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Fr. Maciej D. Galle, Pastor -  ext. 103 

Fr. Daniel Kusa, Associate Pastor - ext. 102 

Mrs. Anna Adamowski, Office Manager - ext. 101


Mrs. Anna Harmata, Pastoral Associate & Religious Education Coordinator


Mrs. Renata Zolnik, Business Manager - ext. 106


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  

Religious Education  
Office: ext. 105 

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 (17) 
6:00AM 	 Rezurekcja

8:30AM	 God’s Blessings & protection of the Blessed Mother for 	
	    Christopher Stach on his 40th birthday (family)

	 God’s Blessings for Carmen Rosario on her 65th birthday

	 In Thanksgiving from Reyes family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Alfonso Avecilla 40 days after death (family)

	 +Jozef & Maria Rosenbaum (Mizera family)

	 +Karoline Mizera (family)

	 +William Engel (wife, Bob, Karen)

	 +Amparo Gonzalez (family)

	 +Pauline Gerber -mother (Pauline C. Gerber -daughter)

	 +Pauline C. Gerber -mother (Children)

	 +Concetta & Antonio Vivona (RoseMarie & Lou)

	 +Jozefa Lowczynski (Joanne Gurdak)

	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

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

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

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla Ani

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogów oraz światło Ducha 	
	    Świętego dla Roberta (rodzice)

	 Intencja błagalna o łaski dla Bogu wiadomej rodziny

	 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 	
	    pomoc, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 	 	
	    Najświętszej na każdy dzień dla Krzysia i jego rodziny

	 Z okazji 21-szych urodzin o Dary Ducha Świętego, opiekę 	
	    Matki Bożej i głęboką wiarę dla córki Wiktorii (rodzice)

	 W 20-tą rocznicę ślubu dla Doroty i Józefa o dalsze 	
	    wspólne lata i potrzebne łaski

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dołubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska 17 miesięcy po śmierci (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty 6 miesięcy po śmierci (Suzanne)

	 +Teresa Janowski (mąż i dzieci)

	 +Krzysztof Domlewski (Przyjaciele)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Józef Kułaga 7-ma rocznica śmierci (żona i dzieci)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewscy (rodzina)

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

2:00PM	 Intencja błagalna o łaskę zdrowia dla Małgorzaty i opiekę 	
	    Bożą dla jej rodziny (Przyjaciele)

	 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Ani

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (żona i córka)

	 O łaskę uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla syna 	
	    Roberta (rodzice)

	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne w rodzinie

	 +Bolesław i Melania Pawełko (rodzina)

	 +Józef Chajnowski 2 miesiące po śmierci

	 +Józefa Nocula 

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


MONDAY (18)  
8:00AM	 God’s Blessings & healing for Emily O’Leary

	 +George J. Stinar death anniversary (family)

10:00AM	 Za parafian sw. Pryscylli

	 +Michał Dołubizno 2-ga rocznica śmierci (rodzice)

7:30PM	 W 20-tą rocznicę ślubu dla Doroty i Józefa o dalsze 	
	    wspólne lata i potrzebne łaski

	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice) 

	 +Michał Dołubizno 2-ga rocznica śmierci (rodzice)


MONDAY (18)  
7:30PM	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej na każdy dzień dla Krzysia 

	    i jego rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (19)  
8:00AM	 +Philomena Greco birthday remembrance (Olivia Gow) 

7:30PM	 O łaskę zdrowia, potrzebne łaski oraz opiekę MB Nieustającej 	
	    Pomocy dla s. Danuty

	 O uwolnienie z nałogu i światło Ducha Świętego dla Roberta 	
	    (rodzice) 

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej dla Krzysia i jego rodziny


WEDNESDAY (20)  
8:00AM	 +Sandra Richards birthday remembrance (Suzanne) 

7:30PM	 O łaskę zdrowia, potrzebne łaski oraz opiekę MB Nieustającej 	
	    Pomocy dla s. Danuty

               O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty i opiekę M Bożej dla rodziny

	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Ani

	 Z pomocą MB Nieustającej Pomocy o uwolnienie z nałogów dla 
	    Roberta (rodzice)

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej na każdy dzień dla Krzysia 

	    i jego rodziny

	  Za dusze w czyśćcu cierpiące 


THURSDAY (21) 
8:00AM	 Health & God’s blessings for Florence Pytka on her 97 birthday 	
	    (Ursula)

	 Gifts of the Holy Spirit for Daniel O’Leary

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice) 

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej na każdy dzień dla Krzysia 

	    i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia, potrzebne łaski oraz opiekę MB Nieustającej 	
	    Pomocy dla s. Danuty


FRIDAY (22) 
8:00AM	 +Gerardo Sabinano birthday remembrance (wife & children)

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice) 

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej dla Krzysia i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia, potrzebne łaski oraz opiekę MB Nieustającej 	
	    Pomocy dla s. Danuty

	 +Conrad Nowak 9 miesięcy po śmierci (rodzice) 


SATURDAY (23) 
8:00AM	 +Halina Nowak &deceased members of family

	 +Franciszek Cecuga & deceased members of family

9:00AM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla Roberta (rodzice) 

	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej na każdy dzień dla Krzysia 

	    i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia, potrzebne łaski oraz opiekę MB Nieustającej 	
	    Pomocy dla s. Danuty

	 O łaski potrzebne dla ks.Macieja i ks.Daniela

	 O łaskę wiary dla Barbary i Pawła oraz opiekę M Bożej dla ich 	
	    dzieci

	 O Bożą opiekę dla Antoniego i rodziny

	 O opiekę Matki Bożej dla Piotra

	 Intencja o Boże błogosł. i zdrowie  dla Anny

	 O Boże bł. opiekę dla Macieja Maliszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

4:00PM	 +Susan Quigley Gregg 1st death anniversary (mother)

	 +William Quigley birthday remembrance (family)

	 +Theresa Gloms (daughter)

	 +Pietro Pellerito birthday remembrance (family)

	 +Conrad Budzichowski 2 months after death (Cathleen Murphy)




Easter Sunday April 17, 2022

4

We could conclude the program of our Christian life in the words of St. 
Paul, which we hear in today's liturgy, the words – Set your minds on things 
that are above, not on things that are on earth. Christ is truly Risen and, as 
the victorious Lord of life and death, He himself becomes our strength to 
carry out this plan. United with Him in the Resurrection, we no longer 
belong to this world which is still in the darkness of unbelief and sin. To all 
those who accept this offer with an open heart this great promise 
goes: When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory! On this 
glorious day, let us lift our hearts up again. May they be constantly focused on heaven, so that we 
may continually choose friendship with Jesus and imitate His life.


Happy Easter! 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

Program naszego chrześcijańskiego życia 
moglibyśmy zamknąć w słowach św. Pawła, 
które słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa – 
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co 
n a z i e m i . C h r y s t u s p r a w d z i w i e 
zmartwychwstał i jako zwycięski Pan życia i 
śmierci sam staje się  naszą  mocą, abyśmy 
mogli ten program realizować. Zjednoczeni z 
Nim w zmartwychwstaniu nie należymy już do 
tego świata, który ciągle pozostaje w mroku 
niewiary i grzechu. To właśnie do tych 
wszystkich, którzy z otwartym sercem 
podejmą tę propozycję skierowana jest wielka 
obietnica: razem z Chrystusem ukażecie się w 
chwale Ojca! W tym wspaniałym dniu, 
podnieśmy na nowo w górę nasze serca. 
Niech będą ciągle skierowane ku niebu, 
abyśmy nieustannie wybierali przyjaźń z 
Jezusem i naśladowali Jego życia. 


Wesołego Alleluja!

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Drodzy, 
W swojej homilii na Wielkanoc ubiegłego roku papież 
Franciszek mówił między innymi:  

„Pamiętajmy, że zawsze można zaczynać od nowa, ponieważ 
istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić 
niezależnie od wszystkich naszych niepowodzeń. Także z ruin 
naszych serc Bóg może zbudować dzieło sztuki, nawet ze 
zrujnowanych fragmentów naszego człowieczeństwa Bóg 
przygotowuje nową historię. On zawsze idzie przed nami: w 
krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, ale także w chwale 
życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, 
nadziei, która się odradza. Także i dzisiaj w naszej 
rzeczywistości słyszymy Zmartwychwstałego Pana, który 
zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie 
tracili nadziei.  

Wiara nie jest repozytorium przeszłości, Jezus nie jest 
postacią nieaktualną. On żyje, tu i teraz. Idzie z nami każdego 
dnia, w sytuacjach, które przeżywamy, w próbach, przez które 
przechodzimy, w marzeniach, które nosimy w sobie. Otwiera 
nowe drogi tam, gdzie wydaje się, że ich nie ma, popycha 
nas, byśmy szli pod prąd opłakiwania i przyzwyczajenia. 
Nawet jeśli wszystko wydaje nam się stracone, otwórzmy się 
z zachwytem na Jego nowość: zaskoczy nas. 

Prawdziwie Jezus Zmartwychwstały kocha nas bezgranicznie i 
nawiedza każdą sytuację w naszym życiu. Zaistniał ze swoją 
obecnością w sercu świata i zaprasza nas także do 
pokonywania barier, przezwyciężania uprzedzeń, zbliżania się 
każdego dnia do tych, którzy nas otaczają, do odkrywania na 
nowo łaski dnia powszedniego. Postarajmy się rozpoznać Go 
zatem obecnego w naszej Galilei, w codziennym życiu. Z Nim 
życie się zmieni. Bo poza wszelką klęską, złem i przemocą, 
poza wszelkim cierpieniem i śmiercią, Zmartwychwstały żyje i 
kieruje historią.” 

Jeśli nosimy w naszych sercach jakąś mroczną godzinę czy 
dzień, który jeszcze nie zaświtał, jakieś pogrzebane światło 
lub rozbite marzenie,  spróbujmy w tym świętym czasie 
Wielkanocy otworzyć swoje serca w zachwycie. Odrzućmy 
jakikolwiek lęk, nie bójmy się, On prawdziwie zmartwychwstał 
i czeka na nas w Galilei. Dzięki Ci Jezu! W Tobie odzyskujemy 
pewność, że nasze oczekiwania nie pozostaną niespełnione, 
łzy zostaną otarte, obawy przezwyciężone przez nadzieję, 
którą daje Twoje Zmartwychwstanie. Nigdy nie zapominajmy, 
że Pan zawsze nas poprzedza i idzie przed nami, a z Nim 
życie zaczyna się na nowo.  

Radosnego Alleluja! 

Ks. Maciej D. Galle - wasz Proboszcz 

Dear parishioners,  
In his homily for Easter last year, Pope Francis said, among 
other things: 

“It is always possible to begin anew because there is a new 
life that God can awaken in us despite all our failures. From 
the ruins of our hearts, God can create a work of art; from 
the ruined remnants of our humanity, God can prepare a 
new history. He never ceases to go ahead of us: in the 
cross of suffering, desolation and death, and in the glory of 
a life that rises again, a history that changes, a hope that is 
reborn. In the reality of our today, let us listen to the Risen 
Lord as He invites us to begin anew and never lose hope. 

Faith is not an album of past memories; Jesus is not 
outdated. He is alive here and now. He walks beside us 
each day, in every situation we are experiencing, in every 
trial we must endure, in our deepest hopes and dreams. He 
opens new doors when we least expect it, He urges us not 
to indulge in nostalgia or cynicism about the present. Even 
if we feel that all is lost, let us try and be open to 
amazement at the newness Jesus brings: He will surely 
surprise us. 

Jesus, the Risen Lord, loves us without limits and is there at 
every moment of our lives. Having made Himself present in 
the heart of our world, He invites us to overcome barriers, 
banish prejudices and draw near to those around us every 
day to rediscover the grace of everyday life. Let us 
recognize Him here in our Galilees, in everyday life. With 
Him, life will change. For beyond all defeats, evil and 
violence, beyond all suffering and death, the Risen One 
lives and guides history.” 

If we carry in our hearts some dark hour or a day that has 
not yet dawned, some buried light or a broken dream, let 
us try to open our hearts in delight during this holy time of 
Easter. Let us cast aside any fear, let us not be afraid, He is 
truly risen and is waiting for us in Galilee. Thank you, Jesus! 
In you, we regain the certainty that our expectations will 
not be left unfulfilled, tears will be wiped away, fears 
overcome by the hope that your Resurrection gives. Let us 
never forget that the Lord always comes before us and 
goes before us, and with Him life begins anew. 

Happy Easter! 

Fr. Matthias D. Galle - your Pastor 
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Duszpasterstwo Imigranci Imigrantom w Archidiecezji Chicago organizuje 24 kwietnia po mszy o 
godz. 6 pm w Kościele św. Priscilli bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wszystkich spraw 
emigracyjnych. 

Gościem i doradcą będzie Mecenas Magdalena Grobelski członek komitetu diecezjalnego. 
Organizator spotkania Małgorzata Tys-koordynator w Dept. Imigracyjnym Archidiecezji Chicago 
(Mtys@archchicago.org) 

PASCHAL CANDLE 2022 

Thank you to Mr. James Miketta for donating the 
Paschal Candle for our Church. It will serve our parish 
throughout the whole year, where we will use it for 
many important celebrations like funerals and 
baptisms, and more. It will be a bright light of hope for 
us all during the Easter season. 
 
As always, we are grateful for your 
ongoing and unfailing support. 

God Bless you!
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“My daughter, tell the whole world about My inconceivable mercy. 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. Let no soul fear to draw near to Me … It is My desire that it be solemnly celebrated on the first Sunday after 
Easter. Mankind will not have peace until it turns to the Fount of My Mercy.” Diary of St. Faustina Kowalska 

To fittingly observe the Feast of Divine Mercy, we should:

1. Observe the Feast on the Sunday after Easter, or the Vigil

2. Sincerely repent of all our sins

3. Place our complete trust in Jesus

4. Go to Confession, preferably before the Feast Day, or Vigil

5. Receive Holy Communion on the day of the Feast, or Vigil

6. Venerate* the Image of The Divine Mercy

7. Be merciful to others, through our actions, words, and prayers.

"I demand from you deeds of mercy, which are to arise out of love for Me. You are to show mercy to your neighbors 
always and everywhere.” 
AT THE END OF THE NOVENA AND IN HONOR OF DIVINE MERCY A SPECIAL DEVOTION WILL BE HELD AT 
3:00 PM IN OUR CHURCH.  

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
„Córko Moja, mów całemu światu o moim niepojętym miłosierdziu. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otworzy się głębia miłosierdzia 
Mojego. Wylewam całe morze łask na te dusze, które zbliżają się do źródła miłosierdzia Mojego. Dusza, która 
przystąpi do spowiedzi i przyjmie Komunię świętą, otrzyma całkowite przebaczenie grzechów i kar. W tym dniu 
otwierają się wszystkie boskie upusty, przez które płyną łaski. Niech żadna dusza nie lęka się zbliżyć do Mnie…  
Pragnę, aby obchodzono ją uroczyście w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ludzkość nie zazna pokoju, dopóki nie 
zwróci się do źródła Mojego Miłosierdzia.” Dzienniczek Św. Faustyny Kowalskiej, 

Aby godnie obchodzić święto Miłosierdzia Bożego, należy:

1. Obchodzić święto w niedzielę po Wielkanocy albo w Wigilię

2. Szczerze żałować za wszystkie grzechy

3. Całkowicie zaufać Panu Jezusowi

4. Pójść do spowiedzi, najlepiej przed Świętem Miłosierdzia lub w Wigilię

5. Przyjmuj Komunię Świętą w dniu święta lub Wigilę

6. Uczcić obraz Miłosierdzia Bożego

7. Okazać miłosierdzie dla innych poprzez swe czyny, słowa i modlitwę.

„Żądam od was uczynków miłosierdzia, które mają się wyłonić z miłości do Mnie. Zawsze i wszędzie 
macie okazywać miłosierdzie swoim bliźnim." 
NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY I DLA UCZCZENIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, ZAPRASZAMY NA 
SPECJALNE NABOŻEŃSTWO O GODZ. 3:00 PO POŁUDNIU, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM KOŚCIELE. 

Nowenna Do Bożego Miłosierdzia 
Nowenna rozpoczyna się w Wielki Piątek a kończy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 24 Kwietna 2022.  

Będziemy odmawiać Nowennę po mszach świętych przez 9 kolejnych dni. W 
Wielką Sobotę przed Liturgią o godz. 7:00 wieczorem. Zapraszamy do wzięcia 
udziału w tej szczególnej modlitwie.


Novena to Divine Mercy begins on Good Friday and ends on Divine Mercy 
Sunday, April 24, 2022. We will be praying the Novena after Mass for 9 
consecutive days. On Holy Saturday before the Liturgy at 7:00 p.m.
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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.—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

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 

April 3, 2022 

Sunday Collections  	 	 $8,431.97

First Friday	 	 	 $925.00

First Saturday		 	 $1,895.00

Rice Bowl	 	 	 $103.77

Capital Improvements		 $5,082.00

Total Collections $16,437.74 

Thank you for your generosity!

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



