
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

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 

PARISH OFFICE  
BIURO PARAFIALNE 

Monday - Friday  
Poniedziałek - Piątek 
10:00 am - 6:00 pm 

Lunch Break / Przerwa  
1:00 - 1:30 pm 

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  

    5:00 pm - English  
 6:30 pm - Polish  

 

Weekday Masses 
Msze Św. w tygodniu 

  6:00 am - English 
7:00 am - Polish  

   8:00 am - English  
7:00 pm - Polish  

   First Friday – 5:30pm 



 

 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - SATURDAY / SOBOTA: 
7:45 A.M. & 6:45 P.M. 

 

SATURDAY / SOBOTA: 5:00 P.M. 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - July 23 
6:00 AM -  †Br. Tom Iwicki, C.R.; 
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: Elżbiety, 
Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;  
8:00 AM -   †Genowefa Podraza; †Julia Gerdow; 
7:00 PM -   Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia; 

TUESDAY / WTOREK - July 24 
6:00 AM  - For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our parish;   
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i potrzebne 
łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego 
Pelczar; ††Maria i Franciszek Nowak; 
8:00 AM - †Henry J. Zygmunt; ††Joseph & Bridget Connolly; †Julia Gerdow; 
7:00 PM - Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia; O zdrowie i Błgosławieństwo Boże dla 
Michała i Haliny, o męstwo w trudnościach dla Haliny; 

WEDNESDAY / ŚRODA - July 25 
6:00 AM - † Rev. Frank Majewicz, C.R.; 
7:00 AM - O potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla Iwony i jej rodziny; O Bożą 
pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i 
Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar; 
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; †Julia Gerdow; ††Poor souls in 
purgatory; Health & Blessings for Alberto Velasco – Birthday Blessing; 
7:00 PM - Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia;  

THURSDAY / CZWARTEK - July 26 
6:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;  
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: Elżbiety, 
Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar; W intencji 
Bogu wiadomej; 
8:00 AM - † Rev. Czester Mitoraj, C.R.; †Julia Gerdow; 
7:00 PM -  Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia; W intencji Bogu wiadomej; O zdrowie i Boże 
błgosławieństwo, oraz opiekę Matki Najświętszej, za wstawiennictwem Św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus oraz Św. Jana Pawła II-go dla ANNY z okazji  Imienin;  

FRIDAY / PIĄTEK - July 27 
6:00 AM – †Rev. Edwin Karłowicz; 
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; O Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii 
Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar; 
8:00 AM -  †Michael Connolly Sr.;  
7:00 PM - Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia; †Władysław Wróbel - 3 rocznica śmierci; 
†Jan Plewa; †Krzysztof Bugaj –1 rocznica śmierci; 

SATURDAY / SOBOTA - July 28 
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.; 
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  O Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii 
Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar; 
8:00 AM -  †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R;  
1:00 PM - Kamil Kulesza & Agnes Supergan 
4:00 PM - Ayana Kaylynn Gaona - Quinceanera 
5:30 PM  - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;  
7:00 PM - Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia; †Krzysztof Bugaj –1 rocznica śmierci; 

SUNDAY / NIEDZIELA - July 29 
6:00 AM -  O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: Elżbiety, 
Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;  
7:30 AM - †Jan Plewa;  
9:00 AM  - O zdrowie i potrzebne łaski dla s. Claudii; †Lucjan Milewski; 
†Władysława Wicek; †Łukasz Dominików; ††Izabela Cieplińska –9 miesięcy po 
śmierci; †Krzysztof Bugaj –1 rocznica śmierci; 
10:45 AM  - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.; †Julia Gerdow – belloved wife, mother 
and grandmother; 
12:30 PM - Dziękczynno - Błagalna  w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski na jego drodze życia; 
5:00 PM - For parishioners; †Rev. Edward Dubel, C.R; 
6:30 PM - Za parafian; †Rev. Jerzy Jedynak, C.R; 

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR 

REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R. 

REV. STANISŁAW LASOTA, C.R. 

REV. ADAM PIASECKI, C.R. 

   SR. IWONA BOROŃSKA, MChR 

   SR. FRANCISZKA KELER, MChR 

   SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR 
 

Permanent Deacon / Stały Diakon ‐ FRANK GIRJATOWICZ 
Business Manager / Manager Finansowy ‐ NINI CENTENO  
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący 
Rady Parafialnej ‐ JOSEPH JUREK 
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA  
Secretary / Sekretarka ‐ KATARZYNA WIETRZAK 

 

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 
 

SECOND CALL 
 

Jonathan Walters & Dulce Jardon 
Stijn Asnong & Nathalie Kruczek 

     

THIRD CALL 
 

Kamil Kulesza & Agnes Supergan 

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. 

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 miesiąc przed datą 
chrztu. 

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

Julian Jan Zubrzycki 
Maddox Alexander Ignaciuk 
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   16th Sunday in Ordinary Time                                                                                        July 22, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

7/22   16th Sunday of the Year 

7/23.  Saint Bridget of Sweden, Religious 
 

She had many mystical visions, which alarmed her   
because she feared that they might be the work of the 
Devil; but a learned Cistercian monk reassured her, and 
she subsequently dictated and published the revelations 
she received, which were partially devotional and partly 
prophetic. 
 

7/24  St Charbel Makhlouf (1828 - 1898) 
 

He was born in the Lebanon, the son of a mule-driver, 
and brought up by his uncle, who did not approve of his 
devotion to prayer and solitude. He would go secretly to 
the monastery of St Maron at Annaya, and eventually be-
came a Maronite monk and was ordained priest. After 
being a monk for many years, he was drawn to a closer 
imitation of the Desert Fathers and became a hermit. He 
spent the last 23 years of his life there, and increasing 
numbers of people would come to receive his counsel or 
his blessing. 

7/25    St. James the Apostle   Feast                      

He was the brother of St John and, like him, a fisherman. 
He was one of the witnesses of the Transfiguration and 
one of those who slept through most of the Agony in the 
Garden. He was the first of the apostles to be martyred, 
being beheaded by King Herod Agrippa I to please the 
Jewish opponents of Christianity. He was buried in Jeru-
salem, and nothing more is known about him until the 
ninth century. 

7/26  Saint Joachim and Saint Anne, parents of the 
Blessed Virgin Mary                       

An ancient tradition, already known in the 2nd century, 
gives these names to the parents of the Virgin Mary. The 
cult of St Anna became popular in the 6th century in the 
East, and in the 10th century in the West, where she is the 
patron saint of Brittany; Joachim was added a long time 
later – too often the fate of fathers. 

7/28  St. Victor (d. 198) 

Victor, an African by birth, was elected pope in 189. Dur-
ing his pontificate, which lasted until 198, he settled the 
controversy over the date of Easter. In fact, while the 
Western Church used to celebrate Easter on Sunday, the 
Eastern Church would celebrate it on 14 Nisan, whatever 
the day of the week. After much consultation and discus-
sion, the decision was taken to celebrate it on Sunday 
throughout the Church. He was the first pope from Africa. 

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

 

Monika Krzyżewski, Rev. Michał 
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. Robert 

Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev. 
Antoni Bus, Franciszek Wietrzak, 
Annabelle, Dominik, Rosa Maria 
Santos, Helena Jankowska, Rev. 

Tomasz Wojciechowski, Urszula Michałowska 

Dear Fr. Stanislaw, 
 

My deepest thanks to you and your parish-
ioners for contributing to the special collec-
tion for Catholic Charities on Mother’s Day.  
We received your parish check for $1961.00.  
Msgr. Michael Boland 

Married in 1968? 
Have you registered for the Annual Golden 

Wedding Anniversary Mass?   
Couples who are celebrating their 50th 
wedding anniversary in 2018 are invited 
to the Golden Wedding 50th Anniversary 
Mass on Sunday, September 16 at 2:45 

p.m. The location for the Mass will be confirmed this 
month; all parishes  will be notified accordingly.  

 

THANK YOU 
 

We want to take this opportunity to 
say thank you to Sr. Francis.  Sr. 
Francis came to us back in December 
of 2011.  She has been responsible 
for making sure that our church is not only clean but for 
all the decorations and flowers.  She also taught several 
classes in our CCD program.  Sr. Francis will be leav-
ing us this week for vacation and retreat, and on her 
return to the USA will be taking up her new assignment 
at another parish in the Chicago.   May God continue to 
pour forth his blessings and grace upon Sister Francis 
for many more years.  Thank you and God Bless!!!  

Dear Fr. Jankowski, 
 

On behalf of the Palestinian Christian families in 
the Bethelehem area, my family and my staff 
wish to express our sincere appreciation for your 
trust. Thanks to the support of your parishioners 
our total sales were $1,550. We are grateful for 
your understanding and kind hospitality. 
Jeryes Qumseya 
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PARISH CARNIVAL 
 

This year's Parish Carnival will take place on Au-
gust 23-26.    As always, there will be rides for the 
kids and adults, lots of food, games of chance, mu-
sic to dance by, and our beer garden.  Thursday 
and Friday the carnival opens at 6:00PM and goes 
to 10:00PM. On Saturday the carnival opens at 
3:00 PM, and on Sunday the carnival opens at 
1:00.   
Come join us for the fun and the food.    
Don't forget to enter your name into the grand raf-
fle.  Top prize $1000.00 awarded at 9 p.m. on 
Sunday. 
Raffle tickets are available in the Parish Office, or 
at the carnival. 
The Carnival has become famous for its POTATO 
PANCAKES, Polish Sausage, Bigos and Pizza, 
beer garden and the live dancing. 

 

Next week’s 2nd collection is 
for the repair needs of the parish.  

Thank you for generous support of 
the parish.  

16th Sunday in Ordinary Time                                                                                        July 22, 2018 

 

Pope Francis  
 

GAUDETE ET EXSULTATE 
 

CONTEMPORARY PELAGIANISM 
 

47. Gnosticism gave way to another heresy, likewise 
present in our day. As time passed, many came to real-
ize that it is not knowledge that betters us or makes us 
saints, but the kind of life we lead. But this subtly led 
back to the old error of the gnostics, which was simply 
transformed rather than eliminated. 
 

48. The same power that the gnostics attributed to the 
intellect, others now began to attribute to the human 
will, to personal effort. This was the case with the pela-
gians and semi-pelagians. Now it was not intelligence 
that took the place of mystery and grace, but our human 
will. It was forgotten that everything “depends not on 
human will or exertion, but on God who shows 
mercy” (Rom 9:16) and that “he first loved us” (cf. 1 
Jn 4:19).  

A will lacking humility 
 

49. Those who yield to this pelagian or semi-pelagian 
mindset, even though they speak warmly of God’s 
grace, “ultimately trust only in their own powers and 
feel superior to others because they observe certain 
rules or remain intransigently faithful to a particular 
Catholic style”.[46] When some of them tell the weak 
that all things can be accomplished with God’s grace, 
deep down they tend to give the idea that all things are 
possible by the human will, as if it were something 
pure, perfect, all-powerful, to which grace is then 
added. They fail to realize that “not everyone can do 
everything”,[47] and that in this life human weaknesses 
are not healed completely and once for all by grace.
[48] In every case, as Saint Augustine taught, God 
commands you to do what you can and to ask for what 
you cannot,[49] and indeed to pray to him humbly: 
“Grant what you command, and command what you 
will”.[50] 

 Historical Interesting Trivia 
Common entertainment included playing 
cards. However, there was a tax levied 
when purchasing playing cards but only 
applicable to the 'Ace of Spades.' To avoid paying the 
tax, people would purchase 51 cards instead. Yet, since 
most games require 52 cards, these people were 
thought to be stupid or dumb because they weren't 
'playing with a full deck.' 

Our Lady of Grace Elementary 
School still has room for new 
students.  Parents wishing to 
enroll their children in Catholic 
school should consider Our 
Lady of Grace.  For more in-
formation please contact the 
school at 773-342-0170 



 

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA                                                22 lipca 2018 

CHICAGO                                                                                                                                                                    BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

                    

                   KALENDARZ  LITURGICZNY 
 

23 lipca  -  Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.  
24 lipca  -  Św. Kingi , dziewicy 
25 lipca  -  Św. Krzysztofa  (patrona kierowców)  
25 lipca  -  Św. Jakuba Ap. 
26 lipca  -  Swiętych Joachima i Anny - rodziców 
                  Najśw. Maryi Panny  

 

Papież Jan Paweł II ogłosił 1 października 1999 r. św. 
Brygidę  współpatronką Europy. 
 

”Jej przykład może być dla współczesnych 
kobiet skuteczną zachętą do uczestniczenia w 
budowie społeczeństwa, które będzie w pełni 
szanowało ich godność; społeczeństwa, które 
potrafi uznać mężczyznę i kobietę za 
równoprawnych uczestników uniwersalnego 
planu Bożego w stosunku do ludzkości.  
 

Wystarczy przyjrzeć się biografii tej kobiety, 
która umiała połączyć w sobie 
najwznioślejszą kontemplację i niezwykle 
śmiałą inicjatywę apostolską, by zdać sobie 
sprawę, że również dzisiejszym kobietom 
Brygida może udzielić przydatnych 
wskazówek odnośnie do tego, jak należycie 
stawiać czoło problemom związanym z 
rodziną, wspólnotą chrześcijańską, samym 
społeczeństwem” - mówił papież w Castel 
Gandolfo, 21 września 2002 r. 

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" 
składamy wszystkim naszym 

ofiarodawcom za wszelkie ofiary 
złożone na naszą bazylikę. W 
sposób szczególny pragniemy 

podziękować: 
 

*Pani C. Lauerman za niezwykle hojną donację w 
łącznej sumie $1,250 dolarów; 

Panstwiu: P&E Mrugała $550. dolarów 
*Pani Józefa Szyszka za ofiarę $200 dolarów; 

*Państwu: E&M Gaj,  G.&S. Wala, S. Rembeliński 
za ofiary $100 dolarów; 

 

Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej 
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi! 

Szczęść Boże! 

Rozważanie do Ewangelii 
Czas wypoczynku 

 
Jest czas trudu i odprężenia, 
czas pracy i odpoczynku. Bóg 
nakazuje zarówno pracę, jak i odpoczynek. 
Przeplatanie się jednego i drugiego, odnalezienie i 
zachowanie właściwych proporcji między nimi 
stanowi warunek pełnego bycia i rozwoju 
człowieka. Dlatego Jezus dobry pasterz powiedział 
do apostołów w dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 
nieco”. Wezwanie uczniów na „pustynię”, „osobno” 
oznacza nie tylko zachętę do odpoczynku 
fizycznego, regeneracji sił, ale również stanowi 
wezwanie do modlitwy, refleksji i dialogu z 
Jezusem. 
 

Od-począć” – napisał kiedyś Norwid – to znaczy 
„począć na nowo”. Odpoczynek po pracy jest okazją 
do regeneracji sił, ale też do „zatrzymania się” i 
spojrzenia na swą pracę z pewnego dystansu, w celu 
właściwej jej oceny. Jest potrzebny, by móc cieszyć 
się tym, co się osiągnęło i kim się jest. Wreszcie, 
chroni przed typowym dla współczesnej cywilizacji 
niebezpieczeństwem ubóstwiania pracy i jej 
efektów, przed traktowaniem jej jako celu, przed 
zatraceniem się w niej z powodu chorych ambicji, 
przed ucieczką w zbytni aktywizm. 
 

Jeśli nie chcemy się dać „poszatkować” i nie stracić 
zbyt wiele przez nasze zabieganie, potrzebujemy 
refleksji nad tym, co naprawdę ważne, a co tylko 
pilne, czemu w ogóle nie warto poświęcać nawet 
chwili. Pomocą w przemyśleniach może służyć 
historyjka o spotkaniu bogatego potentata morskiego 
z prostym rybakiem. Pewnego dnia bogacz 
przechadzał się około południa brzegiem morza i 
zobaczył, że prosty rybak siedzi sobie spokojnie 
obok swojej starej łódki i pali fajkę. Bogacz zapytał, 
czemu nie pracuje. Ten odrzekł, że zrobił już to, co 
miał na dziś zrobić. Bogacz zaczął mu mówić, że w 
takim razie powinien pracować nadal, a za 
dodatkowe pieniądze kupić sobie lepszą łódź, potem 
zatrudnić ludzi i wreszcie stać się bogatym 
przemysłowcem. Rybak słuchał i spytał, co byłoby 
później. Na to bogacz rzekł, że wówczas mógłby 
solidnie i zasłużenie odpocząć. A rybak na to: „A ty 
myślisz, że co ja w tej chwili robię?”. ks. Leszek  S.  
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 Parafialny Karnawał 
 

Zbliża się nasz coroczny 
Karnawał Parafialny. Już 
dziś zapraszamy na wspólne 
świętowanie. W tym roku 
Karnawał odbędzie się w 
dniach  23-26 sierpnia.  
 

Jak zawsze potrzebujemy 
nagród na loterię, poszukujemy sponsorów karnawału, jak 
i wolontariuszy. Każdy, kto chciałby pomóc przy 
karnawale proszony jest o kontakt z księdzem 
proboszczem Stanisławem Jankowskim. Jeśli chciałbyś 
podarować nagrody, prosimy o przyniesienie ich do 
kancelarii parafialnej w godzinach pracy biura. 
Dziękujemy za każde wsparcie i pomoc. 

WOŁYŃ 1943  
Krwawa niedziela na Wołyniu – 11 lipca 1943 
roku, punkt kulminacyjny Rzezi Wołyńskiej, 
akcja masowej eksterminacji polskiej ludności 
cywilnej na Wołyniu przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ukraińską 
Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską 
ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano 99 
miejscowości. Ukraińskie ludobójstwo na 
Polakach dokonywane było na terytorium II 

  Droga Siostro  
     Franciszko.  
 
Decyzją władz 
zakonnych opuszczasz 
naszą wspólnotę św. 
Jacka. 
Przez siedem lat dałaś 

się poznać jako osoba stanowcza – 
„siostra zakonna z charakterem”.  
 

Troska o „Dom Boży” była Twoim 
priorytetem i za to pragniemy 
podziękować. Za dbałość o porządek, 
za czystość, dekoracje i kwiaty w 
kościele.  
  

Za troskę o dzieci i młodzież, za 
wszystkich, którzy dzięki twej 
postawie zbliżyli sie do Pana Boga.  
 

Twoja nowa placówka jest blisko św. 
Jacka zatem zawsze zapraszamy i  
zapewniamy o naszej pamięci i 
modlitwie.  Szczęść Boże.   

                   

Ks. Stanisław Jankowski, CR , Współbracia, 
Siostry, Współpracownicy i wdzięczni 
Parafianie.      

CARITAS. Podziękowania dla wszystkich 
parafian za udział w kolekcie z okazji Dnia Matki. 
Zebraliśmy na ten cel  $1961.00. 
 
Blest Art – wierni z Ziemi Świętej zasyłąją 
podziękowania dla wszystkich parafian za wszelką 
życzliwość i materiały kupione z drzewa oliwnego. 
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WELCOME - WITAMY 
     
 
 

Welcome new parishioners in our Basilica!   
       Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie 

Bazyliki św. Jacka! 
 

 RAFAŁ & BARBARA SZAFRAN 
JOSE REYES & PERLA MOTA 

MSZA ŚW. Z OKAZJI  
ZŁOTYCH GODÓW 

 

W niedzielę, 16 września 2018 roku o 
godz. 2:45 po południu w Katedrze 
Świętego Imienia (Holy Name Cathedral) 
przy ulicy 735 N. State St. w Chicago,  

odbędzie się uroczysta Msza św. z okazji 50-ej rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego. Pary, które zawarły związek małżeński w 
roku 1968 proszone są o skontaktowanie się ze swoją parafią, w 
celu dokonania rejestracji. Aby zasięgnąć dodatkowych informacji 
prosimy odwiedzić stronę internetową: pvm.archchicago.org lub 
skontaktować się z naszą kancelarią parafialną.  

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 22 lipca  
II kolekta przeznaczona będzie na 

kontynuowanie remontów w domu sióstr.  
 

   Bóg Zapłać za Wasze  nieustanne 
wsparcie i ofiary! 

Witamy gości odwiedzających naszą świątynię, życzymy 
Wam błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej. 

Wszystkich Drogich Parafian wyjeżdzających na wakacje 
polecamy Bożej Opatrzności i życzymy dobrego i owocnego 

wypoczynku. Pamiętajmy jednak o obowiązku uczestnictwa w 
niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie swojej 

parafii. Nasza bazylika utrzymuje się w większości ze składek, 
dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie prosimy, 
oczywiście na miarę swoich możliwości, o przekazanie do 

zakrystii lub do biura parafialnego swoich niedzielnych 
kopert. Serdeczne Bóg Zapłać! 

 
                                       

Papież Franciszek  
 
 

Wierzący powinni być „świadomi tego, że 
powołując dziecko na świat rodzice działają jako 
współpracownicy Boga”. – Ta prawdziwie podniosła 
misja czyni z każdej rodziny sanktuarium życia i 
rozbudza, z każdymi narodzinami dziecka, radość, 
zdziwienie, wdzięczność – zauważył papież 
Franciszek.  

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY 
July 1, 2018 / 1 lipca, 2018 

Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:            $ 5,614.00 

BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET         $(9,625.00) 

Deficit / Deficyt                                                          $(4,011.00) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 

kościelne wydatki                                                           $  48,125.00 

 
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! 

 

 
 

Actual collections / Zebrana kolekta                            $ 18,943.00 

Amount needed for July / Kwota potrzebna na lipiec   $29, 182.00 

For month of July / Na miesiąc lipiec 

July 8, 2018 / 8 lipca, 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:            $ 5,945.00 

BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET         $(9,625.00) 

Deficit / Deficyt                                                          $(3,680.00) 

July 16, 2018 / 16 lipca, 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:            $ 7,384.00 

BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET         $(9,625.00) 

Deficit / Deficyt                                                          $(2,241.00) 


