ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 pm - English
7:00 pm - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 am - Polish
7:30 am - English
9:00 am - Polish
10:45 am - English
12:30 pm - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
First Fri. - 5:30 pm English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - AUGUST 1
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus
TUESDAY / WTOREK - AUGUST 2
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Family
8:00 AM - Birthday Blessing for Halina Plocinska Filipiak,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus
WEDNESDAY / ŚRODA - AUGUST 3
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus, +Virginia, Tadeusz,
Zofia
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - AUGUST 4
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Family
8:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life,
Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya, Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - O nowe powołania kapłańskie i zakonne, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - AUGUST 5
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connolly Sr.
& Jr., Czajkowski & Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our
sins, For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Dorota Wróbel, +Jan Klus
7:00 PM - Intencja wynagradzająca Najświętszemu Secu Pana
Jezusa za nasze grzechy, O szczęśliwą podróż i powrót do
domu dla Anny, +Ks. Adam Piasecki, +Adam Ocytko
SATURDAY / SOBOTA - AUGUST 6
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Wilbur Schatz

12:00 PM -Wedding: Pawel Drozdz & Jessica Zysko

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork, +Teresita
G. & Gregorio T. Valdez, +Saturnina Valdez
7:00 PM - +Adam Ocytko, +Józef Filip, +Dorota Wróbel,
+Jan Klus
SUNDAY / NIEDZIELA - AUGUST 7
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Czesława Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik,
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z
rodziny, +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny,
+Ireneusz Filipek, +Ks. Adam Piasecki, +Lucjan Milewski w
17-tą rocznicę śmierci, +Dorota Wróbel, +Wacława i Józef
Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Ted Mitrenga
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
członków Koła Różańcowego i ich rodzin, a dla zmarłych o
radość wieczną oraz o dary Ducha Św. dla opiekuna Ks.
Antoniego, Prośba do M. B. Miłosierdzia o szczęśliwą operację
dla siostry i powrót do zdrowia, Przez wstawiennicto M. B.
Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła - o powrót dzieci z
rodzinami do Boga i Kościoła, +Maciej i Zofia Wiśniewscy,
+Adam Ocytko, +Dorota Wróbel, +Jan Klus, +Janina Medygrał i
Grzegorz Maciołek, +o spokój duszy dla Janiny i Grzegorza.
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REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Marek Haynas & Deanna Cabada
Henryk Wojtowicz & Ilona Rzad
Piotr Waltos & Rebecca Isola
SECOND CALL

Marcin Rokita & Susanne Purc
Bradley Palmer & Patricia Brandys
THIRD CALL

Damian Maślanka & Kamila Orzeł
James Charles Dowdle & Lauren Kriz
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Anna Maluchnik, † Mark Balcerzak,
† Harold Stedman
ST. HYACINTH BASILICA
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- Fifth Sunday of Lent

Luke 12:13-21
A person's life does not consist of
possessions .
In Chapter 12 of Luke's Gospel,
Jesus instructs his disciples and
the crowd on how to be ready for the coming
judgment. A crowd of many thousands has gathered
to hear Jesus. At first he speaks only to the disciples,
reminding them that it is not persecution they should
fear but the judgment that is coming for all who do
not acknowledge the Son of Man. Suddenly a man in
the crowd shouts out to Jesus, “Teacher, tell my
brother to divide the inheritance with me.” He seems
to have grown tired of Jesus speaking only to the
disciples. Jesus offers the man no help. Instead he
uses the question to teach what, in light of the
coming judgment, life really consist of.
Jesus tells the crowd a parable. A rich man's lands
have yielded more crops than expected. His response
is not to consider how he might share all the extra
food with others but to wonder how he can possibly
store it all. He has what he thinks is a brilliant idea:
to tear down his present barns and build larger ones.
Then he will have many things stored up for years of
eating, drinking, and making merry.
“You fool” is God's response to this man because
that very night his life will be taken away. To whom
will everything belong then, God asks. The rich
man's world is small, just him and his possessions,
and now he learns that he is to lose his life. What
good are his possessions now? Jesus states the moral
of the story. This is how it will be for everyone who
stores up treasure for himself or herself but is not
rich in what matters to God.
Centuries later St. Gregory the Great taught that
when we care for the needs of the poor, we are
giving them what is theirs, not ours. We are not just
performing works of mercy; we are paying a debt of
justice. Life does not consist in possessions but in
sharing what we possess with others. The goods of
the earth have been given to everyone.
(loyolapress.com)
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8/1 St Alphonsus Liguori (1696 - 1787)
Alphonsus lived an exceptionally
holy life. He was also an
outstanding moral theologian, and
won back sinners to the fold by
patience and moderation. His work
needs to be better known today,
when there seems to be no rational
middle course between puritanism
and permissiveness

8/4 St Jean-Baptiste Vianney,
(1786 - 1859)
In 1818 he was sent to be the parish
priest of Ars-en-Dombes, an isolated village some distance from Lyon,
and remained there for the rest of
his life because his parishioners
would not let him leave. He was a
noted preacher, and a celebrated
confessor: such was his fame, and
his reputation for insight into his penitents’ souls and
their futures, that he had to spend up to eighteen hours a
day in the confessional, so great was the demand.

8/5 Dedication of Basilica of St. Mary Major
The Council of Ephesus in 431 formally proclaimed the mother of Jesus
as the Mother of God, and the church
(basilica) of St Mary Major on the
Esquiline Hill in Rome was built
shortly afterwards to celebrate her
motherhood. This is the oldest church
in the West that is dedicated to Our
Lady.

8/6. Transfiguration of the Lord
Why, then, did it happen? Surely
so that we could see and understand that Jesus is at once one of
the prophets and the one that was
prophesied by them; and that he is
God, and lives for all eternity in a
blaze of dazzling and unapproachable light.

POPE’S INTENTION - AUGUST
For small businesses
We pray for small and medium
sized businesses; in the midst of
economic and social crisis, may
they find ways to continue
operating, and serving their
communities responsibility .
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PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...

Fr. Jerzy Zięba CR, Fr. Steve Bartczyszyn
CR, Fr. Michał Osuch CR, Fr. Tomasz
Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła CR,
Fr. Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr.
Miroslaw Stepien SCh, Dolores Kielas,
Monika Krzyżewski, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti,
Kazimierz, Myrtle Martin, Susan Kalandyk, Krystyna
Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose Bruna, Anna
Borzym, John Kubitz, Toru Nagai Family, Gena & her
children, Armando Salas, Grażyna i Jacek Szymańscy,
Jean Kwon, Ewa Badura, Dennis K., Stella Milarski,
Claudia Olimpia, Claudia Dorin, Arnold Schutten, Marek
Olędzki, Helena Maciołek, Antonio Sison, Genowefa
Machulski, Iziah Loebbaka, Elias Martin, Jan Lubek,
Grażyna Nida.

Please double check the Prayer List to see if any names
need to be removed or added. Please call our Parish
Office to request any changes.

First Thursday, First Friday and
First Saturday
August 4 is the First Thursday of
the Month. As a parish family
we pray for vocations to the
priesthood and religious life.
August 5 is the First Friday of
the Month, we pray in
reparation to the Sacred Heart
of Jesus. At 5:00 PM we
communally recite the rosary
followed by a Mass in English.

CAREGIVER

Experienced caregiver with driver’s license will
take care of an elderly or disabled person.
Call Elizabeth at 312-978-1953
PARISH OFFICE HOURS
June, July & August
office hours are 9:00 am - 6:00 pm
BIURO PARAFIALNE
W czerwcu, lipcu i sierpniu biuro parafialne jest
czynne w godz. od 9:00 rano do 6:00 wieczorem.
Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our
website: sthyacinthbasilica.org
or official parish Facebook
CHICAGO
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ROZWAŻANIE
Ewangelia:
J 8, 1-11Łk 12, 13-21
Ewangelia:
O CO PROSZĘ? O GŁĘBOKIE
PRZYLGNIĘCIE
DO
O CO
PROSZĘ?
JEZUSA ZE SWOJĄ SŁABOŚCIĄ

O DOGŁĘBNE ROZEZNANIE
SWOICH ZNIEWOLEŃ
Gwałtowni oskarżyciele przyprowadzili
do Jezusa
jawnogrzesznicę. Stanę pośród zebranego tłumu, by
POWIERZENIE
ICH JEZUSOWI
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Będę
kontemplował
pełną czułości
twarz
rzeczy...).
Będę wymieniał
je przedi delikatności
Jezusem, zwracając
Jezusa.
Pomyślę,
że
Jezus
patrzy
na
mnie
w
ten
sposób
uwagę na poruszenia serca. Które z nich zajmują w moim
każdego
dnia. Stanę
przed Na
Nim
w milczeniu,
sercu najwięcej
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6
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8).
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wobec
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Jezusa,
który
zna
każde
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również
objawia się m.in. w postawie chciwości (w. 15).moje.
Czy
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potrafiłbym
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wszystkiez swoje
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że Jezus patrzy
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doSpróbuję
głębi.
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woli?
Zwrócę
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na
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mnie
odczucia
jeszcze raz je wymienić, pytając szczerze, któreiz nich
wyznam
jeMu
Jezusowi.
oddałbym
z pełną wolnością, które z dużym trudem, a
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w ciszy, lecz
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Go
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7).
Cisza
jest
niezbędna,
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o sobie.
Czystanął
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śmierci (ww. 16-20). Czy znam podobne zdarzenia
z
spojrzenia
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Będęabym
kontemplował
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patrzynanamoje
kobietę
z
przez tę przypowieść
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Poproszę
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używaniu na co dzień potrafi ę zachować wolność dóbr?
wzrokiem – w prawdzie i w miłości.
Popatrzę
swoje życie,
na wysiłki,
które służą
„I Ja ciebie
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potępiam”
(w. 11).
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własnych
skarbów.
Dla
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lub nai co
osobiście do mnie. Czy potrafi ę przebaczyć sobie
poświęcam
i truduCzy
(Bóg,
inne
innym
tak jak najwięcej
przebaczaczasu
mi Jezus?
nierodzina,
potępiam
osoby,
praca,
kariera,
opinia,
rozrywka,
pieniądze...)?
siebie? Poproszę Jezusa, aby uczył mnie akceptować
W czym
czuję
się najbardziej
bogatyMu
przed
aw
siebie
takim,
jakim
jestem. Zawierzę
całeBogiem,
moje życie,
czym
pusty?
Spróbuję
w
ufnej
modlitwie
zawierzenia
moje wzrastanie i moją walkę z grzechem.
oddaćWons
moje serce
Bogu.
/ Krzysztof
SDS/Salwator
/
Będę prosił, aby uwolnił je od wszystkiego, co mnie
zniewala: „Jezu, wróć mi serce wolne”.

/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /

PAPIESKA INTENCJA NA LIPIEC
Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni
przedsiębiorcy, poważnie
dotknięci kryzysem
gospodarczym i społecznym,
znaleźli środki niezbędne do
kontynuowania swojej
działalności w służbie
społeczności, w których żyją .
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1 sierpnia - Św. Alfonsa
Marii Liguoriego
Urodził się koło Neapolu
w 1696 roku. Rozpoczął
karierę sądowniczą, ale
zrezygnował z niej, by
poświęcić się Bogu i w
1726 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Wypełniał swą misję wśród
ludowych warstw Neapolu, założył zgromadzenie
Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów),
przeznaczone do misji ludowych. W 1762 roku został
mianowany biskupem. Zmarł w 1787 roku, został
kanonizowany w roku 1839, a od 1871 roku jest doktorem
Kościoła.

4 sierpnia - Św. Jan MariaVianney
- patron proboszczów
Św. Jan Maria Vianney, syn
ubogich wieśniaków, urodził
się w Dardilly koło Lyonu w
1786 roku. Od najmłodszych
lat odznaczał się pobożnością
i miłością biednych.
Pokonawszy wielkie
trudności, został kapłanem w
1815 roku. Wkrótce został proboszczem w Ars. Odrodził
zobojętniałą parafię przez modlitwę, umartwienie i
gorliwą pracę duszpasterską. Jego świętość ściągała
tysiące pielgrzymów z dalekich stron, tłumy chciały
wyspowiadać się lub zasięgnąć rady. Mszę św. uważał za
ośrodek duszpasterstwa, spędzał przed tabernakulum
długie godziny na adoracji. Wyczerpany nadludzką pracą i
umartwieniem zmarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. Święty
jest patronem proboszczów.

6 sierpnia - Święto
Przemienienia Pańskiego
Ewangeliczny epizod opisany
przez Mateusza, Marka i
Łukasza przedstawia widzenie
chwały Chrystusa,
przemienionego na wysokiej
górze (utożsamianej z Górą
Tabor) w obecności uczniów:
Piotra, Jakuba i Jana. Jezus
ukazał się im z obliczem
jaśniejącym jak słońce i z szatami białymi jak śnieg,
rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem. To chwalebne
objawienie zostało potwierdzone słowami Boga, który z
nieba powiedział: „To jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie. Jego słuchajcie”.
To święto, orientalnego pochodzenia, weszło do
kalendarza powszechnego za pontyfikatu papieża
Kaliksta III w 1457 r.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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OGŁOSZENIE

Doświadczona caregiver z angielskim i prawem
jazdy zaopiekuje się osobą starszą lub inwalidą.
Elżbieta 312-978-1953
DNI EUCHARYSTYCZNE

Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku i Pierwszej Soboty
miesiąca
4 sierpnia - Pierwszy Czwartek

W pierwszy czwartek modlimy się w intencji
nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

5 sierpnia - Pierwszy Piątek

Zachęcamy do spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze.
Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.

6 sierpnia- Pierwsza Sobota

Arcybractwo Straży Honorowej
zaprasza na czuwanie w pierwszą sobotę miesiąca
na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające
Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi za nasze grzechy.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 24, 2022 – 24 lipca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,368.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3, 632.00)
Second Collection
$4,632.00

The suggestion for a weekly donation to defray the
church expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów
kościoła to równowartość jednej godziny wynagrodzenia.
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo
prosimy o ofiary na utrzymanie naszej pięknej bazyliki.
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall
na parterze o godz. 4:30 PM.
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

zaprasza na wspólną modlitwę w każdy wtorek
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdy 3. wtorek miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA

zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Spotkanie członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of July 24
$600 - Wojciech
Wojtyrowski
$400 - Anonymous,
Zdzisław Rybałtowski
$200 - Joseph Jurek,
Waldemar Koszela,
$100 Janusz Rakoczy, Czeslaw i Elzbieta Garbarz,
Janusz Kulawiak, Anna Scislowicz, William
Kopec, Lilia Czaja.

podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post i jałmużnę
w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni wtorek
miesiąca o 7:00 PM odprawiana jest w naszej bazylice Msza
Św. w intencji osób uzależnionych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia i
Wielkanocy. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com lub
zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można składać:

Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N Harlem Ave,
Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA

Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej
„Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji
u siostry Claudii.

SECOND COLLECTION - July 31
This week’s second collection is for the
repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 31 lipca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę,
7 sierpnia na Mszę św. w ich intencji o
godz. 12:30 oraz na wymianę tajemnic
różańcowych.

Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

