
 

 

 

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 English 



 

 

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 30 
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 -   †Marya Malek; †Nancy Jacobson; 
7:00 PM -   W Bogu wiadomej intencji; 

TUESDAY / WTOREK - July 31 
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;  
8:00 AM - †Marya Malek; †Nancy Jacobson; 
7:00 PM -†Rev. Chester Mitoraj, C.R.; 

WEDNESDAY / ŚRODA - August 1 
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; †Nancy Jacobson; 
††Poor souls in purgatory; Health & Blessings for Joan & Ed Rozmus; 
7:00 PM - †Maria de Lourdes;  

THURSDAY / CZWARTEK - August 2 
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 - † Rose Marie Manicke on her death anniversary; †Nancy 
Jacobson; 
7:00 PM - †Piotr Mikielski;  

FRIDAY / PIĄTEK - August 3 
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. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola 
Families; 
5:30 PM  - †Nancy Jacobson; 
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;  

SATURDAY / SOBOTA - August 4 
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.; 
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; O szczęśliwą podróż dla 
Wandy; 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 - Jonathan Walters & Dulce Jardon 
4:00 PM - Stijn Asnong & Nathalie Kruczek 
5:30 PM  - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;  
7:00 PM - †Tadeusz Bąk; 

SUNDAY / NIEDZIELA - August 5 
6:00 AM -  Msza Dziękczynna za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze 
za wstawiennictwem M. B. Częstochowskiej dla Elizabeth i Kieven 
Peterson w 30 –tą rocznicę ślubu oraz o zdrowie i opiekę dla dzieci; O 
Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, 
Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;  
7:30 AM - †Nancy Jacobson;  
9:00 AM  †Lucjan Milewski; †Władysława Wicek; †Jan Mazur; 
††Wacława i Józef Pilichiewicz; †Wacław Babiński; †Jan Stankiewicz; 
10:45 AM  - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;  
12:30 PM - O Boże Błogosławieństwo dla członków Koła Żywego 
Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; O Boże Błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Marzeny z okazji Urodzin; Msza błagalna w 
intencji Bogu wiadomej; †Krystyna Iza Obuchowicz; 
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 

 

FIRST CALL 
Andrzej Dziurdzik & Monika Zarycka 

Tyler Ottosen & Magdalena Sumara 
Luis Feliciano & Magdalena Strojna  

   

THIRD CALL 
 

Jonathan Walters & Dulce Jardon 

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 
 

Amelia Rose Gienko 
Eleanor Marie Grillet de Carevalho 

Matylda Maria Guillen 
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   17th Sunday in Ordinary Time                                                                                        July 29, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

7/29 17th Sunday of Ordinary Time 

7/30.  St Peter Chrysologus (380 - 450) 

He was born and died in Imola in northern Italy.  He was 
made bishop of Ravenna, the new capital of the Roman 
Empire, and was responsible for many of the building 
works there. The name “Chrysologus” means “golden 
speech”, and was given to Peter because he was such a 
gifted preacher; unfortunately, most of his writings have 
perished, and only a collection of short sermons remains. 

7/31  St. Ignatius of Loyola 
 

Ignatius (or Ińigo) was born in Loyola in the Spanish 
Basque country. He was a soldier, but was wounded in 
the battle of Pamplona (against the French) at the age of 
30. During a long convalescence he read a life of Christ 
and a collection of lives of the saints, and discovered that 
his true vocation was to devote his life wholly to God. He 
was as systematic about this as he had been about his 
military career: he spent a year’s retreat in a Dominican 
friary, made a pilgrimage to Jerusalem, and then set about 
learning Latin.    Ignatius had a gift for inspiring friend-
ship, and was the recipient of deep spiritual insight. Soon 
after his conversion Ignatius wrote the Spiritual Exer-
cises, a systematic step-by-step retreat that can be fol-
lowed by anyone – and has been followed by many, not 
all of them Catholics, ever since. 

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 

8/3 St. Germanus of Auxerre (378- 448)   

&  St. Oswald  (604-642) 

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 pa-
rishioners 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. 

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 

Married in 1968? 
Have you registered for the Annual Golden 

Wedding Anniversary Mass?   
Couples who are celebrating their 50th wed-
ding anniversary in 2018 are invited to the 
Golden Wedding 50th Anniversary Mass on 
Sunday, September 16 at 2:45 p.m. at Holy 

Name Cathedral. Call our parish office to register. 

THANK YOU 

We want to take this opportunity to 
say thank you to Sr. Claudia.  Sr. 
Claudia came to us back in August of 
2013.  She has been a secretary in the 
parish as well as being responsible for 
coordinating the community service 
that is done at our parish. She also 
taught several classes in our CCD 

program.  Sr. Claudia has also been responsible for two 
youth choirs at our Sunday 9:00 Polish Masses. Sr. 
Claudia has been assigned to a parish in Canada and 
leaves this week.   May God 
continue to pour forth his 
blessings and grace upon 
Sister Claudia for many more 
years.  Thank you and God 
Bless!!!  

First Thursday, Friday and Saturday of the 
Month 

Thursday August 2nd is the first Thurs-
day of the Month.  As a parish family 
we pray vocations to the priesthood and 
religious life.  Friday August 3rd is the 
first Friday of the Month and 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.   
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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 be-
come 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.  

17th Sunday in Ordinary Time                                                                                        July 29, 2018 

Pope Francis  

GAUDETE ET EXSULTATE 
51. When God speaks to Abraham, he 
tells him: “I am God Almighty, walk before me, and be 
blameless” (Gen 17:1). In order to be blameless, as he 
would have us, we need to live humbly in his presence, 
cloaked in his glory; we need to walk in union with 
him, recognizing his constant love in our lives. We 
need to lose our fear before that presence which can 
only be for our good. God is the Father who gave us 
life and loves us greatly. Once we accept him, and stop 
trying to live our lives without him, the anguish of 
loneliness will disappear (cf. Ps 139:23-24). In this way 
we will know the pleasing and perfect will of the Lord 
(cf. Rom12:1-2) and allow him to mould us like a pot-
ter (cf. Is 29:16). So often we say that God dwells in 
us, but it is better to say that we dwell in him, that he 
enables us to dwell in his light and love. He is our tem-
ple; we ask to dwell in the house of the Lord all the 
days of our life (cf. Ps 27:4). “For one day in your 
courts is better than a thousand elsewhere” (Ps 84:10). 
In him is our holiness. 
 

An often overlooked Church teaching 
52. The Church has repeatedly taught that we are justi-
fied not by our own works or efforts, but by the grace 
of the Lord, who always takes the initiative. The Fa-
thers of the Church, even before Saint Augustine, 
clearly expressed this fundamental belief. Saint John 
Chrysostom said that God pours into us the very source 
of all his gifts even before we enter into battle.
[53] Saint Basil the Great remarked that the faithful 
glory in God alone, for “they realize that they lack true 
justice and are justified only through faith in Christ”.
[54] 
53. The Second Synod of Orange taught with firm au-
thority that nothing human can demand, merit or buy 
the gift of divine grace, and that all cooperation with it 
is a prior gift of that same grace: “Even the desire to be 
cleansed comes about in us through the outpouring and 
working of the Holy Spirit”.[55] Subsequently, the 
Council of Trent, while emphasizing the importance of 
our cooperation for spiritual growth, reaffirmed that 
dogmatic teaching: “We are said to be justified gratui-
tously because nothing that precedes justification, nei-
ther faith nor works, merits the grace of justification; 
for ‘if it is by grace, it is no longer on the basis of 
works; otherwise, grace would no longer be 
grace’ (Rom 11:6)”.[56] 

Historical Interesting Trivia 
 

At local taverns, pubs, and bars, peo-
ple drank from pint and quart-sized 
containers. A bar maid's job was to 
keep an eye on the customers and 
keep the drinks coming.  She had to pay close attention 
and remember who was drinking in 'pints' and who was 
drinking in 'quarts,' hence the phrase 'minding your 'P's 
and Q's'. 

National Night Out 
A unique crime and drug prevention event 
sponsored by the National Assoc. of 
Town Watch.; on Tuesday August 7, from 

5:00 – 8:00 pm at the 25th District front Parking lot, 
5555 W. Grand Ave. For more information call 312-
746-5090 or CAPS025District@ChicagoPolice.org 
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KALENDARZ  LITURGICZNY  
 

św.	Piotr	Chryzolog - 30 lipca   
 

„Człowieku, dlaczego sobie samemu uwłaczasz, skoro Bóg 
tak wysoko cię ceni? Dlaczego, wywyższony przez Boga, 
tak bardzo siebie poniżasz? Dlaczego roztrząsasz, jak 
pojawiłeś się na świecie, a nie zastanawiasz się, po co się 
pojawiłeś?” „Czyż nie widzisz, że cała ta budowla świata 
dla ciebie została stworzona?  
 

Św. Ignacy Lojola – święty trener 31 lipca   
    

Św. Ignacy jak dobry trener wyznacza cel, daje motywację 
do walki, uczy rozkładać siły, rozpracowuje taktykę 
przeciwnika i organizuje obóz kondycyjny. „Człowiek po 
to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i 
Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy 
na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu 
pomagały do osiągnięcia celu, dla którego został 
stworzony”. Stop! Trzeba jeszcze raz powoli przeczytać te 
dwa zdania. Celem życia jest Bóg, Jego chwała. Ta zasada 
ustawia człowieka do pionu. Uderza w naszą pychę 
 

Św.	Alfons	–	1	sierpień				
	

Św. Alfons Liguori jako prawnik, praktyczny, jako 
Neapolitańczyk – porywczy, postanowił sobie nie 
zmarnować ani jednej chwili swojego życia. Dotrzymał 
słowa. Wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Napisał 160 
prac teologicznych, które przetłumaczono na 61 języków. 
Przy czym pierwszą dopiero koło pięćdziesiątki! 
Najbardziej znanym dziełem Alfonsa jest „Teologia 
moralna”, kilkakrotnie wydawana już za jego życia. Pisał 
także dzieła ascetyczne i dogmatyczne.   

 

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" 
składamy wszystkim naszym 

ofiarodawcom za wszelkie 
ofiary złożone na naszą 

bazylikę. W sposób szczególny 
pragniemy podziękować: 

 
 

*Pani C. Lauerman za donację w umie $425.00 
*Państwu: E&M Gaj,  Mary Janicki , Joseph Zyzda, 

Barbara Molska  za ofiary $100 dolarów; 
 

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

Szczęść Boże! 

Rozważanie do Ewangelii 
 

Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»  
A on odpowiedział: «Podaj ludziom  
i niech jedzą, bo tak mówi Pan:  
Nasycą się i pozostawią resztki»  2 Krl 4, 42-44 
 

Uczniowie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii byli przekonani, że 
nie da się nakarmić rzeszy głodnych ludzi. Ale Jezus nie 
pozwolił odesłać zgłodniałych, lecz kazał im usiąść do posiłku. 
Wszyscy zobaczyli moc Bożą, kiedy Pan uczynił cud 
rozmnożenia chleba i ryb, by nakarmić zgromadzonych 
słuchaczy. Nie przeszkodził Mu w tym nawet brak wiary 
apostołów. 
Widzimy wokół nas ludzi, którzy nie szanują tego, co mają. I 
tak wyrzucają do kosza duże ilości jedzenia, dobre rzeczy. Ale 
są również takie rodziny, których nie stać na to, aby miały w 
domu co jeść i w co się ubrać, by wysłać dzieci na wakacje. 
Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani nie tylko do tego, aby 
pokonywać głód u samych jego korzenie, ale również by dzielić 
się z potrzebującymi. I nie narzekać, że nic się z tym nie da 
zrobić. Jezus mówi do nas: „wy dajcie im jeść”, bo wiedział, że 
dzięki temu zobaczymy więcej, niż tylko czubek własnego 
nosa. Dla naszego dobra mamy otwierać swoje serca, kieszenie 
i lodówki – żeby nie zamknąć się w swoim egoizmie. „Wy 
dajcie im jeść” oznacza: sami nie jesteście w stanie zaspokoić 
wszystkich potrzeb tego świata, potrzebujecie Mojej pomocy. 
Ale nie zrzucajcie tego problemu tylko na Boga, to przez wasze 
zaangażowanie budowanie Królestwa Bożego na ziemi macie 
sprawić, żeby nie było wśród was głodnych i spragnionych. 
 

Jezus wzywa nas do wrażliwego patrzenia, do szlachetnego 
serca i „otwartych oczu”. Oduczyliśmy się tego. Czekamy, aż 
ktoś poprosi o pomoc, aż się upomni, aż usiądzie na ulicy i 
postawi przed sobą pudełko – a i wtedy uwierzymy mu dopiero 
wtedy, gdy będzie dostatecznie brudny i zmęczony. A Jezus 
patrzył sercem – wiedział, że są głodni, więc nie pytał, czy 
może by coś zjedli. Czy mamy się więc domyślać potrzeb 
innych? Czy mamy ryzykować pomoc tym, którzy pomocy nie 
potrzebują? Wydaje mi się, że mając przed sobą konieczność 
jakiegoś ryzyka, lepiej zaryzykować zbędną pomoc, niż 
zaniechanie pomocy koniecznej. Kiedy zaczynamy stopniować 
ryzykujemy, że wzrok serca zmieni się nam we wzrok kieszeni 
– oślepniemy na Boga i człowieka. W chrześcijaństwie chodzi 
nie tylko o to, żeby kupić bułkę. Ale również o to, by podać ją 
tak, jak zrobiłby to Jezus. Mamy zobaczyć głodnych i pochylić 
się nad nimi, by umożliwić im spojrzenie poza ciało, spojrzenie 
w głąb ducha. W tym właśnie celu Jezus karmił głodnych na 
pustyni. 
 

W encyklice Bóg jest miłością papież Benedykt XVI pisze tak: 
„Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w 
najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego 
sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, 
że posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się, 
będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. 
Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i 
pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje 
materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu 
konkretnej miłości bliźniego” (28b). 
Ks. Leszek S. 
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 Parafialny Karnawał 
 

Tegoroczny parafialny karnawał 
odbędzie się w dniach od 23 do 26 

sierpnia. Jak co roku przewidziane są 
rozmaitości dla dzieci i dorosłych, 

wesołe miasteczko, dużo jedzenia, gry losowe, zespoły na 
żywo z muzyką do tańca i ogródek piwny. W czwartek i 

piątek karnawał otwarty będzie od 18:00 i potrwa do 22:00. 
W sobotę  

i niedzielę początek karnawału o godz. 13:00.  Zapraszamy 
wszystkich na wspólne świętowanie. Karnawał słynie ze 
smacznych polskich potraw: placków ziemniaczanych, 
kiełbasy, gołabków, golonki i bigosu.  Będzie również 

możliwość spróbowania kuchni meksykańskiej. W 
programie słynna Wielka Loteria. Losowanie odbędzie się 

w niedzielę o godz. 9:30 wieczorem. Główna nagroda to 
$1.000,00. Mile widziani wolontariusze i sponsorzy 

pikniku, którzy chcieliby zareklamować tym samym swój 
biznes. Cały dochód karnawału przeznaczony zostanie na 
potrzeby parafii. Donacje pieniężne na karnawał można 

odliczyć od podatku. Za wszelką pomoc, ofiarność i 
wielkoduszność serdecznie dziękujemy. Dodatkowe bilety 

na loterię dostępne są w zakrystii lub w biurze 
parafialnym.  

 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do  
wspólnej, rodzinnej zabawy na Jackowie! 

Moje świadectwo spotkania Jezusa!                                     
Ks. Krzysztof Szkubera, CR  (Część I) 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

 Jeden ze znanych w świecie zmartwychwstańców 
powiedział kiedyś następujący żarcik: jak nazywa się 
człowiek, który ma sprawną tylko prawą rękę, prawą nogę, 
prawe oko i ucho? odpowiedź: All right! Ten żarcik 
wymownie brzmi na amerykańskiej ziemi. Nie jest to 
żadnym odkryciem, że za uśmiechem, który jest mile 
widziany w dzisiejszym świecie i powiedzeniem, że 
wszystko w porządku nierzadko kryją się w sercu uczucia 
zupełnie inne. W ogromnym tempie życia, stresie, 
nagromadzonych wielu zmartwieniach można czuć się 
przygniecionym i zwyczajnie zmęczonym, smutnym. 
Doskonale pamiętam takie uczucia zaledwie w pierwszym 
roku mojego kapłaństwa, kiedy wracając na urlop w 
rodzinne strony (świętokrzyskie) po intensywnym roku pracy 
w parafii, dopadł mnie straszny smutek i zwyczajnie 
popłynęły łzy. Naprawdę nie tak sobie wyobrażałem koniec 
pierwszego roku kapłaństwa: zamiast radości z pracy na 
katechezie jest stres bo grono słuchaczy nie jest zbyt 
zainteresowane treściami wiary, mimo wysiłków nie udaje 
mi się zdobyć serca młodych ludzi dla Jezusa a na dokładkę 
bardzo mocno dały się we znaki osobiste trudności, o 
których nie napisze w tym miejscu bo wymagałoby to kilku 
stron wyjaśnienia. Chcę tylko powiedzieć, że był to jak do tej 
pory największy kryzys, który przechodziłem, mimo tego, że 
Pan Bóg pozwolił mi wcześniej zobaczyć kilka znaków Jego 
działania. W każdym razie był to początek lipca 2012 roku, 
natomiast jeszcze tego samego miesiąca miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie: Pierwszy Ogólnopolski Kongres 
Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą. Było to, 
mówiąc  krótko, spotkanie wspólnot z całej Polski 
poświęcone tematyce przekazu wiary. Przyjechało na ów 
kongres kilku biskupów z Polski oraz przedstawiciel 
Watykanu bp Rino Fisichela, ponad stu księży i około tysiąc 
świeckich. Muszę dodać, że bardzo niechętnie jechałem na to 
spotkanie ponieważ wiedziałem, że ma trwać ponad tydzień 
a zatem - jak wtedy myślałem - kilka dni straconych, 
cennych na wagę złota dni wakacyjnych po roku rozłąki z 
rodziną. Ale ze względu na obietnicę daną księdzu, który 
mnie na to zaprosił oraz ze względu na opłaconą wcześniej 
niemałą zaliczkę w końcu dotarłem na miejsce. Zaskoczyła 
mnie ogromna kolejka osób do rejestracji, żółwie tempo 
zapisów, które nagle zostały przerwane informacją o tym, że 
za chwilę ma być uroczysta Eucharystia. Tłum ludzi ruszył 
do namiotu rozstawionego blisko kościoła parafialnego. Jak 
się później okazało było to bardzo rozsądnym rozwiązaniem 
bo w małym kościele nie pomieściłoby się aż tylu wiernych. 
W każdym razie szybko wydostałem albę z plecaka, 
nałożyłem stułę na ramiona i dołączyłem do grona 
czekających przed namiotem księży, których liczba robiła 
wrażenie.                          (ciąg dalszy nastąpi)   

   

     Droga Siostro     
          Claudio! 
 

Jesteś ostatnią z trzech 
sióstr, które posługiwały w 
ostatnich latach w Bazylice 
św. Jacka. Dzisiejsza 
niedziela jest twoją 

ostatnią w naszej wspólnocie.  
 

Pragniemy wyrazić naszą  
przeogromną wdzięczność za twoją 
obecność pośrod nas, szczególnie pod tym 
podziękowaniem podpisują się zespoły 
dziecięcy i młodzieżowy „Aniołki św. 
Jacka” i „Emaus”. 
Dziękujęmy za twoją posługę w 
parafialnym biurze, za profesjonalizm 
oraz życzliwość  
i wyrozumiałość wobec spraw ludzkich.  
 

Wyjeżdzasz do innego kraju i nie będziesz 
tak blisko nas tym bardziej nasza 
modlitwa będzie ci towarzyszyć. Pamiętaj 
o nas w modlitwach i przy każdej okazji 
serdecznie zapraszamy.   
 

Wdzięczni księża i parafianie.           
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PRAY FOR THE DECEASED /  
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

† Eleanore Martha Novak 
† Zygmunt Kwiecień 
†Kazimiera Mastyga 
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WELCOME - WITAMY 
 

   
 
 
 

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

Bazyliki św. Jacka! 
 
 

ANNA MAROKO & PAWEŁ MONRO MARCELLO 
BARBARA & RAFAŁ SZAFRAN 

LAWRENCE  NITA       
DANA PAPAMANOLA- NITA       

ROXANA NITA       

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, 29 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  

 

„Spojrzenie Jezusa nie jest 
neutralne ani co gorsza, zimne i 
obojętne, ponieważ Jezus 
zawsze patrzy oczyma serca. A 
Jego serce jest tak czułe i 
pełne współczucia, że potrafi 
pojąć nawet najbardziej ukryte 
potrzeby osób – mówił Papież.  
Co więcej, Jezus jawi się jako urzeczywistnienie troski i 
starania Boga o swój lud ”  

Adoration  
of the Blessed Sacrament 

Monday-Saturday 8:30 am-6:45 pm  
    

Adoracja Najświętszego                                                               
Sakramentu 

Od poniedziałku do soboty: 8:30 - 18:45  

FINANCIAL REPORTANSOWY 
July 22, 2018 / 22 lipca, 2018 

Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:           $ 6,673.00 
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET       $(9,625.00) 

Deficit / Deficyt                                                        $(2,952.00) 

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 

kościelne wydatki                                                         $  48,125.00 
Actual collections / Zebrana kolekta                          $ 25,616.00 
Amount needed for July / Kwota potrzebna na lipiec  $22, 509.00 
 

*********************************************** 
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! 

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY 

For month of July / Na  miesiąc lipiec 


