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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 (18) 
8:30AM	 God’s blessing & graces for family

	 Health & blessing for Dolores Firlotte

	 +Jan Kocon (family)

	 +Joseph Day Birthday Remembrance (wife)

	 +Dave McPhilips (O’Leary family)

10:30AM	 Za parafian św. Pryscylli

	 O Bożą opiekę dla Doriana, Olivera i rodziny

	 O szczęśliwy powrót do Chicago i opiekę M Najświętszej 	
	    dla Marii i syna Józefa oraz o zdrowie i opiekę Bożą dla 	
	    męża Stanisława i syna Stanisława

	 O zdrowie i bł Boże dla Jolanty Szczepańskiej i jej rodziny

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego

	 O zdrowie i Bożą opiekę dla Reginy Żak i jej rodziny

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do 	
	    zdrowia 

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 22 miesiące po śmierci (rodzina)

	 + Ludwika i Ludwik Guszkiewicz (rodzina)

	 +Stefania i Antoni Guszkiewicz (rodzina)

	 +Józef Jurek (rodzina)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Balbina Głowaty

	 +Victor i Adolf Burzyński

	 +Leokadia i Tadeusz Łepkowski

	 +Teresa Skawska

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Józef Czapiga 16-ta rocznica śmierci

	 +Helena Gaińska

	 +Paweł Padło

	 +Stanislawa Danowska w 43cia rocz. śm. i zmarłych z rodziny

12:30PM	 St. Priscilla Parishioners

6:00PM	 O łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego dla męża 

	    (żona i córka)

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety (siostra)

	 O opiekę Matki Najświętszej dla rodziny 

            	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O łaskę i dar macierzyństwa dla Anny

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

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Józef Czapiga 16-ta rocznica śmierci

	 +Kamil Kwiatek

	 +Paweł Padło

	 +Jan Starnowski

	 +Witold Kosowski


MONDAY (19)  
8:00AM	 In Thanksgiving (Ursula)

	 +Paz Victoria (Reyes family)

7:30PM 	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa 


TUESDAY (20)  
8:00AM	 Health & God’s blessings for John Measures

	 God’s blessing for Wilczek, Novak, Majewski and Heflin families

	 +Joseph Kurtyka death anniversary

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia


TUESDAY (20)  
7:30PM	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


WEDNESDAY (21)  
8:00AM	 Andreas & Barbara Bauer (Doppel family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

        	 Przez wstw. MB Nieustającej Pomocy o dar macierzyństwa dla 	 	
	    Anny

	 O łaskę zdrowia dla Edwarda Radziszewskiego 

	 O opiekę M Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 O uzdrowienie dla Antoniego i łaski potrzebne dla  rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


THURSDAY (22) 
8:00AM	 +Karoline Kremer (Doppel family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa  


FRIDAY (23) 
8:00AM	 God’s blessings & good health for Arlene Villegas (family)

7:30PM	 Intencja błagalna dla rodziny

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów 

	 +Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

	 +Paweł Padło  


SATURDAY (24) 
8:00AM	 For safe delivery & God’s blessings for family

	 Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

9:00AM	 O Boże błogosławieństwo dla ks. Macieja i ks. Daniela

	 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Zdzisława 	 	  
	    Kułaga w rocznicę ślubu

	 O łaskę uzdrowienia dla Elżbiety

	 O łaskę zdrowia dla s. Danuty

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego i Bożą opiekę dla rodziny

	 O Dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Barbary, Pawła i dzieci

	 O łaskę zdrowia dla Edrawda Radziszewskiego

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta i rodziny

	 Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wszelkie łaski i prosząc 

	    o dalsze bł., opiekę M. Bożej i nawrócenie dla rodzin: Wilczek, 		    
	    Nowak, Majewski, Bińczycki i Heflin

	 O opiekę Maryi dla Pauli, Joshua, Heniusia i Collette

	 O szczęśliwy przebieg operacji Collette i jej powrót do zdrowia

	 +Teresa Skawska 

	 +Franciszek Mikuś

	 +Henryk Kaziów,

	 + Janina i Michał Kaziów

	 +Aleksandra i Jan Gliwa

4:00PM	 +Salvatore & Maria De Simone (Michael)

	 +Marc S. Hujar (Hujar family)

	 +Margaret Sullivan (Hujar family)
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	 We all know such people from our lives - talented, gifted in every way, sensitive and 
beautiful. They are not lacking anything. They have literally everything, health, good job, 
beautiful homes, a wonderful family, large fortune that allows them to do whatever they 
dream of. They live in constant sunshine. Opposing winds and rains pass them by. Pure 
idyll, then suddenly everything turns upside down in the blink of an eye. There comes 
suffering, a severe, incurable disease. The fight begins. You can often see how people 
become completely different after struggling with a serious disease for many weeks. They are giving away what 
they have not wanted to share with anyone so far. They give up what has always been necessary for them. They 
strive to meet those whom they have not even paid attention to so far. Someone will say: When fear strikes, you 
turn to God. Others simply mock this sudden, forced change. Still, others take advantage of their sudden 
generosity without moderation. The truth is that we will always be debtors to God. Our accounts, checks and 
balances with God are never correct, they are never clean and even. Unfortunately, we often mishandle the gifts 
we have received from our Creator. We often think that we simply deserve it, take it for granted. We use them for 
our own, unclear and often dishonest purposes, without regard to anyone.


	 "I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed 
into eternal dwellings" (Lk 16,9). The paradox that we see in today's Gospel leaves no doubt - God will always be 
pleased when, like a dishonest steward, we give up our payment in order to gain friends, transfer His property to 
others. When, even in the last moment, in the last hour of our lives, we find time to distribute forgiveness, mercy, 
compassion and love.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Wszyscy znamy z życia takich ludzi – utalentowanych, obdarowanych pod każdym względem, wrażliwych 
i pięknych. Niczego im nie brakuje. Mają dosłownie wszystko, zdrowie, dobrą pracę, piękne domy, cudowną 
rodzinę, spory majątek, który pozwala im na realizowanie wszystkiego co im się wymarzy. Żyją w ciągłym słońcu. 
Omijają ich przeciwne wiatry i deszcze. Czysta sielanka, aż tu nagle, w mgnieniu oka wszystko się wywraca. 
Przychodzi cierpienie, ciężka, nieuleczalna choroba. Rozpoczyna się walka. Często widać jak przez wiele tygodni 
zmagania z ciężką chorobą stają się całkowicie innymi ludźmi. Rozdają to, czym do tej pory nie chcieli się z nikim 
podzielić. Rezygnują z tego, co zawsze było im niezbędne. Zabiegają o spotkanie z tymi, na których do tej pory 
nie zwracali nawet uwagi. Ktoś powie: Jak trwoga, to do Boga. Inni zwyczajnie drwią z tej nagłej, wymuszonej 
sytuacją przemiany. Jeszcze inni bez umiaru korzystają z ich nagłej hojności. Prawda jest taka, że wobec Pana 
Boga zawsze będziemy dłużnikami. Nasze rachunki z Panem Bogiem nigdy się nie zgadzają, nigdy nie są czyste i 
wyrównane. Niestety często niewłaściwie administrujemy darami, które otrzymaliśmy od Stwórcy. 
Niejednokrotnie uważamy, że nam się zwyczajnie należą. Wykorzystujemy je dla własnych, niejasnych i często 
nieuczciwych celów z nikim przy tym się nie licząc. 

	 

	 „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą  mamoną, aby gdy wszystko się  skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków” (Łk 16,9). Paradoks zawarty w dzisiejszej Ewangelii nie pozostawia wątpliwości – Pan 
Bóg zawsze będzie zadowolony, kiedy podobnie jak nieuczciwy 
zarządca zrezygnujemy ze swojej zapłaty, aby tak pozyskać sobie 
przyjaciół, będziemy Jego majątek przelewać na innych. Kiedy 
choćby w ostatniej chwili, w ostatniej godzinie życia znajdziemy 
czas, aby rozdawać przebaczenie, miłosierdzie, współczucie i 
miłość.


PAX, 

Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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W niedziele 11 września odbyło się pierwsze spotkanie Aby uzdrowić rodzine - Tato, mamo jest Nadzieja.

Tematem spotkania były uzależnienia miedzy innymi od alkoholu, narkotyków, komputera. W spotkaniu 

uczestniczyli terapeuci Wojtek Kozlowski oraz Małgosia Olczak a także były policjant Marcin Vogel, który 
wyjaśniał w jakich sytuacjach używać numeru 911 do pomocy. Były również niesamowite świadectwa ludzi 
którzy mieli styczność z narkotykami i z tego miejsca podziękowania płyną dla Sławki, Michała i Jerzego za 

odwagę w dawaniu świadectwa…Dziękujemy Montrose Deli za donacje poczęstunku, firmie Pro-Temp of Illinois 
za pokrycie kosztów wydruku koszulek, plakatów.


Serdecznie podziękowania Polvision, Radiu Maryja, Radiu Deon za udostępnienie czasu antenowego a także 
Monitorowi I Dziennikowi Związkowemu. 


Podziękowania kierujemy również w stronę Ks. Macieja Galle za goszczenie nas a także Wam wszystkim którzy 
przyszliście i żywo byliście zainteresowani tematem  w trosce o swoich najbliższych a także znajomych i 

sąsiadów.
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First Day of Religious Education Picnic! 
Religious Education just started! 

After prayers, parents’ orientation meeting, and the first class of the year, 
everyone joined in for a Hot Dog Picnic with games and some fun. It was a joyful 

time of unity for parents, students and catechists!  
Program Nauki Religii już się rozpoczął! 

Po modlitwie, spotkaniu orientacyjnym z rodzicami i pierwszych zajęciach wszyscy dołączyli na Hot Dog Piknik z grami i 
zabawą. Był to radosny czas jedności dla rodziców, uczniów i katechetów! 

Catechetical Sunday - Niedziela katechetyczna 
"This is my body given for you” Luke 22:19 

„To jest ciało moje, które za was będzie wydane”. 

Catechetical Sunday is a wonderful opportunity to reflect on the role that each person plays, 
by virtue of Baptism, in handing on the faith and being a witness to the Gospel. This year, the 
Church will celebrate Catechetical Sunday on September 18, 2022, and the theme is: “This is my body given for you”. 
Those who the parish community has designated to serve as catechists will be called forth to be commissioned for 
their ministry. 

Niedziela katechetyczna jest wspaniałą okazją do refleksji nad rolą, jaką każdy człowiek ma na mocy chrztu świętego 
w przekazywaniu wiary i byciu świadkiem Ewangelii. W tym roku Kościół obchodzi Niedzielę Katechetyczną 18 
września 2022 r., a tematem przewodnim jest: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane”. Wszystkie te osoby, 
które odpowiedziały na  wezwanie, aby być katechetą zostaną posłane do podsługii na niedzielnej Mszy Św o godz. 
12:30. 


CATECHISTS AT ST. PRISCILLA  
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM YEAR 2022/2023- KATECHECI Z PROGRAM NAUKI RELIGII


 

ANDREA MILLER 

SUZANNE MORITZ 
MARGARET TOMASIK 

THERESA TYC 
MARTINA O’LEARY 
ARLENA JAGIELLO 
CHARLES HARMATA 

SR. MARGARET LANGBEEN 
LINDA DUPLANTIS 

MAGDALENA KLESZCZ 
JOANNA SURA 

MARTA ŚNIEŻKO 

Thank God for your generous response! 
Bóg zapłać za waszą ofiarną odpowiedź! 
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA


September 23, Saint Padre Pio, also known as Saint Pio of Pietrelcina, was an Italian Franciscan friar, 
priest, stigmatist, and mystic. Padre Pio embraced his own great suffering as his personal share in the 
suffering of Christ. But he could not endure the suffering of others. He appeared in two places at the 
same time to help people in trouble. He summoned friends by mental telepathy or by causing them to 
smell the scent of violets, which was associated with his presence. He read people’s thoughts. He 
dumbfounded people in the confessional by describing all their sins in detail. He accurately predicted 
future events, including his own death. He healed people of deafness, blindness, and incurable diseases. 
And for fifty years he bore Christ’s wounds on his body and suffered enormously because of them.

 

23 wrzesień - Święty Ojciec Pio, 1887-1968 Ojciec Pio, z Pietrelciny, był włoskim franciszkaninem, księdzem, 
stygmatykiem i mistykiem. Ojciec Pio przyjął swoje własne wielkie cierpienie jako swój osobisty udział w cierpieniu 
Chrystusa, ale nie mógł znieść cierpienia innych. Pojawiał się w dwóch miejscach jednocześnie, aby pomagać 
ludziom w tarapatach. Przywoływał przyjaciół za pomocą telepatii mentalnej lub zmuszając ich do wyczuwania 
zapachu fiołków, co było związane z jego obecnością. Czytał myśli ludzi. Wprawiał w osłupienie ludzi w konfesjonale, 
szczegółowo opisując wszystkie ich grzechy. Dokładnie przewidział przyszłe wydarzenia, w tym własną śmierć. 
Uzdrawiał ludzi z głuchoty, ślepoty i nieuleczalnych chorób. I przez pięćdziesiąt lat nosił rany Chrystusa na swoim 
ciele i ogromnie cierpiał z ich powodu.

 

Saint Joseph of Copertino, Giuseppe Deza, was born in Copertino (Italy) in 1603. In his youth he 
worked in the field, devoting himself to lonely meditation. According to his contemporaries, he was not 
suitable for religious life: he was disqualified by the lack of elementary education and skills, as well as 
sluggishness. He barely managed to pass the exam; in 1628 he was admitted to ordination and began 
his priestly ministry. It was then that his levitations were publicly revealed, accompanied by other 
mystical gifts, and which began to attract crowds of the pious and curious to him. For many, Joseph 
was a living reflection of St. Francis of Assisi. Theologians saw in him a classic example of a mystic 
endowed with the gift of levitation, found in him at least a hundred times. He is not without a dose of 
humor - for the patron of those taking exams.


Święty Józef z Kupertynu, Urodził się w Copertino (Italia)1603 r. W młodości pracował na roli, oddając się poza tym 
samotnym rozmyślaniom. Do życia zakonnego wedle współczesnych się nie nadawał: dyskwalifikował go brak 
elementarnego wykształcenia i brak uzdolnień, a także niemrawy. Ledwo udało mu się zdać egzamin; w 1628 r. został 
dopuszczony do święceń i rozpoczął posługiwanie kapłańskie. Wtedy to ujawniły się publicznie jego lewitacje, którym 
towarzyszyły inne dary mistyczne i które zaczęły ściągać do niego rzesze pobożnych i ciekawskich. Dla wielu Józef 
był żywym odzwierciedleniem św. Franciszka z Asyżu. Teologowie widzieli w nim klasyczny przykład mistyka 
obdarzonego darem lewitacji, którą stwierdzono u niego co najmniej sto razy. Józef z Kupertynu uchodzi m.in. - nie 
bez dozy humoru - za patrona przystępujących do egzaminów


September 19, Our Lady of La Salette appeared once, on September 19, 1846, to two poor children, 15-year-old 
Melania Calvat and 11-year-old Maksymin Giraud, with her message. The content of the Message of la Salette was 
the call of people to repentance and return to God. In the Message delivered, the Beautiful Lady condemned the 
failure to fulfill the obligation to participate in the Sunday Eucharist, the violation of rest on Sunday, the neglect of daily 
prayers, prescribed fasts, and also using vulgar language. The priests who worked in La Salette, over time founded 
the Congregation of the Missionaries of Our Lady of La Salette-Saletinians.


19 września NMP z La Salette, Matka Boża ukazała się jeden raz dnia 19 września 1846  roku 
dwojgu biednym dzieciom: 15-letniej  Melanii Calvat  i 11-letniemu  Maksyminowi Giraud, 
przekazując im swoje orędzie. Piękna Pani w przekazanym Orędziu napiętnowała niewypełnianie 
obowiązku uczestnictwa w coniedzielnej  Eucharystii, naruszenie świątecznego odpoczynku, 
zaniedbanie codziennej modlitwy, a także wypomina wypowiadane bluźnierstwa i przekleństwa 
oraz niezachowanie nakazanych postów. Księża, którzy pracowali w La Salette, z biegiem czasu 
założyli Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette- Saletyni.



Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time September 18, 2022

8

Carlito & Nora Avanzado—Joe Bargi—Beata—Lorraine Belokon—Dorothy Cascio—Rosario Cruz—Jan 
Drożdż—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—Travis Richard Stevens
—Heidi Strong—Gina Swensen—Mari Temby—John Trawicki—Roger Vlasos—Ann Vincent—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 

Thank you for your generosity!

September 11, 2022 

Total Sunday Collections - $8,471.73 

Thank you for your  
continued support of our parish!
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