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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 - ext. 105


Mrs. Maryna Shutovich, Music Director - ext. 301 

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 Wesly & family

	 God’s Blessings for Avanzado family

	 +Jan Kocon (family)

	 +Joseph Day (wife)

	 +Harold & Leona Capoccia (Rose Anne McNicol)

	 +Francis Wajnert birthday remem. (Rose Anne McNicol)

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 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 (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)

	 +Andrzej Piłat (rodzina)

	 +Jan Cieśla 8- ma rocznica śmierci (żona i dzieci)

	 +Kazimierz Kozłowski (żona z rodziną)

	 +Marek Nowakowski 2 miesiące po śmierci (rodzina)

	 +Jadwiga Drozdel 16 miesięcy po śmierci (mąż)

	 +Józef Noga miesiąc po śmierci (rodzina)

	 +Tadeusz Łepkowski 30-ta rocznica (rodzina)

	 +Leokadia Łepkowska (rodzina)

	 +Victor i Adolf Burzyński (Hanna)

	 +Cecylia Jurusik rocznica śmierci (córka z rodziną)

	 +Barbara Romanowska 6-ta rocznica śmierci (rodzina) 

	 +Leopold Bobek 13-ta rocznica śmierci(rodzina)

12:30PM St. Priscilla Parishioners

6:00PM O uwolnienie męża z nałogu alkoholowego 

	   (żona i córka)

      Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 O dar macierzyństwa dla Anny

	 Intencja błagalna dla rodziny

	 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny 

	   (Edyta i Mirosław)

	 +Stanisław Tołowiński (Marszałkowie)

	 +Paweł Biel (rodzina)

	 +Kamil Kwiatek


MONDAY (30)  
8:00AM	 All souls in purgatory

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

	   i pracy dla dzieci

      Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 +Bolesław Pawełko z okazji urodzin (rodzina) 


TUESDAY (31)  
8:00AM	 +Auralila Abdalah 1 mo after death (Ocampo/Cabrerra) 

TUESDAY (31)  
8:00AM	 +Krystyna Kwik (family)

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

	   i pracy dla dzieci

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza


WEDNESDAY (1)  
8:00AM	 +Alejandra Pamatmat 18th death anniversary (family)

7:30PM`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


THURSDAY (2) 
8:00AM	 In thanksgiving the Holy Spirit for all the graces received, 
	   for conversion, God’s Blessings & the protection of the 	
	   Blessed Mother for the families of Wiczek, Nowak, 	 	
	   Majewski & Heflin

             +Leona Capoccia death anniversary (Rose Anne McNicol)

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

	   i pracy dla dzieci

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza


FRIDAY (3) 
8:00AM	 +Donald Schultz Jr. (mom & dad)

	 +Evelyn Cademartrie (family) 

7:30PM	 O łaskę uzdrowienia dla Wiesława 

            Intencja błagalna o cud uwolnienia z nałogów dla Łukasza

	 O rozpoznanie Woli Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci


SATURDAY (4) 
8:00AM	 +Cristina Cantos 2nd death anniversary (Olivia)

        Deceased members of the Sullivan, Moniak & Mayer families

	 +Halina i Edward Nowak

	 Deceased members of Nowak family

9:00AM	 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże bł dla ks. Macieja 	
	   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 opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Roberta 

	   i rodziny

	 O rozpoznanie Woli Bożej, właściwe miejsce w życiu 

	   i pracy dla dzieci

	 +Paweł Biel

4:00PM	 +Curtis Knight 1st death anniversary (family)

	 +Mary Ellen Jacobs (Hujar family)

	 +Pietro Massanisso (family)

7:00PM Nabożeństwo Pierwszej Soboty
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	 Today, the Evangelist Matthew shows us Jesus going up the mountain to 
preach: “Jesus, seeing the crowds, went up the mountain. And when he sat down, His 
disciples came to Him” (Matthew 5:1). The same scene described by Luke shows a 
completely different reality. In Luke's text: "He went down with them and stood on the 
plain" (Luke 6:17). Why such a discrepancy? Matthew's mountain and Luke's plain 
have been a source of consternation for biblical scholars for centuries. This issue was 
widely discussed. Some have argued that it was the custom of itinerant teachers to repeat the same 
teachings in different circumstances. Therefore, it can be safely assumed that Jesus repeated the teaching 
of the Beatitudes not only on the mountain or plain, but also in private homes, in the synagogue or even in 
the temple. Others again argued that Matthew's intention was to present Jesus as a new Moses. 
Consequently, just as Moses went up the mountain to give the Decalogue to the people, Jesus as the new 
Moses does the same and gives the nascent Church a specific constitution of the Kingdom of Heaven. 
Recent exegetical proposals suggest reaching back to the Aramaic background of the speech. In the 
language that Jesus spoke, the word taurah means both "mountain" and "field". Thus, you can safely avoid 
the consternation caused by the different location of the sermon. But what is more surprising is its content. 
Jesus teaches how to see victory in defeat, joy in sadness, wealth in poverty, gift in sacrifice, and life in 
death. It is safe to say that Jesus' greatest dream is to make us the happiest people in the world. The key to 
such happiness is one - staying close to God.

	 The Beatitudes, therefore, speak of people who have a great desire in their hearts to be close to God 
and who are close to people without seeking themselves.


PAX, 
Fr. Matthias - your Pastor

Fr. Matthias’ Reflection

	 Ewangelista Mateusz ukazuje nam dzisiaj Jezusa, który wychodzi na górę, aby wygłosić kazanie: 
„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie” (Mt 5,1). Ta sama 
scena opisana przez Łukasza pokazuje zgoła inną  rzeczywistość. W Łukaszowym tekście Pan Jezus: 
„Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie” (Łk 6,17). Skąd taka rozbieżność? Mateuszowa góra i 
Łukaszowa równina przez wieki budziły konsternację  biblistów. Kwestia ta była bardzo szeroko 
dyskutowana. Jedni dowodzili, że zwyczajem wędrownych nauczycieli było powtarzanie tych samych nauk 
w różnych okolicznościach. Można zatem spokojnie przyjąć, że Pan Jezus powtarzał naukę  o 
błogosławieństwach nie tylko na górze czy równinie, ale także w prywatnych domach, w synagodze czy 
nawet w świątyni. Inni znowu dowodzili, że zamiarem Mateusza było pokazanie Pana Jezusa jako nowego 
Mojżesza. Co za tym idzie, podobnie jak Mojżesz wyszedł na górę, aby dać ludowi Dekalog, Jezus jako 
nowy Mojżesz robi to samo i rodzącemu się Kościołowi daje swoistą konstytucję Królestwa Niebieskiego. 
Najnowsze propozycje egzegetyczne sugerują, aby sięgać do aramejskiego tła wygłoszenia mowy. W 
języku, którym mówił Jezus słowo taurah oznacza zarówno „górę” jak i „pole”. Spokojnie zatem można 
uniknąć konsternacji spowodowanej różną lokalizacją kazania. Dużo bardziej jednak może zaskakiwać jego 
treść. Jezus uczy bowiem jak w przegranej widzieć zwycięstwo, w smutku radość, w ubóstwie bogactwo, w 
ofierze  dar, a w śmierci życie. Można śmiało powiedzieć, że 
największym marzeniem Jezusa jest uczynić nas 
najszczęśliwszymi na świecie. Klucz do takiego szczęścia jest 
jeden – trwanie w bliskości Boga. 

	 Błogosławieństwa mówią zatem o ludziach, którzy 
mają w sercu wielkie pragnienie bliskości Boga i są blisko 
ludzi, nie szukając siebie.

 

PAX,  
Ks. Maciej - wasz Proboszcz 

Refleksje Ks. Macieja
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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  
6:30PM Spowiedź Święta

7:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec 

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

Thank You for Delicious Cream Puffs! 
Thank you all who supported Saint Priscilla bake sale last weekend. The whole profit, in the 
amount of $4,588.00, will go towards the modernization of the central cooling and heating system 
in our church building.  

Thank you all who prepared delicious cream puffs, special thanks to Mira Kuczyński, for her time 
and dedication in organizing the bake sale.


Podziękowanie za Pyszne Kremówki! 
Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili kremówki z okazji święta 
patronki naszego kościoła, Św. Pryscylli. Cały dochód ze 
sprzedaży, który wynosi $4,588.00, będzie w całości przeznaczony 
na nowy system grzewczo-chłodzący w budynku naszego kościoła. 

Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, którzy przez kilka dni piekli, 
przygotowywali i rozprowadzali wyjątkowo smaczne kremówki. 
Szczególne podziękowania dla Miry Kuczyński za jej czas i 
poświęcenie w przygotowaniu całego wydarzenia.
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Continuum on how to protect human life from conception to natural death. 
Continuum o tym jak chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. 

FEBRUARY 2- THE FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD 
Presentation in the Temple reflects the fulfillment of the Old 
Covenant. According to Old Testament law, a sacrifice had to 
be offered in the Temple when a child was consecrated to the 
Lord. Mary and Joseph honor this tradition. On this day, we 
also reflect on the gift of consecrated, dedicated to God’s 
service that gives true contentment and peace. 


2 LUTEGO – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni jest wypełnieniem 
Starego Przymierza. Zgodnie z prawem, pierworodne dziecko 
miało być poświęcone Panu, a także musiała być złożona 
ofiara w Świątyni, Maryja i Józef szanują i wypełniają tę 
tradycję. W tym dniu również pochylamy się nad darem osób 
konsekrowanych, oddanych służbie Bożej, która daje 
prawdziwe szczęście i pokój. 
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SAINTS OF THE WEEK - ŚWIĘCI TYGODNIA 

Tues. January 31— Saint John Bosco, Priest, 1815–1888 
Patron Saint of editors, publishers, schoolchildren and juvenile delinquents 
St. John grew up dirt poor in the country working as a shepherd. After priestly 
ordination we went to the big city, Turin, and saw firsthand how the urban poor lived. 
John Bosco knew God wanted him to work with boys because of a dream he had 
when he was young. In this dream, boys who had been playing roughly suddenly 
began playing together as happily as lambs. John heard a voice saying, “Teach them 
right from wrong. Teach them the beauty of goodness and the ugliness of sin.” It 
changed his life. He began a ministry to poor boys. He said Mass, heard confessions, 
taught the gospel, went on walks, cooked meals, and taught practical skills. Followers 
flocked to assist him and he founded the Salesians Congregation. By the time of its founder’s death in 1888 
the Salesians had 250 houses the world over caring for 130,000 children. Their work continues today.

Wt. 31 stycznia — Św. Jana Bosko, kapłana, 1815-1888 
Patrona redaktorów, wydawców, uczniów i młodocianych przestępców  
Św. Jan dorastał w biedzie, pracując jako pasterz. Po święceniach kapłańskich pojechał do dużego miasta, 
Turynu, gdzie zobaczył, jak żyje miejska biedota. Jan Bosco poznał, że Bóg chciał, aby pracował z 
chłopcami, ponieważ miał sen, W tym śnie chłopcy, którzy szorstko się bawili, nagle zaczęli bawić się razem 
radośnie jak baranki. Jan usłyszał głos mówiący: „Ucz ich odróżniać dobro od zła. Pokaż im jak dobre jest 
piękno, a jak brzydki grzech”. To zmieniło jego życie. Rozpoczął posługę wśród biednych chłopców. 
Odprawiał im Msze Św., spowiadał, nauczał Ewangelii, chodził na spacery, gotował posiłki i uczył 
praktycznych umiejętności. Z tymi którzy chcieli mu pomóc, założył Zgromadzenie Salezjanów. Do jego 
śmierci w 1888 r. salezjanie mieli 250 domów na całym świecie, mając pod opieką 130 000 
dzieci, a ich praca trwa do dziś.

 

Fri. February 3—Saint Blase, Bishop & Martyr, c. early Fourth Century 
Patron Saint of sufferers of throat diseases 
Blaise had been a doctor before he was ordained a priest. He became the bishop of 
Sebaste (now in central Turkey). During a period of persecution, he fled to a cave where he 
lived as a hermit. It is said that he cured and tamed the wild animals there. One day 
hunters discovered him and took him to the governor, who sentenced him to be tortured 
and killed.

Pt. 3 lutego— Św. Błażeja, biskupa i męczennika, żył w początku IV wieku  
Patrona cierpiących na choroby gardła 
Blaise był lekarzem, zanim został wyświęcony na kapłana. Został biskupem Sebaste (obecnie w środkowej 
Turcji). W okresie prześladowań uciekł do jaskini, w której mieszkał jako pustelnik. Leczył i oswajał tam 
dzikie zwierzęta. Pewnego dnia odkryli go łowcy i zabrali do gubernatora, który skazał go na tortury i 
śmierć.

 

Sun. February 5—Saint Agatha, Virgin, Martyr c. Third Century 
Patron Saint of Sicily, breast cancer, rape victims, and bellfounders 
Agatha was born in Sicily of noble parents in the third century. After dedicating her life to Christ, her beauty 
drew powerful men to her. But she refused all suitors in favor of the Lord. She was arrested, 
interrogated, tortured, and martyred. It is the constant tradition that her torture included sexual mutilation. 
She is honored for her courage in suffering and in remaining pure for the sake of Christ.

Niedz. 5 lutego — Św. Agaty, dziewicy i męczennicy, żyła w III wieku 
Patronki Sycylii, chorych na raka piersi, ofiary gwałtów i ludwisarzy 
Agata urodziła się na Sycylii ze szlacheckiej rodzinie w III wieku. Oddała swoje życie 
Chrystusowi, ale jej piękno przyciągało do niej wpływowych mężczyzn. Odrzuciła 
wszystkich zalotników ze względu na wybór Pana. Została aresztowana, 
przesłuchiwana, torturowana i zamęczona. Tradycja mówi, że jej tortury obejmowały 
także okaleczenia piersi. Do dzisiaj jest czczona za swoją odwagę w cierpieniu i trwanie 
w czystości ze względu na Chrystusa.
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CATHOLIC SCHOOLS AND RELIGIOUS EDUCATION WEEK AND SAINT 
PRISCILLA DAY  
The celebration of Catholic education begins on the last Sunday in January.   It is 
time to recognize a tremendous value of Catholic education and its contributions to 
our Church. Catholic education instills in students faith, helps to establish their 
relationship with God and their destiny to become saints.

At the end of the first semester our students and parents had time to summarize five months of 
study and joyfully celebrate the feast day of our patron, St. Priscilla. The catechists, on the other 
hand, participated in the retreat, where they took the initiative to bring families closer to the subject 
of the Eucharist and the role of the Holy Mass in our life.


TYDZIEŃ SZKÓŁ I PROGRAMÓW KATOLICKICH ORAZ DZIEŃ ŚWIĘTEJ PRYSCYLLI  
W tym roku świętujemy Tydzień Edukacji Katolickiej w ostatnim tygodniu stycznia. Jest to czas, 
aby docenić ogromną wartość katolickiej edukacji i jej wkład dla Kościoła. Edukacja Katolicka ma 
na celu wzbudzenie wiary w uczniach, pomoc w nawiązaniu relacji z Bogiem, który ich kocha, a 
także wpaja świadomość o ich przeznaczeniu do świętości.

Na koniec pierwszego semestru nauki nasi uczniowie i rodzice mieli czas, aby podsumować pięć 
miesięcy nauki i radośnie świętować dzień naszej patronki, Św. Pryscylli. Katecheci natomiast 
uczestniczyli w rekolekcjach, na których podjęli inicjatywę, aby na nowo przybliżyć rodzinom 
temat, Eucharystii i roli Mszy Św. w naszym życiu.
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Christmas Artwork Contest Winners! 
Congratulations to our schoolchildren who were awarded for winning first prizes in Christmas Art 
Contest: Natalia Bożek and ex aequo Mia Camuy (1st Category: Grades 1-4),   Matylda Solarczyk 
and ex aequo Sophie Nano. (2nd Category : Grades 5-8). 

Congratulations and God bless you in the future art Projects!

 

Nagrodzeni za udział w Konkursie na Bożonarodzeniową Pracę Plastyczną 
Gratulujemy dzieciom, które otrzymały 
dwie nagrody pierwsze nagrody za 
udział w Konkursie Plastycznym: 
Natalia Bożek i Mia Camuy, w kategorii 
Kl. 1-4 oraz Matylda Solarczyk i Sophie 
Nano w kategorii Kl. 5-8. 

Ż y c z y m y d a l s z y c h s u k c e s ó w 
artystycznych i Szczęść Boże!

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 22, 2023 
Total Sunday Collections	 $7,457.08

Church in Latin America	 $2,998.00

Total Collections $10,455.08 

Thank you for your continued  
support of our parish! 

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



