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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 (1) 
8:30AM	 God’s Blessings for Shirley & Salvatore Cavallaro on their 	
	    56th wedding anniversary

	 God’s Blessings for Marge Senne on wedding anniversary

	 Gifts of the Holy Spirit, God’s blessings & graces for Maya 	
	    Jarosz on her 18th birthday

	 In thanksgiving & for graces & protection of the Blessed 	
	    Mother in the future for Paulina Kocon

	 For safe travels for Paulina

	 Successful surgery, health & God’s Blessings for Margaret

	 +Jan Kocon (family)

	 +Pietro Massanisso (family)

	 +Bill Senne (wife)

	 +Sandy Kowalczyk (Mizera family)

	 +Ventura Roman 2nd death anniversary (Graciela Castro)

	 +Piotr Malewski (mother)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O opiekę Bożą i potrzebne łaski dla Olivera, Doriana 

	    i rodziny

	 O Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla Pawła oraz Piotra 
	    z okazji 22 urodzin 

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

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla Anny

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

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

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

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 +Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Elżbieta Grabowska (rodzina)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Balbina Głowaty (rodzina)

	 +Serafin, Helena i Eugeniusz Zalewski (rodzina) 

	 +Piotr Malewski (mama)

	 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)

	 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anny

	 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

	 W intencji uwolnienia Joanne Kiely

	 O dar Nieba i światło wieczności dla śp. Wandy Nida oraz 	
	    błogosławieństwa i Bożą Opatrzność dla jej rodziny

	 +Piotr Malewski (mama) 

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


MONDAY (2)  
8:00AM	 For protection & Gifts of the Holy Spirit for Pawel & Jerzy

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla syna Roberta 

	 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 dla Anny

	 W intencji uwolnienia Joanne Kiely

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (3)  
8:00AM	 All souls in purgatory

7:30PM	 O łaskę uwolnienie z nałogu i światło Ducha Świętego dla  	
	    syna Roberta

TUESDAY (3)  
7:30PM	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 	
	    bł. Boże i opiekę M Najświętszej dla Krzysia i jego rodziny	 

	 O Bożą opiekę i zdrowie dla Anny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny


WEDNESDAY (4)  
8:00AM	 +Nicholas Alleva Jr. 12th death anniversary (mom &dad) 

7:30PM	 O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty 

	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Anny

	 Z pomocą MB Nieustającej Pomocy o uwolnienie z nałogów dla 
	    syna Roberta

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

	    i jego rodziny

	 W intencji uwolnienia Joanne Kiely

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


THURSDAY (5) 
8:00AM	 +Salvatore Morreale 8th death anniversary (wife)

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla syna Roberta

	 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 zdrowie i łaski potrzebne dla Anny

	 Intencja dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i wszelkie 	
	     potrzebne łaski dla Mai Jarosz w dniu 18-tych urodzin


FRIDAY (6) 
8:00AM	 +Donald Schultz Jr.(mom & dad)

	 +Michael birthday remembrance

	 +Ruben Adaya birthday remembrance (family) 

7:30PM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu syna Roberta  

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

	 O łaskę zdrowia dla Anny


SATURDAY (7) 
8:00AM	 +Halina Nowak 

	 Deceased members of Nowak family 

9:00AM	 O uzdrowienie i uwolnienie z nałogu dla syna Roberta  

	 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 dla Anny 

	 O łaski potrzebne dla ks. Macieja i ks.Daniela

	 O łaskę wiary dla Barbary i Pawła oraz opiekę Jezusa dla ich 	
	    dzieci

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 Intencja o Boże błogosł. i zdrowie dla Anny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 W intencji uwolnienia Joanne Kiely

	 +Krzysztof Domlewski 2 miesiące po śmierci (przyjaciele)

4:00PM	 +Margaret Miketta (Jim Miketta)

	 +Eva Voelker (family)

	 +Katharina Weiterchan (family)

	 +Ellen Tomich 3 months after death (Tomal family)

	 +Irene Czekaj (daughter)

	 +Curtiss R. Knight 3 months after death (Adamowski)

7:00PM	 Nabożeństwo Pierwszej Soboty


Every Friday Parish Religious Movie Night at 8 PM in 
McGowan Hall.

W każdy piątek po wieczornej mszy świętej o 
godz. 7:30 zapraszamy na projekcję filmu 
religijnego do Sali McGowan pod kościołem.
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In the Epilogue of the Gospel according to St. John 
we hear about the Resurrected Lord’s encounter with 
the disciples in Galilee. It must be said that these 

encounters are strange. Those closest to Him could not recognize Him right away! Why?! It 
shows that He must have looked different than before. But once He was recognized, His 
presence was simply evident. It was also possible to doubt and not recognize Him. This 
situation only confirms the fact that no adversary or indifferent person has met Him after the 
resurrection. He appeared only to those who longed for Him and were looking for Him. The only 
exception to this rule is the Apostle Paul. Yet again, after the appearance of the Lord, Paul no 
longer had any doubts that his life made sense insofar as it was a life in Him. This new life that the Risen Lord brings 
can only be recognized in love. If someone does not have love, he cannot recognize this life. Entrusting Peter to care 
for the community of the Church shows that only those who love the Lord can truly lead to Jesus. The proclamation of 
the Gospel cannot be limited to mere teaching or moral principles, but above all it is to be a life witness of the one who 
preaches. With our life, we can bear witness to the new life that Jesus has revealed to us through His Resurrection. We 
know that our own strength is often limited, therefore our testimony can only be authentic to the end through the power 
of the Holy Spirit. Let us ask the Risen Lord for the grace of a great longing to meet Him. This triple question Do you 
love me is also addressed to us. What will our answer be?


Today we sincerely congratulate and rejoice with our children from RE Program who receive the Sacrament of the Holy 
Eucharist for the first time. May friendship with Jesus flourish in their lives and bear beautiful, good fruits. God bless!


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

W Epilogu Ewangelii wg. Św. Jana słyszymy dzisiaj o spotkaniu Zmartwychwstałego z uczniami w Galilei. Trzeba 
powiedzieć, że przedziwne są te spotkania. Najbliżsi nie potrafili Go od razu rozpoznać! Dlaczego?! Wynika z tego, że 
musiał wyglądać inaczej niż poprzednio. Kiedy już Go jednak rozpoznawano, to Jego obecność była po prostu 
oczywista. Ale można było też wątpić i nie rozpoznać Go. Ta sytuacja potwierdza tylko fakt, że żaden nieprzyjaciel ani 
człowiek obojętny nie spotkał Go po zmartwychwstaniu. Ukazał się On jedynie tym, którzy za Nim tęsknili i Go szukali. 
Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest postać Apostoła Pawła. Jednak i w tym przypadku, po ukazaniu się Pana, Paweł 
nie miał już żadnej wątpliwości, że jego życie miało sens o tyle, o ile było życiem w Nim. To nowe życie, które przynosi 
Zmartwychwstały Pan można rozpoznać jedynie w miłości. Jeżeli ktoś nie ma w sobie miłości, nie może tego życia 
rozpoznać. Powierzenie Piotrowi troski o wspólnotę Kościoła pokazuje, że prawdziwie prowadzić do Jezusa mogą 
tylko ci, którzy Go kochają. Głoszenia Ewangelii nie można ograniczać tylko do przekazywania nauki czy zasad 
moralnych, ale przede wszystkim ma być świadectwem życia tego, który głosi. Swoim życiem dawać świadectwo o 
nowym życiu, jakie Jezus nam objawił przez swoje Zmartwychwstanie. Wiemy, że własne siły są często ograniczone, 
dlatego nasze świadectwo może być autentyczne do końca jedynie mocą Ducha Świętego. 

Prośmy dzisiaj Zmartwychwstałego Pana o łaskę wielkiego pragnienia spotkania z Nim. To potrójne pytanie Czy Mnie 
miłujesz skierowane jest także do nas. Jaka będzie nasza odpowiedź?


Serdecznie gratulujemy i radujemy się dzisiaj z Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci z naszego programu 
religijnego. Niech przyjaźń z Jezusem kwitnie w ich życiu i przynosi 
piękne, dobre owoce. Szczęść Boże!


PAX,

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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ŻYWY RÓŻANIEC- MAJ 2022  
W maju kontynuujemy modlitwę o pokój szczególnie na Ukrainie 
Intencja Papieska: O wiarę dla młodych 
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię 
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Intencje parafialne: Intencja przebłagalna za grzechy biskupów, księży i nas wszystkich, za 
rodziny, dzieci, młodzież, chorych, za Ks. Proboszcza Macieja, Ks. Daniela, o powołania, o 
radość nieba dla zmarłych, o zakończenie kryzysu spowodowanego pandemią. Nasze 
osobiste intencje.

Msza św. w intencji członków żywego różańca odbędzie się w poniedziałek, 2 maja 2022 o 7:30 wieczorem, a po Mszy 
Św. spotkanie z wymianą tajemnic. W każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8:30 rano modlimy się w intencjach 
obrony życia. Dołącz do nas!

           


LIVING ROSARY GROUP MAY 2022 

This month we continue to pray for peace especially in Ukraine. 
The Pope’s Monthly Intention: Faith-Filled Young People  
We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of 
discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

Parish intentions: Intention for the reparation for the sins of bishops, priests, and all of us, for families, children, 
youth, the sick, vocations, for the joy of heaven for the dead, the end of the crisis caused by the pandemic. 

Personal intentions. 
If you want to join this prayer group, please call the office.

Every second Sat. of the month at 7:30am we pray the rosary for the pro-life intentions. Come and join us! 

FIRST HOLY 
COMMUNION 

Congratulations to the 
following students from the 
Saint Priscilla Religious 
Education Program that 
received their First Holy 
Communion on May 1, 2022. 

Daniel Furman 
Nathan Gaeding 

Lyla Lubinski 
Angelina Miller 
Dylan Mindock 

Aubrey Santiago 

God Bless You! 

Maryjo Królowo Polski módl się za nami! 
Kościół katolicki w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość 
ta została ustanowiona przez Kościół na prośbę 
biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I 
wojnie światowej. 3 i 4 czerwca 1979 r. Jan Paweł II 
dokonał aktu zawierzenia Pani Jasnogórskiej: „... 
Zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy 
tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę w 
perspektywie kończącego się drugiego tysiąclecia 
dziejów chrześcijaństwa na ziemi”.

Msza Św. w naszym kościele ku czci Matki Bożej 
Królowej Polski będzie we wtorek o 7:30 wieczorem


Mary, Queen of Poland, pray for us! 
The Catholic Church in Poland on 
May 3 celebrates the Feast of the 
Blessed Virgin Mary, Queen of 
Poland. 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SAINTS OF THE WEEK   |    ŚWIĘCI TYGODNIA 

May 1—Saint Joseph the Worker, Patron Saint of workers 
Saint Joseph worked like a normal person worked. He was quiet and did his duty. He provided his 
family with food and shelter. The feast of Saint Joseph was instituted in 1955 in direct response to 
the surge of atheistic communism in the decades after World War II. Communism which appeared 
to be dehumanizing, anti-man, politically corrupt, and economically anemic. Work, from a Catholic 
perspective, is a source of dignity. When man works, then, he is participating in God’s own work. 
Subduing the earth is one of God’s original commandments to man. 


May 3—Saints Philip and James, Apostles First Century  
Patron Saint of hatmakers and pastry chefs (Philip) and pharmacists (James) 
Saint Philip was from tiny Bethsaida in Galilee. He was the one who brought his friend Nathanael to Jesus, insisting to 
Nathanael that he had found the Messiah. Philip also was the apostle who commented that it would take a 
considerable amount of money to feed a crowd of more than 5,000 hungry men, women, and children. James was the 
son of Alphaeus and was born in Caesarea. After Jesus’ death James continued to preach the Gospel and is believed 
to have become the first bishop of Jerusalem. Later he was stoned to death by resentful Jews. 


May 2—St. Athanasius, Bishop and Doctor c. 295–373 Patron Saint of theologians 
Saint Athanasius was born in Egypt. Athanasius played an important role at the Council of Nicea in 
promoting Greek word, “consubstantial” to describe Christ’s relationship with God the Father. The 
Son is distinct from the Father in His personhood, His mind, and His will. But Christ is entirely united 
to the Father in His substance, or nature. Saint Athanasius was without equal in defining and 
defending the Church’s dogma on the true nature of the Trinity. 


1 maja — Św. Józefa Robotnika, Patron robotników 
Święty Józef pracował jak zwykła osoba. W milczeniu spełniał swoje obowiązki. Zapewniał swojej 
rodzinie żywność i schronienie. Uroczystość św. Józefa została ustanowiona w 1955 roku w 
odpowiedzi na napływ ateistycznego komunizmu po II wojnie światowej, który odczłowieczał, był 
antyludzki, politycznie skorumpowany i wyniszczał gospodarkę. Praca natomiast z perspektywy katolickiej jest 
źródłem godności. Kiedy człowiek pracuje, uczestniczy w dziele samego Boga, a czynienie sobie ziemi poddanej jest 
jednym z pierwszych przykazań Boga dla człowieka.


3 maja — Świętych Filipa i Jakuba, Apostołów w pierwszym wieku- Patroni kapeluszników i cukierników (Filip) i 
farmaceutów (James) 
Św. Filip pochodził z Betsaidy w Galilei. To on przyprowadził swojego przyjaciela Natanaela do Jezusa, mówiąc, że 
znalazł Mesjasza. Filip był również tym apostołem, który powiedział, że nakarmienie 5 tysięcy głodnych mężczyzn, 
kobiet i dzieci wymagałoby znacznej sumy pieniędzy. 


Jakub był synem Alfeusza i urodził się w Cezarei. Po śmierci Jezusa Jakub nadal głosił Ewangelię i 
został pierwszym biskupem Jerozolimy. Później został ukamienowany przez wzburzonych Żydów.


2 maja — św. Atanazego, biskupa i doktora kościoła c. 295-373 Patron teologów 
Św. Atanazy urodził się w Egipcie, odegrał ważną rolę na Soborze Nicejskim, wprowadzając greckie 
słowo „współistotny” na określenie relacji Chrystusa z Bogiem Ojcem. Syn różni się od Ojca swoją 
osobą, umysłem i wolą. Ale Chrystus jest całkowicie zjednoczony z Ojcem w swojej istocie, czyli 
naturze. Św. Atanazy spełnił bardzo ważne zadanie w definiowaniu i obronie dogmatu Kościoła o 
prawdziwej naturze Trójcy Świętej.


Majówki ku czci Matki Bożej 
W miesiącu maju od poniedziałku do piątku 
odmawiamy Różaniec o godz. 6:50 wieczorem, a 
po niej będziemy odmawiać Litanię Loretańską. 
Nabożeństwo Majowe w niedzielę będzie o godz. 
5:30 po południu. 

Marian Devotion during  
the month of May 

We invite you to participate in Marian Devotion 
every day, from Monday to Saturday at 7:30 AM, 
and on Sunday before 8:30 Holy Mass.
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First Thursday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and prayer for priests and new vocations

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwszy Czwartek Miesiąca  
6:30 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz modlitwa za kapłanów i w intencji powołań.

7:30 PM Msza święta


First Friday of the Month 
7:00 AM Exposition of the Blessed Sacrament, Rosary and Litany to Sacred Heart of Jesus

8:00 AM Holy Eucharist followed by all day adoration


Pierwszy Piątek Miesiąca  
Zapraszamy wszystkich do naszej świątyni na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu

6:30PM Spowiedź świętą 

7:30 PM Msza święta 


First Saturday of the Month 
7:00AM Exposition of the Blessed Sacrament with Rosary and Litany of Loreto

8:00 AM Holy Eucharist


Pierwsza Sobota Miesiąca - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca  
7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec 

8:00 PM Msza święta, po mszy kerygmat i posługa modlitwą wstawienniczą
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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 24, 2022 

Sunday Collections  	 	 $8,824.91

St. Brother Albert Fund	 $3,285.00

Rice Bowl	 	 	 $72.05

Total Collections $12,181.96 

Thank you for your generosity!

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



