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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 (22) 
8:30AM In thanksgiving & God’s Blessings for Wesley & family

	 God’s Blessings for Avanzado family

	 +Jan Kocon (family)

10:30AM Za parafian św. Pryscylli

	 O Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla 	
	   Doriana, Olivera i rodziny

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	
	   Łukasza

	 Intencja błagalna o zdrowie i opiekę Matki 	 	
	   Najświętszej dla Bartka

	 O potrzebne siły i łaskę wiary w walce z chorobą dla 	
	   syna Damiana (rodzice)

	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże prowadzenie, 	
	   dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Alicji i 	
	   Małgosi Zielonka z okazji urodzin (rodzice)

	 O Boże Miłosierdzie i właściwe rozeznanie w życiu i 	
	   pracy dla dzieci

	 +Anna Kalinowski (rodzina)

	 +Dominik Kalinowki (żona i dzieci)

	 + Łukasz Boufał (rodzice)

	 +Michał Dolubizno (rodzice)

	 +Aleksandra Zapart (rodzina)

	 +Elżbieta Grabowska 26 miesięcy po śmierci 

	   (mąż z rodziną)

	 +Stanisław Tołwiński (Marszałkowie)

	 +Teresa i Roman Jędryczka (rodzina)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Kazimierz Kozłowski (żona z rodziną)

	 +Janina i Władysław Spyrka (dzieci)

	 +Maria i Michał Giba (rodzina)

	 +Henryka Siedlarz (rodzina)

	 +Conrad Nowak (rodzina)

	 +Maria Machnik (córka)

	 +Stanisław Słowik (córka)

	 +Halina Cieśliczka (siostra)

	 +Jerzy Sas (rodzina)

	 +Bogdan Czosnek (rodzina)

	 +Stanisław Leżoń (rodzina)

	 +Weronika Leżoń (rodzina)

	 +Andrzej Leżoń (rodzina)

	 +Józef Noga (córka, wnuczka i prawnuczka)

	 +Bogumiła Borysiewicz w 2-gą rocznicę śmierci 	
	   (córka)

	 +Antoni Borysiewicz (córka)

	 +Helena Biernacki miesiąc po śmierci (córka)

	 +Kazimierz Orłowski (siostra)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego 

	   (żona i córka)

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla 	
	   Łukasza

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	   (Edyta i Mirosław)

	 +Stanisław Tołowiński (Marszałkowie)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Barbara Niedorezo (rodzina)

	 +Conrad Nowak (rodzina)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (23)  
8:00AM	 +Auralila Abdalah (Ocampo & Cabrerra)

7:30PM 	O rozpoznanie Woli  Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 +Antonina Piłat 10 miesięcy po śmierci (Jarosz)


TUESDAY (24)  
8:00AM	 +Auralila Abdalah (Ocampo & Cabrera)

7:30PM	 O rozpoznanie Woli  Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci 

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza


WEDNESDAY (25)  
8:00AM	 +Robert Drzewiecki (friends)

7:30PM	 Intencja błagalna o łaski dla rodziny

	 O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka

	 O opiekę MB Częstochowskiej dla Edwarda 		 	
	   Radziszewskiego 

	 O łaskę uzdrowienia dla Antoniego

	 O łaski potrzebne dla Barbary, Pawła i dzieci 

	 O łaskę zdrowia dla Wiesława

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 O opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	   i rodziny

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 O rozpoznanie Woli Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci

	 +Paweł Biel 


THURSDAY (26) 
8:00AM	 Thanksgiving from Cuison & Perez families

7:30PM	 O rozpoznanie Woli Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza


FRIDAY (27) 
8:00AM	 +Harriet Marienfeld birthday remembrance (Jim Miketta) 

7:30PM	 O rozpoznanie Woli Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza


SATURDAY (28) 
8:00AM	 Deceased members of Nowak family

       Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

	 +Halina i Edward Nowak

9:00AM	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże bł dla ks. Maciej 

	   i ks. Daniela

	 O łaskę zdrowia dla Antoniego i Bożą opiekę dla rodziny

	 O światło Ducha Świętego dla Barbary, Pawła i dzieci

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

            Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wszelkie otrzymane 	
	 łaski i prosząc o nawrócenie, dalsze błogosł.i opiekę

	 Matki Bożej dla rodzin Wilczek, Nowak, Majewski i Heflin

	 O rozpoznanie Woli Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci

	 +Paweł Biel

4:00PM	 In thanksgiving, God’s Blessings & protection of the 	 	
	   Blessed Mother for Abby Criollo on her 15th birthday 	
	   (family)

	 +Vilge Davanzo 1st death anniversary (family) 
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	 Today we celebrate the Sunday of the Word of God. It is in this Word 
that we want to look for tips for life and decisions we are about to make. The 
Gospel today shows us the Lord Jesus calling His disciples. Interestingly, 
our Lord did not announce any casting for the Apostles. He chose them 
simply walking along the road. There seemed to be no extraordinary criteria 
by which He would select His disciples. There was also no interview. Jesus 
chose the twelve and many to this day say that He did not make the best of a 
choice. Peter denied Him, Judas sold out, the others probably also had weaker moments. 
Paradoxically, this weakness and incompetence of the Apostles was their greatest asset. They 
needed someone who would believe in them and completely change their lives. They were not 
celebrities and certainly did not feel special at all. That is why they could be close to God every 
day. Similarly, He felt just good in their company.


	 Let us also enjoy the presence of the Lord among us and listen to His word, so that we can 
constantly live in His presence and be His witnesses.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Dzisiaj obchodzimy w Kościele niedzielę Słowa Bożego. To w nim chcemy szukać 
wskazówek dla życia, podejmowanych decyzji i wyboru właściwych dróg. Ewangelia dzisiaj 
ukazuje nam Pana Jezusa powołującego swoich uczniów. Co ciekawe nasz Pan nie ogłosił 
castingu na apostołów. Wybrał ich zwyczajnie wędrując drogą. Nie było raczej żadnych 
nadzwyczajnych kryteriów, według których dobierałby kolejnych uczniów. Nie było też  żadnej 
rozmowy kwalifikacyjnej. Jezus wybrał dwunastu i wielu do dzisiaj twierdzi, że wybrał nie najlepiej. 
Piotr się Go zaparł, Judasz sprzedał, pozostali zapewne też mieli słabsze chwile. Paradoksalnie 
właśnie ta słabość i nieudolność Apostołów była ich największym atutem. Potrzebowali Kogoś, kto 
w nich uwierzy i całkowicie odmieni ich życie. Nie byli celebrytami ówczesnego świata i wcale nie 
czuli się wyjątkowi. Dlatego właśnie na co dzień mogli być  blisko Boga. Podobnie i On, w ich 
towarzystwie czuł się po prostu dobrze. 

	 

	 Cieszmy się i my obecnością Pana wśród nas 
i słuchajmy Jego słowa, tak abyśmy potrafili 
nieustannie żyć w Jego obecności i być Jego 
świadkami. 

 

PAX,  
Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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Annual International Christmas Celebration 
Doroczne Świętowanie Bożego Narodzenia 

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w naszym 
Międzynarodowym Op łatku Parafialnym, by ł to 
szczególny czas dzielenia się różnymi świątecznymi 
daniami, tradycjami i czasem spędzonym przy wspólnym 
stole. Dziękujemy wszystkim którzy przygotowywali tę 
uroczystość, szczególnie Suzanne Moritz za jej czas i 
poświęcenie.


Thank you to all who attended our Annual International 
Christmas Celebration, for sharing ethnic food, time and 
traditions in the spirit of Christmas. Thank you all who 
prepared this celebration, special thanks to Suzanne 
Moritz, for her time and dedication.



Third Sunday in Ordinary Time January 22, 2023

6

January 22, Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children 
22 stycznia, Dzień Modlitw o Prawną Ochronę Dzieci Nienarodzonych 

 
PRAWDA O ABORCJI I ZDROWIU 
KOBIETY 
Aborcja nie ratuje życia kobiety 
Aborcja jest bezpośrednim i celowym 
zabijaniem dzieci w łonie matki. 
Aborcja nigdy nie jest medycznie 
konieczna. Nie leczy i nie rozwiązuje 
żadnych komplikacji związanych z ciążą. 
Zakaz aborcji nie wpływałby na leczenie 
związane z poronieniem. Jest całkowita 
różnica między utratą dziecka w wyniku 
poronienia, a celowym odebraniu życia. 
W przypadku poronienia, gdy potrzebny 
jest zabieg, polega on na usunięciu już 
umarłego ciała nienarodzonego dziecka. 
W przypadku aborcji, zabieg polega na 
usunięciu żywego dziecka, w celu 
odebrania jego życia. 
Kobiety mogą otrzymać potrzebne 
leczenie jakiego potrzebują bez aborcji 
W rzadkich przypadkach, aby ratować 
życie może dojść do śmierci. Restrykcje 
związane z aborcją nienarodzonego 
dziecka nie pozbawią kobiety możliwości 
ratowania jej życia.  
Celem leczenia powinno być ratowanie 
życia matki, a nie celowe zabicie jej 
nienarodzonego dziecka. Kiedy życie 
kobiety jest w niebezpieczeństwie, często 
stosowany jest wywoływany poród, aby 
ratować życie obojga. 
  

Ciąża pozamaciczna. W tym przypadku embrion nie przeżyje, gdyż rozwija się poza macicą i to jest też poważne 
zagrożenie życia matki. Choć może to rozwiązać się naturalnie, w tym wypadku interwencja jest często konieczna. 
Nie jest to aborcja, ale usunięcie jajowodu z embrionem, często już z obumarłym. Jest to rozwiązanie ciąży 
pozamacicznej. 
Jeśli ty lub ktoś kogo znasz brał udział w aborcji i cierpi z tego powodu, może skorzystać z poufnej pomocy, którą 
oferuje Kościół poprzez Projekt Racheli, więcej informacji: www. hopeafterabortion.org  
 
 



Third Sunday in Ordinary Time January 22, 2023

7

SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA 

Tues. January 24: Saint Francis de Sales, Bishop and Doctor—Memorial, 1567–1622, Patron of 
authors, journalists, writers, deaf persons, educators  
Francis was born into a noble family in modern-day France, not far from Geneva. His father had 
selected a noblewoman for Francis to marry and had planned for his gifted son to enter into politics. 
At the age of nineteen, Francis attended a Calvinist lecture on predestination, which led him to believe 
he was destined for hell. This greatly affected him, and he struggled with the idea for months. Eventually, through the 
intercession of our Blessed Mother and the Memorare prayer, Francis was freed from this error and turned his focus to 
the pure love of God and Francis decided to be a priest. Geneva was under the control of the Calvinists, but his 
sermons were preached with gentlemanlike qualities, showing great respect for those who disagreed with him, 
focusing instead on virtues, prayer, holiness, and overcoming sin. At the age of thirty-five he was ordained Bishop of 
Geneva. He believed that everyone, in every state in life, within every occupation, was called to a life of sanctity (book: 
Introduction to the Devout Life).  He assisted Saint Jane de Chantal, to establish the women’s Order of the Visitation of 
Holy Mary. His intention was to win back the citizens of Geneva to the Catholic Church. It is said that he won back as 
many as 40,000 Catholics who had become Calvinists. 

Wt. 24 stycznia: Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora, 1567–1622, patron autorów, dziennikarzy, pisarzy, 
osób niesłyszących, wychowawców 
  Franciszek urodził się w rodzinie szlacheckiej w dzisiejszej Francji, niedaleko Genewy. Jego ojciec chciał aby się 
ożenił i planował, aby zajął się polityką. W wieku dziewiętnastu lat Franciszek usłyszał kalwiński wykład na temat 
predestynacji, co doprowadziło go do przekonania, że jest przeznaczony do piekła i przez miesiące walczył z tymi 
myślami. W końcu, dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej i modlitwie Memorare, Franciszek został uwolniony od 
tego błędu. Wkrótce Franciszek został księdzem. Genewa znajdowała się pod kontrolą kalwinistów, a w swoich 
kazaniach okazywał wielki szacunek tym, którzy się z nim nie zgadzali, skupiając się na cnotach, modlitwie, świętości i 
pokonywaniu grzechu. W wieku trzydziestu pięciu lat został wyświęcony na biskupa Genewy. Uważał, że każdy, w 
każdym stanie, w każdym zawodzie, jest powołany do życia w świętości (książka: Wprowadzenie do życia 
pobożnego). Pomagał Św. Joannie de Chantal w założeniu żeńskiego Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Jego intencją było pozyskanie mieszkańców Genewy z powrotem dla Kościoła katolickiego. Mówi się, że odzyskał aż 
40 000 katolików, którzy przeszli na kalwinizm.


Fri. January 27: Saint Angela Merici, Virgin—Optional Memorial, 1474–1540, Patron of sickness, 
death of parents, disabled, handicapped, or physically challenged people 
Angela’s father, mother, and sister all died, leaving Angela and her three brothers orphaned. Around 
the age of twenty, Angela joined the Third Order Franciscans, the lay branch of the larger Franciscan 
Order. Soon Angela began to teach young girls who would gather in her home each day to help them 
become better Christians and to form the lay organization of women known as the “Company of Saint 
Ursula.” 

Pt. 27 stycznia: Św. Anieli Merici, dziewicy, 1474–1540, patronki chorób, śmierci rodziców, osób 
niepełnosprawnych 
Ojciec, matka i siostra Angeli zmarli, pozostawiając Angelę i jej trzech braci. W wieku około dwudziestu dwóch lat 
Angela wstąpiła do Trzeciego Zakonu Franciszkanów, świeckiej gałęzi Zakonu Franciszkanów. Aniela uczyla młode 
dziewczęta, które codziennie gromadziły się w jej domu, jak stać się lepszymi chrześcijanami. Później założyła 
świeckie żeńskie stowarzyszenie, znane jako „Urszulanki”. 


Sat. January 28: Saint Thomas Aquinas, Priest and Doctor—Memorial, 1225–1274, Patron of students, Catholic 
schools, apologists, booksellers, chastity, philosophers, publishers, scholars, theologians  
Among the greatest intellectuals in the history of the Church, Saint Thomas, Dominican, rises far above the rest. He is 
not only a Doctor of the Church but is given the titles Angelic Doctor, Common Doctor, and Universal Doctor. It is 
difficult to understate the impact that Saint Thomas has had on the Church’s doctrine and intellectual understanding of 
the faith.

Sob. 28 stycznia: św. Tomasz z Akwinu, kapłan i doktor — wspomnienie, 1225–1274, patron 
uczniów, szkół katolickich, apologetów, księgarzy, czystości, filozofów, wydawców, uczonych, 
teologów 
Jednym z najwybitniejszych intelektualistów historii Kościoła, był dominikanin, Św. Tomasz, Jest nie 
tylko Doktorem Kościoła, ale otrzymał tytuły Doktora Anielskiego, Doktora Powszechnego i Doktora 
Uniwersalnego. Św. Tomasz wywarł ogromny na doktrynę Kościoła i intelektualne rozumienie wiary.
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THE SUNDAY OF THE WORD OF GOD, 
The third Sunday of Ordinary Time 

Today's Catholic is called to take an intelligent, spiritual 
approach to the bible.


Here are some points for fruitful Scripture reading:

• The Church encourages Catholics to make reading 

the Bible part of their daily prayer lives.

• Reading the Bible should begin with a prayer asking 

the Holy Spirit to open our hearts and minds to the 
Word of God. 


• When selecting a Bible, look for a Catholic edition. A 
Catholic edition will have an  imprimatur notice on the 
back of the title page that indicates that the book is 
free of errors in Catholic doctrine.


• The Bible is the story of God's relationship with the 
people he has called to himself. It is not intended to 
be read as history text.


• Read the Bible in context.

• By reading and reflecting on Sacred Scripture, you 

can take God's Word to heart and put it into practice 
in your life. 


• The Bible is addressed to each of us in our own 
unique situations. We then can ask: What is God 
saying to me?


• We need to meditate on the message and put it into 
action in our lives. Only then can the word be "living 
and effective."(Hebrews 4:12).


By  Mary Elizabeth Sperry, Associate Director for 
Utilization of the New American Bible. 

N I E D Z I E L A S Ł O W A 
BOŻEGO, 
III Niedziela Zwykła 

Dzisiejszy katolik jest wezwany do 
przyjęcia inteligentnego, duchowego 
podejścia do Biblii.


Oto kilka wskazówek dotyczących 
owocnego czytania Pisma Świętego:

•Kośció ł zachęca katolików, aby 
czytanie Biblii częścią codziennego 
życia modlitewnego.


• Czytanie Biblii powinno zaczynać się od modlitwy do 
Ducha Świętego z prośbą, aby otworzył nasze serca i 
umysły na Słowo Boże.


• Wybierając Bibl ię , t rzeba poszukać wydania 
katolickiego. Wydanie katolickie będzie miało adnotację 
imprimatur na odwrocie strony tytułowej, która 
wskazuje, że książka jest wolna od błędów w doktrynie 
katolickiej.


• Biblia przedstawia relację Boga z ludem, który do siebie 
powo ła ł . N ie na leży go czytać j ako tekstu 
historycznego.


• Biblię należy czytać w kontekście.

• Poprzez czytanie i rozważanie Pisma Świętego 

przyjmujemy do serca Słowo Boże i wprowadzamy je w 
życie.


• Biblia jest adresowana do każdego z nas w naszej 
wyjątkowej sytuacji. Możemy zatem zadać sobie 
pytanie: Co Bóg do mnie mówi?


• Należy rozważać, medytować przesłanie i wprowadzać 
je w życie. Tylko wtedy słowo może być „żywe i 
skuteczne” (Hebrajczyków 4:12).

Zapraszamy do 
słuchania 
naszego 
nowego 

podcastu! 
Podcast jest 
prowadzony 

przez naszego 
proboszcza, Ks. Macieja, razem z Anną i 

Romanem Harmata. Więcej informacji można 
znaleść na naszej stronie internetowej: 

www.stpriscilla.org.
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Wieslaw Adamowski—Janet Arnet—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  
2023 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 2023 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!

January 15, 2023 
Total Sunday Collections	 $8,502.79

St. Brother Albert Fund	 $2,864.00

Total Collections $11,366.79 

Thank you for your continued  
support of our parish! 

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



