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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 (15) 
8:30AM	 God’s Blessings for Gloria Engel on her birthday 

	    (Denise DuPlantis) 

	 Birthday Blessings & health for Leanne Yamzon 

	 God’s blessings & graces for Novoa family

	 In thanksgiving, light of the Holy Spirit, graces & protection of 	
	    Blessed Mother for Emily & Brendan O’Leary

	 +Jan Kocon (family)

	 +Elizabeth & Ernest Schmit (granddaughter)

	 +Piotr Malewski (mother)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 Intencja dziękczynna z prośbą opiekę Matki Bożej dla 

	    ks. Daniela z okazji urodzin (Grupa Młodzieżowa)

	 W 78 rocznicę Bitwy o Monte Casino w intencji poległych 	
	    żołnierzy i zmarłych weteranów II Korpusu Generała Andersa 	
	    oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żyjących 	
	    weteranów tej zwycięskiej bitwy (Stowarzyszenie Weteranów 	
	    Armii Polskiej Placówka #90)

	 Intencja dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo Matki 	
	    Bożej Częstochowskiej o zdrowie i łaski potrzebne dla 	
	    Dominiki i Edwarda Radziszewskich z okazji 40-tej rocznicy 	
	    ślubu

	 O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dominiki 	
	    Radziszewskiej z okazji 60-tych urodzin

	 Podziękowanie z prośbą o dalszą opiekę i Boże 	 	
	    błogosławieństwo w rocznicę chrztu świętego dla Oliwii 	
	    Szwarc i Dariusza Radziszewskiego

	 O Boże bł i potrzebne łaski dla Leszka z okazji urodzin

	 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Olivera, Doriana 

	    i rodziny

	 O łaskę uzdrowienia i uwolnienia z nałogów dla Wiktora

	 O Boże błogosławieństwo dla Zofii Nowik w dniu urodzin 	
	    (Denise DuPlantis)

	 O zdrowie i potrzebne łaski dla Anny

	 O Bożą opiekę dla Macieja Maliszewskiego

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Reginy Żak

	 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 	
	    błogosławieństwo dla Leszka Olejnik z okazji 60-tych urodzin

	 O uwolnienie od złego ducha i depresji dla Doroty

	 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz intencja 	
	    dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny Jurek

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

	 O złamanie mocy przekleństwa pokoleniowego w rodzinie 

	    i uwolnienie od wpływów złego

	 +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)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski (rodzina)

	 +Helena Gaińska (rodzina)

	 +Krzysztof Żak (rodzina) 

	 +Leszek Żak (rodzina)

	 +Zofia Jaworek

	 +Zbigniew Kozma

	 +Czesław Przepiórka

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 O Bożą Opatrzność, zdrowie i łaski w Bogu wiadomej intencji 	
	    dla Zdzisława i rodziny

	 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anny

	 O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego (żona i córka)

	 W Bogu wiadomej intencji

	 +Bolesław Pawełko w rocznicę śmierci (rodzina)

	 +Józef Chajnowski 3 miesiące po śmierci 

	 +Piotr Malewski i zmarłych z rodziny

	 +Zofia Dolińska i za zmarłych z tej rodziny

	 O spokój duszy i pełność Nieba dla śp. Wandy Nida oraz 	
	    natchnienia Ducha Świętego dla jej rodziny  

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


MONDAY (16)  
8:00AM	 For protection of Blessed Mother & health for Emily O’Leary

	 Health & God’s blessings for Greg Moritz 

	 +Piotr Malewski & deceased

	 Members of Malewski family

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

	 +Balbina Głowaty 7-miesięcy po śm.

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


TUESDAY (17)  
8:00AM	 In thanksgiving &God’s Blessings for Fr. Maciej on his 14th 	 	
	    priesthood anniversary

	 Birthday Blessings for Teresita Maria Tesoro 

	 +Piotr Malewski & deceased members of Malewski family

	 +Estelle Kurtyka birthday 

	 Remembrance (Arlene)

7:30PM	 Intencja dziękczynno-błagalna o łaski potrzebne i opiekę Matki 	 	
	    Bożej dla ks. Macieja w dniu urodzin 14-tej rocznicy świeceń 	 	
	    Kapłańskich

	 Int. dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, bł. Boże 

	    i opiekę M Najśw. dla Krzysia i jego rodziny

                +Genowefa Czechowicz w 11-ta rocznicę oraz za zmarłych z rodziny

 

WEDNESDAY (18)  
8:00AM	 In thanksgiving Reyes family

	 +Jane Busse 5th death anniversary (Florence & Ursula)

	 +Piotr Malewski & deceased members of Malewski family

7:30PM	 O zdrowie i łaski potrzebne dla Anny i Barbary

	 W intencji Bogu wiadomej

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

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące 


THURSDAY (19) 
8:00AM	 +Piotr Malewski 40 days after Death & deceased members of 	 	
	    Malewski family  

7:30PM	 Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, bł. 	
	   Boże i opiekę M Najśw. na każdy dzień dla Krzysia i jego rodziny

	 +Helena Zalewska 2-ga rocznica Śmierci (córka)


FRIDAY (20) 
8:00AM	 +Piotr Malewski & deceased members of Malewski family

7:30PM	 Int. dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, bł. Boże i 

	    opiekę M Najśw. dla Krzysia i jego rodziny

	 O łaski potrzebne dla rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące


SATURDAY (21) 
8:00AM	 God’s Blessings & graces for Lenora Vena (Martina)

	 +Piotr Malewski & deceased members of Malewski family

9:00AM	 W Bogu wiadomej intencji

	 Int. dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, bł. Boże 

	    i opiekę M Najśw. na każdy dzień dla Krzysia i jego rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Anny i Barbary

	 O łaski potrzebne dla ks. Macieja i ks. Daniela

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

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 +Oskar Ziaja (rodzina)

	 +Halina i Edward Nowak i zmarłych z rodziny

	 +Antoni i Wanda Cecuga i zmarłych z rodziny

4:00PM	 God’s Blessings for Novoa family

	 +Bernice Hujar (Hujar family)

	 Graces & protection of Blessed Mother for O’Leary family
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	 Elisabeth Kubler Ross, the author of the book On Death & Dying, states that at 
the last stage of conscious preparation of terminally ill people to pass, only the most 
important matters count.

	 Exactly the day before His death, during the Last Supper, Jesus left His disciples 
with very specific instructions. He then revealed to them the essence of Christian ethics. 
He told them about love. Interestingly, the Lord Jesus did not stop at the Old Testament 
commandment, which spoke about loving your neighbor as yourself. This is not enough. From now on, it is 
no longer enough just to love your neighbor as yourself. It is not enough because we often love ourselves 
too little. Consider, for example, when someone spends sixteen hours a day at work, not allowing himself to 
rest, thus destroying his body, he does not love himself properly. Or does a person prone to quarrels not 
harming himself while at the same time effectuating division and discord in the family? Consequently, often 
feeling removed and lonely. Is it not that our lies do not turn against ourselves? The truth is that all sin 
ultimately returns to us like a boomerang and points its blade at us. This is because our love is simply sick 
and weak sometimes.

	 Knowing this very well, Jesus did not stop at the command to love your neighbor as yourself. He 
went much further. During the last supper in the Upper Room, He asked and encouraged His disciples: “I 
give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another” 
(Jn 13:34). In this way, it is Jesus Himself, and not us, who becomes the touchstone of genuine love. In the 
Upper Room this love began with the washing of the feet and ended up on the tree of the cross.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Elisabeth Kubler Ross, autorka książki Rozmowy o śmierci i umieraniu stwierdza, że na ostatnim 
etapie świadomego przygotowania nieuleczalnie chorych osób do odejścia liczą się  już tylko sprawy 
absolutnie najważniejsze. 

	 Dokładnie na dzień przed śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy Jezus zostawił swoich uczniów z 
bardzo konkretnymi pouczeniami. Objawił im wtedy sedno etyki chrześcijańskiej. Mówił im o miłości. Co 
ciekawe, Pan Jezus nie zatrzymał się jedynie na starotestamentalnym przykazaniu, które mówiło o miłości 
bliźniego jak siebie samego. To stanowczo za mało. Odtąd nie wystarczy już tylko kochać bliźniego jak 
siebie samego. Nie wystarczy dlatego, że często samych siebie kochamy za mało. Pomyślmy, jeżeli na 
przykład ktoś szesnaście godzin dziennie spędza w pracy, nie pozwalając sobie na odpoczynek, niszcząc w 
ten sposób swój organizm, ten raczej nie kocha siebie należycie. Albo czy osoba skłonna do kłótni nie 
wyrządza krzywdy samej sobie, wprowadzając jednocześnie podziały i niezgodę w rodzinie? W 
konsekwencji często sama czuje się odsunięta i samotna. Czy nie jest tak, że nasze kłamstwa nie obracają 
się przeciw nam samym? Prawda jest taka, że każdy grzech ostatecznie powraca do nas jak bumerang i 
kieruje swe ostrze przeciw nam. Dzieje się tak, bo nasza miłość jest czasem po prostu chora i słaba. 

	 Wiedząc o tym bardzo dobrze, dlatego właśnie Jezus nie zatrzymał 
się  tylko na nakazie miłości bliźniego jak siebie samego. Poszedł dużo dalej. 
Podczas wieczerzy w Wieczerniku prosił i zachęcał swoich uczniów: 
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13, 34). W takim 
postawieniu sprawy to sam Jezus, a nie my sami, staje się  probierzem 
autentycznej miłości. W Wieczerniku zaczęła się od umycia nóg, a skończyła 
się na drzewie krzyża.


PAX,

Ks. Maciej – wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA 
May 15—Saint Isidore the Farmer c. 1080–1130 | Patron Saint of farmers and brick layers 
Saint Isidore was from Spain and is known in Spanish as “the farm worker.” He was not a scholar and 
probably had trouble reading. He was married and a father. Numerous legends of miracle working 
and holiness attest to Saint Isidore’s influence on Spanish culture. In 1947 his partially incorrupt body was even put on 
public display to provoke prayers to bring a terrible Spanish drought to an end.  Saint Isidore is the patron saint of 
Madrid and of numerous other towns, cities, and regions throughout the Iberian Peninsula and Latin America. 


15 maja — Św. Izydora, 1080–1130 Patrona rolników i murarzy 
Święty Izydor pochodził z Hiszpanii i znany jest w Hiszpanii jako „robotnik rolny”. Nie był uczonym i prawdopodobnie 
miał problemy z czytaniem. Był żonaty i był ojcem. Liczne legendy o cudach i jego świętości świadczą o wpływie św. 
Izydora na kulturę hiszpańską. W 1947 jego częściowo zachowane ciało zostało nawet wystawione na widok 
publiczny, aby zainicjować modlitwy o zakończenie straszliwej hiszpańskiej suszy. Święty Izydor jest patronem 
Madrytu i wielu innych miast oraz regionów na Półwyspie Iberyjskim i Ameryce Łacińskiej.


16 maja- Andrzeja Boboli, ksiądz Jezuita, 1591- 1657- drugi patron Polski, Warmii i Warszawy  
Andrzej Bobola urodził się pod Sanokiem w 1591 rodzinie szlacheckiej. W Wilnie rozpoczął nowicjat w Towarzystwie 
Jezusowym i został wyświęcony w 1630 roku. Pracował jako duszpasterz i nauczyciel młodzieży. Od 1652 roku 
apostołował wśród ubogiej ludności na wschodnich obrzeżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Oddał się całkowicie 
pracy ewangelizacyjnej nawracając na katolicyzm ludność prawosławną. Zginął w Janowie Poleskim 16 maja 1657 
roku, z rąk Kozaków. Źródła mówią, że wpierw pojmano kapłana, następnie zdarto z niego suknię kapłańską. 
Przywiązanego do słupa Bobolę bito nahajami, z zamiarem, by duchowny katolicki wyrzekł się swej wiary. Następnie 
ubrano mu na głowę atrapę korony cierniowej wybijając przy tym zęby. Był z kolei poddany zdzieraniu paznokci i 
ciągnięciu przez dwa konie. Wykuto Mu oko i oszpecono szablami, zdzierając skórę z jednej ręki. Później przypalano 
go ogniem w rzeźni miejskiej, by kończyć obdzieraniem ciała i obcinaniem nosa, uszu i warg. Na koniec Kozacy 
posypali rany sieczką oraz wyrwali język, ponieważ głośno wzywał na pomoc osoby święte. Umarł powieszony do 
góry nogami na skutek podcięcia gardła. Wszystko miało trwać według przekazów dwie godziny. Watykańska 
Kongregacja ds. Świętych Obrzędów i Ceremonii napisała, że w historii Kościoła nie zanotowano męczeństwa równie 
okrutnego. Po swojej śmierci nie został zapomniany. W 1702  ukazał się w Pińsku, przełożonemu klasztoru oo. 
jezuitów. Wydobyto trumnę ze szczątkami Świętego. Okazało się wtedy, że ciało nie uległo rozkładowi, natomiast 
można było przy okazji poznać okrutne szczegóły męczeńskiej śmierci. Wkrótce rozpoczął się kult Boboli i zaczęły 
mnożyć się cuda. Po kanonizacji Andrzeja Boboli w czerwcu 1938 roku jego doczesne szczątki zostały 
przetransportowane z Moskwy (gdzie były ukrywane) do Warszawy. W czasie przejazdu w wielu miejscach, również w 
stolicach Słowenii i Węgier, odbywały się uroczystości ku czci Świętego. Tak wielkich manifestacji religijnych nie było 
wcześniej w historii Kościoła tych krajów.


May 16 - Andrzej Bobola, Jesuit priest, 1591-1657 - the second patron of Poland, Warmia and Warsaw 
Andrzej Bobola was born in Poland in 1591 in a noble family. He began his novitiate in the Society of Jesus in Vilnius 
and was ordained in 1630. He worked as a chaplain and youth teacher. From 1652, he was working among the poor 
on the eastern outskirts of the then Polish-Lithuanian Commonwealth. He devoted himself entirely to the work of 
evangelization, converting people from the Orthodoxy to Catholicism. He was killed by the Cossacks in Janów Poleski 
on May 16, 1657. Sources say that the priest was first arrested and then his priestly attire torn off. Tied to a pole, 
Bobola was beaten with nahas, so he would renounce his faith. Then a crown of thorns was put on his head, knocking 
out his teeth at the same time. He was in turn subjected to fingernail tearing and dragging by two horses. His eye was 
forged and disfigured with sabers, tearing the skin from one hand. Later, it was burned with fire in a municipal 
slaughterhouse to end up with skin stripping and cutting off the nose, ears and lips. At the end, the Cossacks 
sprinkled chaff on the wounds and tore the tongue out, as he loudly called saints for help. He died hanged upside 
down from a throat cut. According to reports, everything was supposed to take two hours. The Vatican Congregation 
for Sacred Rites and Ceremonies wrote that no martyrdom so cruel has been recorded in the history of the Church. 
After his death, he was not forgotten. In 1702 he appeared in Pińsk to the superior of the Jesuits. The coffin with the 
saint's remains was excavated. It turned out then that the body had uncorrupted, and it was a chance to 
learn the cruel details of the martyr's death. Soon, the devotion to Andrzej Bobola began and miracles 
began to happen widely. After Andrzej Bobola's canonization in June 1938, his mortal remains were 
transported from Moscow (where they were hidden) and then to Warsaw. During the trip, in many places, 
including the capitals of Slovenia and Hungary, celebrations in honor of the Saint were held. There have not 
been such great religious demonstrations before in the history of the Church in these countries.
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Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 
Bożej dla: Natalii Gwóźdź, Marysi Lorynowicz, Ani 
Szymczyk, Mateusza Kraus.  

Za życie, za dom rodzinny 

Za Boga w życia wiośnie, 

Za chleb i rocznicy święto, 

Dzisiaj dziękuję radośnie. 

Za tatę ukochanego 

I mamy serce drogie. Za lekcje religii, msze święte, 

Rodzinne życie z Bogiem.  

Rodzicom, kapłanom, błogosław Boże ukryty w chlebie. 
Na zawsze z nimi zostań - Prosimy, Jezu Ciebie. 


Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy 
upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W 
kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem 
jest I Komunia święta. Dlatego też 8 maja na Mszy Św. o 
10:30 dzieci klas III świętują jej rocznicę

The Living Rosary and the Faith Formation Groups invite all who want 
to join us for a continental breakfast  

after 8:00AM Mass on Wednesday May 18 in McGowan Hall.  
Feel free to bring some food or drink to share. 

ON WEDNESDAY MAY 25 THE LIVING ROSARY AND THE FAITH FORMATION 
GROUPS PLAN A DAY PILGRIMAGE TRIP TO MUNDELEIN AND MARYTOWN. 

Departure after 8:00AM Mass from St. Priscilla parking lot, Tour around Mundelein Seminary 10:00AM, lunch and visit 
Mary Town at 12:30PM. For information and reservation please contact Anna Harmata, tel. 773 545 8840. We will 
carpool - if you need a ride, please let us know. 
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Czcigodny Księże Proboszczu Macieju i Księże Danielu!  
Rocznica święceń kapłańskich, imieniny Ks. Macieja i urodziny Ks. 
Daniela, to są okazje, by w imieniu wszystkich Parafian wyrazić 
wam wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. 
Życzymy wam, drodzy Księża, aby dobry Bóg obdarzył was 
obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością 
przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Pragniemy wam 
podziękować za odważne przedsięwzięcia w sferze materialnej i 
duszpasterskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu za waszą troskę o 
piękno naszej Świątyni. 
Dziękujemy za przykład wiary, głoszone Słowo Boże, ufność w 
pomoc Bożą i za wszystko, co jest owocem trudu dla dobra Naszej 
Parafii. Niech Jezus Chrystus obdarza was wszelkimi łaskami, niech 
daje wam siły w prowadzeniu parafii, a Matka Najświętsza oraz 
Patronka Naszej Parafii Św. Pryscylla i patron, Św. Maciej niech 
mają was zawsze w swojej opiece.  
Szczęść Boże, z modlitwą, wasi parafianie 

Dear Pastor Matt and Fr. Daniel! 
Anniversary of the Priesthood, name day of Fr. Matt, and also Fr. 
Daniel’s birthday are great opportunities to express gratitude to 
both of you for the efforts of priestly service in our community. We wish you, dear Fathers, that good God 
would grant you an abundance of His graces, good health, joy and the ability 
to overcome the troubles of everyday life. We would like to thank you for your 
courageous endeavors in the material and spiritual sphere. We are grateful to 
God for your concern for the beauty of our church. 
Thank you for the example of faith, proclaimed Word of God, trust in God's 
help and for everything that is the fruit of efforts for the good of our Parish. 
May Jesus Christ give you all graces, give you strength to lead the parish, 
and may the Blessed Mother, Fr. Matt’s patron, St. Matthias and the 
Patroness of our Parish St. Priscilla may always protect you. 
God bless! With prayers, Your parishioners

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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Janice Arnet—Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Rosario 
Cruz—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—Jaymee Yamzon—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 

May 8, 2022 

Sunday Collections  	 	 $8,353.56

Catholic Charities	 	 $3,230.00

First Friday	 	 	 $675.00

First Saturday		 	 $1,457.00

Total Collections $13,715.56 

Thank you for your generosity!

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



