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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 (20) 
8:30AM God’s Blessings & health for Fr. Maciej on his birthday

         Mira Armea for her safety & good health in the Philippines (Nora)

	 +Jan Kocon (family)

	 +Karoline Mizera birthday remembrance (family)

	 +Stefan Lorenc (Mizera family)

	 +Alfonso Avecilla (family)

	 +Joseph Day (wife Marlene)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O Boże bł i potrzebne łaski dla ks. Macieja z okazji urodzin

	 Dla Marii Sobuś z okazji 90-tych urodzin z prośbą o zdrowie 
	    i błogosławieństwo na następne lata życia

	 Z okazji imienin dla męża Józefa o opiekę Matki Bożej 

	    i Boże błogosławieństwo

	 O opiekę Matki Bożej dla Olivera, Doriana i rodziny

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

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Janusza i Szymona

	 Intencja błagalna dla Bogu wiadomej rodziny

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 16 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Józefa Nocula

	 +Maria i Józef Tomal (rodzina)

	 +Józef Kamysz (rodzina)

	 +Janina i Franciszek Kulesza (rodzina)

	 +Józef i Jan Kulesza (rodzina)

	 +Danuta i Edward Tomal (rodzina)

	 +Ignacy Leśniak (rodzina)

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa (rodzina)

	 +Henryk Kaziów (rodzina)

	 +Teresa Skawska (rodzina)

	 +Rozalia Mazur w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Józef Domaszuk i za zmarłych z rodziny

	 +Franciszek Szarwark

	 +Krzysztof Dmolewski (Przyjaciele z Accu-Cut)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM 	 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Macieja 

	    z okazji urodzin

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

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (zona i córka)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne w rodzinie

	 +Stefania Sawicki (Danuta)

	 +Anna Wojtovich (Danuta)

	 +Marianna i Antoni Hiero (Danuta i Jarosław)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny (Edith, Mirosław) 


MONDAY (21)  
8:00AM	 All souls in purgatory

7:30PM 	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Krzysztof Dmolewski (Przyjaciele z Accu-Cut)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

         O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Szymona


TUESDAY (22)  
8:00AM	 +Joseph Santelli 2nd death anniversary (wife)

	 +Joseph Kurtyka (Arlene)

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


TUESDAY (22)  
7:30PM	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Jan Gwózdz

	 +Conrad Nowak 8 miesięcy po śmierci

	 +Jadwiga Ciborowska w 1-szą rocznicę śmierci i za zmarłych 

	    z rodziny Ciborowskich i Kuleszów

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


WEDNESDAY (23)  
8:00AM	 +Estelle Kurtyka (Arlene)

7:30PM	 O łaskę zdrowia dla Macieja Maliszewskiego

	 Intencja błagalna o potrzebne łaski w rodzinie

	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty

	 O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla  Szymona

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


THURSDAY (24) 
8:00AM	 God’s Blessings for Anna on her birthday

	 +Alex Kornas (Arlene)

7:30PM	 O uwolnienie  z nałogu alkoholowego dla Szymona

	 +Andrzej Granat

	  +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	  Za dusze w czyśćcu cierpiące


FRIDAY (25) 
8:00AM	 Birthday Blessings for Nancy Walber

	 +Angel Cruz 7th death anniversary (family)

	 +Joe Jagiello (wife)

7:30PM	 O Boże bł i potrzebne łaski dla Teresy Wójcik w dniu urodzin

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Szymona

	 +Andrzej Granat

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Henryk Kaziów

	 +Teresa Skawska

	 +Henryk Maciąg

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SOBOTA (26) 
8:00AM	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

	 +Halina Nowak

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

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary i Pawła oraz 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  Szymona

	 O nawrócenie, Boże błogsł. i opiekę M Bożej w rodzinach 

	    Wilczek, Nowak, Majewski i Heflin

	 +Antoni i Wanda Cecuga i wszystkich zmarłych z rodziny

	 +Edward i Halina Nowak i wszystkich zmarłych z rodziny

	 +ks. Jerzy i wszystkich zmarłych kapłanów

	 +Andrzej Granat 

	 +Jan i Aleksandra Gliwa

	 +Teresa Skawski

	 +Henryk Kaziów

4:00PM	 +Salvatore & Maria DeSimone (Michael)

	 +John W. Sullivan (Hujar family)

	 +Agnes Ramos 1st death anniv. & birthday rem. (daughter)
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The owner of the orchard in today's Gospel is undoubtedly 
an image of God. He is looking for fruit on the tree. Not 
finding any, he decides to remove the tree from the garden. 

This tree is an image of an unconverted man. Outwardly, he seems alive, but really, he is dead. This is 
very clearly seen when we compare today's parable with the message of St. John the Baptist from the 
third chapter of the Gospel according to St. Matthew.


When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, you brood of vipers! Who 
warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance. And do not presume to 
say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you, God can raise up children to Abraham from these 
stones. Even now the ax lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down 
and thrown into the fire (Mt 3: 7-10). 

Today's Gospel leaves us with just such a perspective. One year, exactly this much was negotiated by the gardener 
from the owner of the orchard to bring the tree to fruition with proper care. A year is a short time. It is a symbol of our 
life. During this time, God speaks to us in various ways, creates various opportunities to discover His presence, and 
constantly gives us His graces. Unfortunately, most of the time we are self-centered, focused on ourselves and our 
needs, like Israel in the desert, we are blind to it. Meanwhile, time is running out inexorably. Life is short and there is 
absolutely no point wasting it in search for ourselves and for what is ours. Today we hear clearly that if we do not 
repent, we will all perish as they did  (Lk 13:5). Let us take this warning from the Lord Jesus very seriously. So many 
high-profile departures from the priesthood and religious orders, or cases of leaving the community of the Church show 
us that even the greatest people, priests, bishops, theologians fail. We ask why? Because they did not experience a 
true change of heart, they never entered a true, personal, and life-giving relationship with Christ. Only such bond can 
save us from death.


PAX, 
Fr. Matthias Galle - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Gospodarz z dzisiejszej Ewangelii to niewątpliwie obraz Boga. Szuka owoców na drzewie. Nie znajdując żadnych 
podejmuje decyzję o usunięcia drzewa z ogrodu. To drzewo właśnie jest obrazem człowieka jeszcze nienawróconego. 
Na zewnątrz wydaje się żywy, ale naprawdę jest martwy. Bardzo wyraźnie widać to, kiedy dzisiejszą przypowieść 
zestawimy z orędziem św. Jana Chrzciciela z trzeciego rozdziału Ewangelii wg. Św. Mateusza.


A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie 
sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i 
w ogień wrzucone (Mt 3, 7-10). 

Dzisiejsza Ewangelia zostawia nas właśnie z taką perspektywą. Jeden rok, dokładnie tyle wynegocjował ogrodnik od 
gospodarza, aby przy odpowiedniej pielęgnacji doprowadzić  drzewo do owocowania. Rok to krótki czas. Jest to 
symbol naszego życia. W tym czasie Bóg na różne sposoby do nas przemawia, stwarza przeróżne okazje do odkrycia 
Jego obecności, nieustannie obdarza nas swoimi łaskami. Niestety my przez większość czasu zapatrzeni w swoje 
własne sprawy, egocentrycznie skupieni na sobie i swoich potrzebach, podobnie jak Izrael na pustyni, jesteśmy na to 
ślepi. Tymczasem czas nieubłaganie ucieka. Życie jest krótkie i naprawdę nie warto zmarnować go na nieustanne 
szukanie siebie i swojego. Wyraźnie słyszymy dzisiaj, że jeśli się nie nawrócimy, to wszyscy podobnie zginiemy (Łk 13, 
5). Potraktujmy to ostrzeżenie Pana Jezusa bardzo poważnie. Tyle głośnych odejść z kapłaństwa i zakonów, czy nawet 
wystąpienia ze wspólnoty Kościoła pokazują, że nawet najwięksi ludzie, kapłani, biskupi, teologowie upadają. Pytamy, 
dlaczego? Dlatego, że nie dokonała się w nich prawdziwa przemiana serca, nigdy nie weszli w prawdziwą, osobową i 
życiodajną więź z Chrystusem. A tylko taka więź może nas uchronić od śmierci.


PAX,  
Ks. Maciej Galle – wasz Proboszcz

Refleksje Ks. Macieja
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Niedziela 3/20 
 „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią 
kamieniem.” J 8,7 

Uważaj na rzucanie w ludzi 
kamieniami niemiłych słów. 
Zastanów się dobrze, zanim 
zaczniesz mówić, upewnij się, czy 
twoje słowa są pełne życzliwości i 
troski.

Poniedziałek 3/21 
„Jak łania pragnie wody ze 
strumieni, tak dusza moja pragnie 
ciebie, Boże.” Ps 42:2 

Módl się dzisiaj za rodziny i 
narody, które tęsknią za pokojem. 
Staraj się praktykować pokój 
poprzez swoje słowa i czyny.

Wtorek 3/22 
„Rozmyślajcie o Panu i Jego 
potędze, szukajcie zawsze Jego 
oblicza." Ps 105:4 

Co jest siłą twojej rodziny? 
Zastanów się, jak możesz 
przerzucać swoje niepokoje na 
Boga i służyć mu przez swoją 
wiarę i zaufanie.

Środa 3/23 
„Kto wypełnia i uczy wypełniać 
te przykazania będzie 
największy w Królestwie 
Niebieskim.” Mt 5:19 

Największe przykazanie 
uczy nas kochać Boga i bliźniego 
jak siebie samego. 
Porozmawiaj o tym, w jaki sposób 
przestrzegasz tego przykazania 
w Twoim domu.

Czwartek 3/24 
„Pan jest blisko skruszonych w 
sercu i wybawia złamanych na 
duchu." Ps 34:19 

Wymień niektóre osoby 
 „ze złamanym sercem” na 
świecie. Zaproponuj modlitwę w 
ich intencji. 

Piątek 3/25 
„Na to Maryja rzekła: „Oto ja 
służebnica Pańska. Niech mi się 
stanie według słowa twego.” Łk 
1,38 
Dzisiaj jest uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. 
Odmówcie razem: Zdrowaś 
Maryjo i spójrzcie na 
Maryję jako wzór wiary.

Sobota 3/26 
„Każdy, kto się wywyższa będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony.” Łk 18:14 

Zaoferuj komuś pomoc już dziś, 
nie oczekując niczego w zmian.

Niedziela 3/27

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

Friday, March 25—Solemnity of the Annunciation of the Lord 
At the Annunciation, God revealed the good news to Mary. She was the first to 
hear and to believe that God would do what he promised. Her faith told her that 
nothing is impossible for God. Mary also heard God’s invitation calling her to be 
the Virgin Mother of his Son.

This call meant that Jesus would be formed in her womb, and she, as his mother, 
would nourish and care for him. This call meant that she had a special place in 
God’s plan for salvation. Mary replied, “I am the handmaid of the Lord. May it be 
done to me according to your word.” (Luke 1:38) In saying yes, Mary agreed to 
God’s plan because she wanted what God wanted. She was willing to accept all 
the joy and pain, all the unexpected events. 


Piątek, 25 marca — Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
Podczas Zwiastowania Bóg objawił Maryi dobrą nowinę. Jako pierwsza usłyszała i uwierzyła, że Bóg spełni 
to, co obiecał. Jej wiara powiedziała jej, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Maryja usłyszała także 
wezwanie Boga wzywające ją, aby Dziewiczą Matką Jego Syna.

To wezwanie oznaczało, że Jezus zostanie ukształtowany w jej łonie, a ona, jako jego matka, będzie go 
karmić i troszczyć się o niego. To wezwanie oznaczało, że będzie zajmować szczególne miejsce w Bożym 
planie zbawienia. Maryja odpowiedziała: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa 
twego”. (Łukasza 1:38). Zgadzając się, Maria zgodziła się na Boży plan, ponieważ chciała tego, czego Bóg 
chciał. Była gotowa przyjąć całą radość i ból, oraz wszystkie nieoczekiwane wydarzenia.
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Rite of Election  
Last Sunday St. Priscilla RCIA group: catechists and catechumens, 
went to the Holy Name Cathedral. Cardinal Blasé Cupich celebrated the 
Rite of Election. Now the newly elected are preparing for the Sacrament 
of Initiation that will take place on Holy Saturday. The elect will 
participate in the Scrutinies and pray with us on 12:30 Holy Masses for 
the following Sundays during Lent. Please pray for Lizett Soto and 
Abigal Machin during final days of their preparation for the Sacraments 
of Baptism, Holy Eucharist, and Confirmation.

JOIN US IN PRAYER FOR MOTHERS 
AND THEIR UNBORN CHILDREN  

SPIRITUAL ADOPTION STARTS ON 
MARCH 25 AND ENDS ON DEC 25

PRZYSTĄP DO DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI 
DZIECKA POCZĘTEGO ZAGROŻONEGO 

ZAGŁADĄ 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego 
Zagładą to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji 
jednego wybranego przez Boga dziecka, które 
rozwija się w łonie matki, ale które jest zagrożone 
aborcją. Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji 
rozpoczyna s ię 25 marca w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego i trwa do świąt Bożego 
Narodzenia.


W piątek, 25 marca, na Mszy św. o 7:30 
wieczorem, będzie możliwość podjęcia Duchowej 

Adopcji. 

Modlitwa codzienna 
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki 
Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka 
Zawierzenia, który opiekował się Tobą po 
urodzeniu – proszę Cię w intencji tego 
nienarodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj 
rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby 
pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen.
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Legacy Planning for our Parish 

Jesus told us, “Much will be required of the person entrusted with much, and still 
more will be demanded of the person entrusted with more.” (Luke 12:48) 

Do you have a life insurance policy you no longer need? A gift of life insurance is a powerful 
and simple way to provide future support for our parish. Here are two ways to give a gift of 
life insurance to St. Priscilla Parish: 

1. Name our parish as a beneficiary of the policy. Simply update your beneficiary designation form with 
your policy holder and list the primary or contingent beneficiary as: “St. Priscilla Parish, The Catholic 
Bishop of Chicago, a Corporation Sole”  

2. Make an outright gift of an existing policy. You can irrevocably name our parish as owner and 
beneficiary of a policy with accumulated cash value that you and your family no longer need. You 
qualify for a federal income tax charitable deduction when you itemize on your taxes. Also, if you 
continue to pay premiums on the policy, each payment is tax deductible as a charitable gift, if you 
itemize.


For more information on making a gift of life insurance to our parish, we recommend you consult with your 
financial planner, attorney or insurance representative. Please contact Mrs. Renata Zolnik our Parish 
Business Manager at 7735458840 ext.106; e-mail: rzolnik@archchicago.org with any additional questions. 
You may also contact Krystina M. Campbell, Planned Giving Officer, Archdiocese of Chicago at 
312.534.5404 or kcampbell@archchicago.org with any additional questions. 
Jezus mówi nam, że: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą”. (Łk 12, 48) 

Czy posiadasz polisę ubezpieczeniową na życie, której już nie potrzebujesz? Darowizna w postaci 
ubezpieczenia na życie jest skutecznym i prostym sposobem na zapewnienie przyszłego wsparcia dla 
naszej parafii. Oto dwa sposoby na przekazanie darowizny w postaci ubezpieczenia na życie dla Parafii 
Św. Pryscylli:


1. Uczynić naszą parafię częścią swojej polisy. Po prostu zaktualizuj w swojej agencji 
ubezpieczeniowej formularz wskazania spadkobiercy i wskaż St. Priscilla Parish, The Catholic 
Bishop of Chicago, a Corporation Sole” jako swego spadkobiercę.


2. Złożyć darowiznę w postaci istniejącej polisy. Można nieodwołalnie wskazać naszą parafię jako 
właściciela i beneficjenta polisy z nagromadzoną wartością pieniężną, której ani ty, ani twoja rodzina 
już nie potrzebujecie. W tym przypadku będziesz kwalifikować się do odliczenia od federalnego 
podatku dochodowego na cele charytatywne. Ponadto, jeśli nadal płacisz składki na polisę, każda 
płatność jest odliczana od podatku jako darowizna charytatywna.


Prosimy, aby podczas ofiarowania polisy ubezpieczeniowej jako swego daru o skonsultowanie się z 
prawnikiem, doradcą finansowym lub agentem ubezpieczeniowym. 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. 

20 marca – TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

March 20th – THIRD SUNDAY OF LENT 



Third Sunday of Lent March 20, 2022
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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  
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

MARCH 13, 2022 
Sunday Collections  	 	 $8,147.32

Annual Catholic Appeal		 $500.00

Total Collections $8,647.32 

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



