our life. St. Paul tells 
us very simply and concretely that our citizenship is in heaven. This 
means that God has given us the grace of eternal life and invites every 
human being to live together in His kingdom. Let us not look for God in 
the extraordinary, but rather in the simplicity of everyday life. We will find 
Him there, like Abraham. Heaven is already in us and around us, only sin 
makes us unable to experience it. Therefore, the time of Lent compels us to conversion. 
Repentance and change of life are eye-opening. Let us not run away too easily from the hardships 
of faith. Last week we contemplated the humanity of Jesus, and today we contemplate His divinity. 
This Sunday shows us that we all share in the Deity of Jesus, and that our life ought to be continual 
transformation.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Okres Wielkiego Postu to także czas stawiania wielkich pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. 
Jednym z nich jest kwestia ostatecznego celu naszego życia. Św. Paweł mówi nam bardzo prosto i 
konkretnie, że nasza ojczyzna jest w niebie. To oznacza, że Bóg obdarzył nas łaską  życia 
wiecznego i zaprasza każdego człowieka do wspólnoty życia w swoim królestwie. Nie szukajmy 
Boga w niezwykłościach, ale raczej w szarej codzienności. Tam Go znajdziemy, jak 
Abraham.   Niebo naprawdę jest już w nas i wokół nas, tylko grzech sprawia, że nie potrafimy go 
doświadczyć. Dlatego właśnie czas Wielkiego Postu przynagla nas do nawrócenia. Pokuta i 
przemiana życia otwierają oczy. Nie uciekajmy zbyt łatwo przed trudem wiary. W zeszłym tygodniu 
rozważaliśmy człowieczeństwo Jezusa, a dzisiaj kontemplujemy Jego Bóstwo. Dzisiejsza niedziela 
pokazuje nam, że wszyscy mamy udział w Bóstwie Jezusa, a nasze życie ma być nieustannym 
przemienieniem.


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Niedziela 3/13 
„To jest mój Syn umiłowany. Jego 
słuchajcie." Mk 9:7 
Jak możesz usłyszeć, w jaki 
sposób możesz pójść za Panem 
Jezusem? 

Poniedziałek 3/14 
"Przebaczajcie, a będzie wam 
przebaczone”. Łk 6:37 
Poproś Boga, aby pokazał ci, jak 
przebaczyć i jak prosić o 
przebaczenie. 
 Módlcie się aktem  
skruchy. 

Wtorek 3/15 
Największy z was niech 
będzie waszym sługą”. Mt 23:11 
Poszukaj dzisiaj okazji, by usłużyć 
komuś innemu. Wypełnij swoje 
obowiązki 
bez pytania. Posprzątaj  
po kimś innym. Cokolwiek 
wybierzesz, zrób to z miłością.

Środa 3/16 
„Ja Jestem światłością świata, 
mówi Pan; kto kto idzie za Mną 
nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło życia”. J 
8:12 
Niech dorosły członek rodziny 
zapali 
świecę. Wspólnie oglądajcie jego 
ciepło i blask. Jak może dzisiaj 
prowadzić cię światło Pana 
Jezusa?

Czwartek 3/17 
„W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”. Mt 28:19 
Dzisiaj jest święto Św. 
Patryka, który uczył o 
Trójcy Świętej. Módlcie się razem 
znakiem Krzyża. 

Piątek 3/18 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne”. 
J 3,16 
Podziel się dzisiaj Dobrą Nowiną o 
Panu Jezusie 
z kimś innym. 

Sobota 3/19  
„Jakub ojcem Józefa, 
męża Maryi, z której 
narodził się Jezus, zwany 
Chrystusem." Mt 1:16 
Dzisiaj jest święto Św. 
Józefa, który opiekował się Maryją 
i Jezusem. Poproście Świętego 
Józefa, aby wstawiał się za waszą 
rodziną i pomagał wam troszczyć 
się o siebie nawzajem. Załóż 
dzisiaj czerwony kolor, aby uczcić 
Św. Józefa.

Niedziela 3/20

Kalendarz dla Rodzin na Wielki Post 2022 | TRZECI Tydzień
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SAINTS OF THE WEEK | ŚWIĘCI TYGODNIA 

MARCH 17—SAINT PATRICK, BISHOP- PATRON SAINT OF IRELAND, V CENTURY 
He was born to Catholic parents in Roman Britain. He was kidnapped by pirates at the age of sixteen 
and enslaved. In young Patrick’s years of isolation, cold, hunger, and loss, prayer was his only 
nourishment and comfort. His captivity turned a boy into a man and transformed a tepid Christian into 
an ardent soul burning with love for the Holy Trinity.

After six Patrick escaped and made the difficult voyage back to his own family. But the Irish were 
never far from his mind. One night, he had a dream. Patrick sees a man holding countless letters 
saying: “We beg you, holy youth, to come and walk among us once more.” 

Patrick decides to return as a missionary to Ireland. After receiving an excellent education in the Faith, 
he receives priestly and episcopal ordination.


Saint Patrick converts the Irish, one tribe after another. He conquered their witches, wizards, and warlocks with the 
Holy Spirit. Many centuries of saints, abbots, missionaries, scholars, and monks set sail from tiny Ireland to traverse 
the globe in service of the Gospel. We owe the rich Catholic culture to St Patrick.


17 MARCA — ŚW. PATRYKA, BISKUPA- PATRONA IRLANDII, V WIEK  
Urodził się w katolickiej rodzinie w Wielkiej Brytanii. Został porwany przez piratów i sprzedany w Irlandii, 
gdy miał szesnaście lat. W latach izolacji, zimna, głodu modlitwa była jego jedynym pożywieniem i 
pocieszeniem. Jego niewola przemieniła chłopca w mężczyznę, a letniego chrześcijanina w gorącą duszę 
płonącą miłością do Trójcy Świętej.

Po sześciu latach niewoli Patrick uciekł i odbył trudną podróż do własnej rodziny. Ale myśl o Irlandii nigdy go nie 
opuszczała. Pewnej nocy miał sen. Patryk widzi mężczyznę trzymającego niezliczoną ilość listów w których czytał: 
„Błagamy cię, święty młodzieńcze, przybądź jeszcze raz do nas”.

Patrick postanawia wrócić do Irlandii jako misjonarz. Po uzyskaniu doskonałego wykształcenia w wierze otrzymuje 
święcenia kapłańskie i biskupie. Święty Patryk nawraca Irlandczyków, jedno plemię po drugim. Pokonał ich 
czarownice, czarodziejów i czarnoksiężników Duchem Świętym. Dzisiaj możemy stwierdzić, że bogatą kulturę 
katolicką w Irlandii zawdzięczamy św. Patrykowi.


MARCH 19—SOLEMNITY OF ST. JOSEPH HUSBAND OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
PATRON SAINT OF THE UNIVERSAL CHURCH, FATHERS, CARPENTERS AND A HAPPY DEATH 
Saint Joseph was the divine choice to become the husband of Mary and the foster father of Jesus. 
Joseph was a distant descendant of King David, he gave Christ the King his royal lineage. Scripture 
portrays Joseph as open to God, obedient, upright, and, above all, kind. He displayed all these 
qualities in his handling of Mary’s surprise pregnancy. But Joseph was open to God, and in a dream a 
divine messenger told him to take Mary home as his wife. Joseph did exactly as he was told. He was 
open to whatever God wanted, and when he sensed the divine will, he obeyed. Saint Joseph is the 
Patron Saint of a Happy Death because he presumably died with Jesus and the Virgin Mary at his 
side. He died in the best of company. May we do so as well.  Saint Joseph, pray for us!


Holy Mass at the end of the Novena to St. Joseph  
will be on Saturday, March 19 at 8:00 a.m. 

19 MARCA — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, PATRON KOŚCIOŁA 
POWSZECHNEGO, OJCÓW, STOLARZY I SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERC       
Święty Józef z Bożego wyboru, był mężem Maryi i przybranym ojcem Pana Jezusa. Był dalekim potomkiem króla 
Dawida i według prawa dał Chrystusowi Królowi swój królewski rodowód. 

Pismo Święte przedstawia Józefa jako otwartego na Boga, posłusznego, sprawiedliwego, a przede wszystkim 
życzliwego. Wykazał wszystkie te cechy, gdy dowiedział się o niespodziewanym błogosławionym stanie swojej 
małżonki, Maryi. Gdy Św. Józef we śnie otrzymuje wskazanie od boskiego posłańca, by zabrać Marię do domu jako 
swoją żonę, zrobił dokładnie tak, jak usłyszał, gdyż był otwarty na wszystko, czego Bóg chciał. Kiedy rozpoznał Bożą 
wolę, był jej całkowicie posłuszny. Święty Józef jest patronem szczęśliwej śmierci, ponieważ 
prawdopodobnie umarł z Jezusem i Najświętszą Maryją Panną u swego boku. Zmarł w najlepszym 
towarzystwie. Obyśmy i my tego doświadczyli. Święty Józefie módl się za nami!


Msza Św. na zakończenie Nowenny do Św. Józefa  
będzie w sobotę, 19 marca o godz. 9:00 rano 
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Papież Franciszek - Modlitwa o Pokój 
Panie, Boże Abrahama i Proroków, Boże, który jesteś Miłością i nas stworzyłeś, i 
który wzywasz nas, byśmy żyli jak bracia, daj nam siłę, byśmy codziennie byli 
twórcami pokoju; daj nam zdolność do patrzenia z życzliwością na wszystkich braci, 
których spotykamy na naszej drodze. Spraw, byśmy byli gotowi słuchać wołania 
naszych rodaków, którzy proszą nas o zamienienie broni w narzędzia pokoju, 
naszych lęków w ufność, a naszych napięć w przebaczenie.  

Spraw, by nie gasł w nas płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali 
dialog i pojednanie, ażeby nareszcie zwyciężył pokój. I niech z serca każdego 
człowieka wyparte zostaną słowa: podział, nienawiść, wojna! Panie, dokonaj 
rozbrojenia języka i rąk, odnów serca i umysły, aby słowem, które pozwala nam się 
spotykać, było zawsze słowo «brat», a stylem naszego życia stał się: szalom, pokój, 
salam!  

Amen.
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Legacy Planning  
for our Parish 

“For where your treasure is, there your heart will be also.” (Matthew 6:21) 

Please consider one of the greatest acts of stewardship an individual can make by establishing an 
estate plan. A well-coordinated estate plan typically includes: (1) financial power of attorney, (2) 
will, (3) beneficiary designations, (4) charitable beneficiary designations and (5) health care 
documents, such as a living will and a health care power of attorney.


Please consult an attorney and financial advisor when creating your estate plan. For more 
information, please contact Mrs. Renata Zolnik our Parish Business Manager at 7745458840 
ext.106; e-mail: rzolnik@archchicago.org. For a free step-by-step guide to reviewing your estate 
plan, please contact Krystina M. Campbell, Planned Giving Officer, Archdiocese of Chicago at 
312.534.5404 or kcampbell@archchicago.org. 

 „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. (Mt 6, 21) 

Prosimy o rozważenie jednego z najwspanialszych aktów włodarstwa, jakiego można dokonać, 
ustanawiając plan zarządzania majątkiem. Skuteczny plan spadkowy składa się z pięciu 
kluczowych elementów: (1) pełnomocnictwa finansowego, (2) testamentu, (3) wyznaczenia 
spadkobiercy, (4) wyznaczenia spadkobiercy na cele charytatywne oraz (5) dokumentów 
dotyczących opieki zdrowotnej, takich jak testament życia (living will) i pełnomocnictwo medyczne 
(health care power of attorney).


Podczas tworzenia planu spadkowego skonsultuj się z prawnikiem i doradcą finansowym. Aby 
uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Panią Renatą Zolnik, parafialną Business Manager 
dzwoniąc na numer parafii 7735458840 wew.106; e-mail: rzolnik@archchicago.org. Aby zamówić 
bezpłatny przewodnik „Wskazówki dotyczące tworzenia efektywnego planu zarządzania 
majątkiem”, skontaktuj się z Krystyną M. Campbell, pracownikiem ds. planowania darowizn, 
Archidiecezji Chicago pod numerem 312.534.5404 lub emailem: kcampbell@archchicago.org. 

13 marca – DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

March 13th – SECOND SUNDAY OF LENT 
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Janice Arnet—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—Heidi Strong—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:


www.annualcatholicappeal.com 

Jeśli chcesz przekazać donację na 
Doroczną Kwestę Katolicką 2021 online, 

możesz wejść na tą stronę: 
www.annualcatholicappeal.com

MARCH 6, 2022 
Sunday Collections  	 	 $8,384.42

Ash Wednesday 	 	 $4,560.00

Eastern Europe		 	 $5,371.00

First Friday	 	 	 $998.00

First Saturday	 	 	 $1,880.00

Annual Catholic Appeal		 $1,739.00

Capital Improvements	 	 $5,384.00

Total Collections $28,316.42 

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!

Stations of the Cross every Friday at 6:00pm 
in English & 7:00pm in Polish


Droga Krzyżowa w piątki o godz. 6:00pm w 
języku angielskim i o godz. 7:00pm w języku 

polskim


Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 5:30pm

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



