
 

 

 

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 



 

 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - August 13 
6:00 AM -  †Maria Lisiecka; 
7:00 AM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
8:00 AM -   W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
7:00 PM -   W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
                   ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; 

TUESDAY / WTOREK - August 14 
6:00 AM -  †Maria Lisiecka; 
7:00 AM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
                   † Marzena Duda; 
8:00 AM -   W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
7:00 PM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 

WEDNESDAY / ŚRODA - August 15 
6:00 AM - †Maria Lisiecka; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Iwony i jej 
rodziny; O Boże błogosławieństwo dla Lidii i rodziny; †Marian 
Machlowski; †Mieczysław Strycharz;  
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; W Bogu 
wiadomej intencji; †Marian Machlowski; ††Poor souls in purgatory; 
†James Zygmunt;  
12:30 PM– O zdrowie i Boże błogosławieńswto dla Pawła Staroń; 
W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; ††Helena i 
Edward Staroń oraz zmarli z rodzin: Staroń, Radosz, Kubiszyn, 
Fryżewscy i Ślusarczyk;  
5:30 PM– For Priests and Sisters serving in our parish; 
7:00 PM - W Bogu wiadomej intencji; O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Moniki Wrólewski z okazji urodzin; †Marian 
Machlowski; †Wiktoria Czyżewska;  

THURSDAY / CZWARTEK - August 16 
6:00 AM - †Maria Lisiecka; 
7:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
8:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla p. 
Ani z okazji urodzin; W Bogu wiadomej intencji; †Marian 
Machlowski; 

FRIDAY / PIĄTEK - August 17 
6:00 AM – For vocations to priesthood and religious life;  
7:00AM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; ††Za 
zmarłych z rodziny Iwony;  
8:00 AM -  †Maria Lisiecka; 
7:00 PM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
†Aniela Czabała; †Wiesłw Jamroz; 

SATURDAY / SOBOTA - August 18 
6:00 AM - †Maria Lisiecka; 
7:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; ††Za 
dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski;  
11:30 AM -Andrzej Dziurdzik & Monika Zarycka 

1:00 PM -Tyler Ottosen & Magdalena Sumara 
2:30 PM - Luis Feliciano & Magdalena Strojna       
5:30 PM  - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene 
Bork;  
7:00 PM -W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski;   

SUNDAY / NIEDZIELA - August 19 
6:00 AM -  †Maria Lisiecka; 
7:30 AM - †Jan Plewa;  
9:00 AM  -W Bogu wiadomej intencji; O szczęśliwą podróż i opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Ireny; O łaskę dobrej spowiedzi i 
łaskę uwolnienia i uzdrowienia dla Mirosława; †Lucjan Milewski; 
†Władysława Wicek; †Danuta Cieślińska; †Marian Machlowski;  
10:45 AM  - †Marco Antonio Solis;  

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 
Matthew J. Manicke & Sarah 

Steinhorst 
Joseph Graventi  & Elżbieta Kubek 
Derek Brongiel & Morgan Moskal 

Michael DeBenedetti & Caroline Frackowiak 
SECOND CALL 

Kacper Trampka & Mariola Luszczek 
Adrian Maciczak & Angelica Siemionko 

Joseph J. Hynes & Monica S. Skowron  
Gabriel Diaz DeLeon & Priscilla Aquilar 

   

THIRD CALL 
Andrzej Dziurdzik & Monika Zarycka 

Tyler Ottosen & Magdalena Sumara 
Luis Feliciano & Magdalena Strojna       

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

Adam Andrew Etherton 
Eva Pogorzelski 

Arrow Belle Perez 

12:30 PM—Dziękczynna za dar życia, z prośbą z zdrowie, 
szczęście i miłość dla Jacka Radkowskiego, Wandy i Tadeusza 
Grzesik, Doroty i Macieja Gondek, oraz o Boże 
błogosławieństwo dla ich rodzin i przyjaciół; W Bogu wiadomej 
intencji; †Marian Machlowski;  ††Za zmarłych z rodzin Wach, 
Rdkowski, Murdza, Grzesik, Batóg, Gondek, Podkowa; 
†Marianna Gondek;  
5:00 PM - For parishioners;  
6:30 PM - Za parafian; W Bogu wiadomej intencji; †Marian 
Machlowski;  †Antoni Zalewski; 
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   19th Sunday in Ordinary Time                                                                                   August 12, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

8/13 Monday of 19th week or St. Pontian and Pope 
Hippolytus    

8/14 St Maximilian Kolbe (1894 - 1941) 
 

8/15 The Assumption of the Blessed Virgin Mary    

   Holy Day of Obligation 

 

8/16 St Stephen of Hungary (969 - 1038)             

Feast of St. Hyacinth    (1185-1257)                                                                          

Called the "Apostle of the North", 
Hyacinth was the son of Eustachius 
Konski of the noble family of Odrowąż. 
He was born in 1185 at the castle of 
Lanka, at Kamin, in Silesia, Poland. A 
near relative of Saint Ceslaus, he made 
his studies at Kraków, Prague, and 
Bologna, and at the latter place merited 
the title of Doctor of Law and Divinity. 
On his return to Poland he was given a prebend at 
Sandomir. He subsequently accompanied his uncle Ivo 
Konski, the Bishop of Kraków, to Rome. While in Rome, 
he witnessed a miracle performed by Saint Dominic, and 
became a Dominican friar, along with the Blessed 
Ceslaus and two attendants of the Bishop of Kraków - 
Herman and Henry. Hyacinth went throughout northern 
Europe, spreading the faith. He died in the year 1257.[2] 
Tradition holds that he also evangelized throughout 
Sweden, Norway, Denmark, Scotland, Russia, Turkey, 
and Greece. However, these travels are heavily disputed 
and are not supported by the earliest lives of St. Hyacinth.   
(Wikipedia) 

8/17 Thursday of week 19 of the year 

8/18 Friday of week 19 of the year 

8/19 Saint John Eudes (1601 - 1680) 

He was born and died in Normandy. He was ordained 
priest and spent many years preaching parish missions. 
He organized a congregation of nuns that grew into the 
Sisters of Our Lady of Charity, dedicated to the care of 
women rescued from a disorderly life, and a congregation 
of priests dedicated to the running of seminaries. He was 
active in encouraging devotion to the Sacred Heart, and to 
the Immaculate Heart of Mary. 

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 

NIGHTFEVER 
Holy Name Cathedral 

Saturday August 26, 2017    Mass—7:30 p.m. 

Beat Meting 2524 
Details: Beat Meting 2524 

Date: August 16, 2018 
Time:  7:00-8:00 

Contact Details: For Information Contact 25th District 
Caps Office 312-746-5090 

PRAYER CORNER 
 

Prayer to St Hyacinth 
O holy St. Hyacinth, we ask you to 
intercede for us and win God's bless-
ings for us.  We come together as 
family to bring praise and worship to 

the Father. May we live lives that are holy.  Bless us 
with your devotion to Mary the Mother of God and with 
an ardent faith in Jesus in the Blessed Sacrament. Win 
for us the graces to continue to live according to gospel 
values and the teachings of the church. Intercede for us 
and protect us as we place ourselves under your patron-
age and care. Amen. 

Congregation of the Resurrec-
tion Annual Fund Raiser 

 
Congregation of the Resurrection raffle 
tickets are available from Fr. Steve.  The 
tickets are $25.00 each or 6 for $100.  
The profit will support the mission of 

the Congregation of the Resurrection.  The drawing 
will take place on Sunday, September 23rd  at the 
annual Resurrectionist Fund Raising Dinner at La Cave 
in Des Plaines.  If you are interested in attending the 
dinner, contact:  Brother William Hallas, CR, 
Development Director at  whallascr@yahoo.com . 



 

 

 

CHICAGO                 ST. HYACINTH BASILICA 

 

 

PARISH CARNIVAL 
 

This year's Parish Carnival will take 
place on August 23-26.    As always, 
there will be rides for the kids and adults, 
lots of food, games of chance, music 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 Sun-
day the carnival opens at 1:00.   
Come join us for the fun and the food.    
Don't forget to enter your name into the 
g r a n d  r a f f l e .   T o p  p r i z e 
$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 
P O T A T O 
PANCAKES, 
Polish Sau-
sage, 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.  

19th Sunday in Ordinary Time                                                                                   August 12, 2018 

Pope Francis  

GAUDETE ET EXSULTATE 
57. Still, some Christians insist on taking another 
path, that of justification by their own ef fo r t s , 
the worship of the human will and their own abilities. The result is 
a self-centred and elitist complacency, bereft of true love. This 
finds expression in a variety of apparently unconnected ways of 
thinking and acting: an obsession with the law, an absorption with 
social and political advantages, a punctilious concern for the 
Church’s liturgy, doctrine and prestige, a vanity about the ability to 
manage practical matters, and an excessive concern with 
programmes of self-help and personal fulfilment. Some Christians 
spend their time and energy on these things, rather than letting 
themselves be led by the Spirit in the way of love, rather than being 
passionate about communicating the beauty and the joy of the 
Gospel and seeking out the lost among the immense crowds that 
thirst for Christ.[63] 
58. Not infrequently, contrary to the promptings of the Spirit, the 
life of the Church can become a museum piece or the possession of 
a select few. This can occur when some groups of Christians give 
excessive importance to certain rules, customs or ways of acting. 
The Gospel then tends to be reduced and constricted, deprived of 
its simplicity, allure and savior. This may well be a subtle form of 
pelagianism, for it appears to subject the life of grace to certain 
human structures. It can affect groups, movements and 
communities, and it explains why so often they begin with an 
intense life in the Spirit, only to end up fossilized… or corrupt. 
59. Once we believe that everything depends on human effort as 
channelled by ecclesial rules and structures, we unconsciously 
complicate the Gospel and become enslaved to a blueprint that 
leaves few openings for the working of grace. Saint Thomas 
Aquinas reminded us that the precepts added to the Gospel by the 
Church should be imposed with moderation “lest the conduct of the 
faithful become burdensome”, for then our religion would become 
a form of servitude.[64] Historical Interesting Trivia 

 

As incredible as it sounds, 
men and women took baths 
only twice a year (May and 
October) Women kept their 
hair covered, while men shaved their heads 
(because of lice and bugs) and wore wigs. 
Wealthy men could afford good wigs made 
from wool.  They couldn't wash the wigs, so 
to clean them they would carve out a loaf of 
bread, put the wig in the shell, and bake it for 
30 minutes. The heat would make the wig big 
and fluffy, hence the term “big wig.” Today 
we often use the term 'here comes the Big 
Wig' because someone appears to be or is 
powerful and wealthy. 

HOLY COMMUNION 
How often can you receive Communion at Mass on the same day? 
 

Answer 
The Code of Canon Law allows you to receive 
Communion up to two times in one day (CIC 
917). The first time you receive Communion may 
be at a Mass at which one is assisting or (worshiping) or it may be 
at a Mass where you happen to be in the church at Communion 
time or it may be outside of a Mass (e.g., at a Communion service). 
However, the second time you receive Communion it must be at a 
Mass at which you are assisting or (worshiping). 
    Catholic Answer 
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Rozważanie do Ewangelii 
  

Pokarm ze światła 
 

Dlaczego Syn Boży pragnął pozostać pośród nas 
w postaci skromnego chleba? Ponieważ człowiek 
najbardziej pragnie wypełnienia i zaspokojenia 
swojego wnętrza. Nie chodzi tu bynajmniej o 
zwykły głód żołądka, lecz o głód ducha 
ludzkiego, o łaknienie życia. Głód ciała jest 
zaledwie skromną materialną manifestacją 
potrzeby ducha, której nie da się oszukać 
żadnym ezoterycznym hamburgerem lub 
sztuczkami wygenerowanymi w studiach 
filmowych. Tak jak nie da się ciągle oszukiwać 
głodu ciała, tak tym bardziej nie można oszukać 
głodu ducha. Chleb eucharystyczny to co prawda 
niepozorny materialnie pokarm, ale za to niosący 
w  s o b i e  d u c h o w e  n a s y c e n i e ! 

Eliasz pod krzakiem janowca leży w rozpaczy, 
zniechęcony do życia. To metafizyczny portret 
człowieka umierającego z głodu serca. 
Rozczarowany z powodu bezbożności świata i 
własnej nędzy woła do nieba. Prawdziwi prorocy 
ożywiają się w chwili śmiertelnego zagrożenia. 
Nie możemy żyć bez Boga, nie możemy umrzeć, 
gdy jesteśmy z Bogiem. Nie możemy być 
skonsumowani przez śmierć, gdy konsumujemy 
eucharystyczny pokarm. Ale to właśnie 
najbardziej rozpaczliwe chwile życia 
uświadamiają nam, jak bardzo potrzeba wypełnić 
się Bogiem. Eliasz wstaje spod janowca, jak 
spod krzyża, wstaje ze snu, który jest mglistym 
symbolem samej śmierci, a jego powstanie to 
projekt zmartwychwstania każdego z nas. 
Wierzący Bogu nie przegrywają, tylko dłużej 
czekają na zwycięstwo. To czekanie niecierpliwi 
nazywają klęską, ale Pan wskrzesza nawet 
umarłych (2 Kor 1,9). Nie wstałby Eliasz, gdyby 
nie trącenie anioła i pokarm zaproponowany 
przez niego. Tym aniołem zdaje się być typicznie 
 sam Syn Boży, który wielu z nas obudził z 
koszmaru grzechu, ukazując sens życia i dając 
siłę do powtórnego istnienia dzięki Eucharystii. 
Augustyn Pelanowski OSPPE 

       
 

TRIDUUM KU CZCI ŚW 
JACKA                              

 

Postać niezwykła. 
 

 
Św. Jacek Odrowąż (1183 - 
1257).  Ten, który poszedł za 

głosem Chrystusa i przyniósł owoc, a owoc Jego 
trwa (por. J 15,6). Św Jacek był wielkim 
czcicielem Eucharystii i Matki Bożej. Misjonarz. 
Apostoł Północy. Apostoł Różańca. Nazwany 
imieniem „Lux ex Silesia", czyli „Światło ze 
Śląska", nazywany również „Światłem Północy”, 
ponieważ oświetlał mroki ludzkich serc i drogę do 
zbawienia dusz.  
W swej apostolskiej, dominikańskiej działalności, 
ogromnie umocnił i poszerzył  kult Matki Boskiej 
Zwycięskiej na ziemiach po których wędrował. 
Zaliczany jest do największych postaci XIII wieku 
i uważany za jednego z najwybitniejszych mężów 
ówczesnej Europy. Był bohaterem Dominikanów, 
czczonym przez swych braci prawie na równi ze  
św. Dominikiem ich patriarch. Był człowiekiem 
permanentnego sukcesu. 
Dokonał drugiej, pogłębionej, ewangelizacji 
narodu. Piąty Polak wyniesiony na ołtarze.  
 

W roku 1894 przybył wraz z garstką polskich 
imigrantów do Avondale aby rozpocząć historię 
nowej parafii, nowej wspólnoty, która od swego 
patrona została nazwana "Jackowem".  
Kochanych parafian i przyjaciół zapraszamy w 
tym tygodniu na "trzy dni rozważań" o naszym 
patronie. Św. Jacek - miłośnik Eucharystii.              
Św. Jacek zakochany w Chrystusowym krzyżu. 
Św. Jacek wielki czciciel Niepokalanej.                             
Od 16-18  sierpnia zapraszamy codziennie                         
wieczorem o g. 18:45. Nauki będzie głosił                      
ks. Krzysztof Szkubera, CR. Suma parafialna w 
niedzielę. Mszę odprawi i słowo skieruje do nas 
ks. Lech Nowiński, CR. 
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE  
Nabożeństwo Fatimskie zostanie 

odprawione w najbliższy 
poniedziałek, 

13 czerwca, po Mszy św. 
wieczornej o godz. 7:00. Od maja 
do października każdego 13 dnia 
miesiąca będziemy kontynuować 

Msze św. i nabożeństwa 
fatimskie w naszej bazylice. 

Nabożeństwa te odprawiane w wielu parafiach i 
ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi i 
odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie 
wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 

1917 roku w Portugalii. Zapraszamy ! 

 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 III) 

 

         
                 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

 Nawet jako ksiądz rozmawiałem o zbawieniu 
ludzi przez Jezusa z trudem a widząc jak część moich 
uczniów kompletnie nie jest tym zainteresowana 
odnosiłem wrażenie, że rozmowy z ludźmi o Bogu 
interesują niewielu a już na pewno nie młodych czy 
kochających życie nastolatków. Nic bardziej mylnego. 
Nie mogłem się nadziwić, że młodzi ewangelizatorzy 
czasem całą noc siedzieli gdzieś przy namiotach ze 
swoimi rówieśnikami i prawie podskakiwali z radości 
kiedy udało się im przyprowadzić kogoś do spowiedzi, 
często po latach. Wiem co mówię bo kilka takich osób 
wyspowiadałem. Potrafi ktoś wytłumaczyć radość 
delikatnej, skromnej dziewczyny, która przekonała do 
spowiedzi chłopaka, który nie brał prysznica od kilku 
dni a to co pił to najczęściej alkohol? Po co wogóle 
zajmować się takimi "typami" - mówiąc najdelikatniej. 
I to jeszcze kosztem swoich wakacji i pieniędzy bo nikt 
im za to grosza nie daje? Chcę powiedzieć, że widok 
tak cudownych młodych zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Nie można ich nie kochać, bo naprawdę w 
ich dzieleniu się wiarą, pragnieniem jej przekazania 
innym, widać w czystej postaci działanie Jezusa, który 
nikim nie gardzi i szuka zagubione dzieci Boże. Wierzę, 
że Chrystus dał mi tamten wyjątkowy czas i sprawił, że 
do tej pory kocham coraz bardziej takich ludzi, mam 
wśród nich serdecznych przyjaciół...no i dostałem 
przepiękny prezent: wspólnotę. Chcę jeszcze dodać, iż 
natychmiast po powrocie do domu opowiadałem o tym 
co przeżyłem komu tylko się dało, modliłem się z 
rękoma uniesionymi do góry i zachęcałem do takiej 
modlitwy rodzinę, co czasem wyglądało komicznie. 
Ciekawe, że najwięcej oporu mieli dorośli, ci tradycyjni 
w wierze, nigdy nie mieli kłopotu z taką modlitwą 
dzieci.  
 Z radością wróciłem na parafię po wakacjach z 
głową pełną pomysłów. Czym prędzej opowiedziałem o 
swoich doświadczeniach księdzu proboszczowi, który 
nie czekając od razu powiedział: "Krzysztof, widzę w 
Tobie wiele entuzjazmu, wiec proszę żebyś zajął się 
wspólnotą Galilea". Była to mówiąc najprościej cząstka 
dużej wspólnoty, której siedziba jest w Stryszawie, 
niedaleko Bielska Białej, która to wspólnota liczy 
obecnie kilka tysięcy ludzi (i ciągle wzrasta).  
(ciąg dalszy nastąpi)   

 

14 sierpnia - wspomnienie św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Święty jest patronem Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Zapraszamy wszystkich 
członków KWC na Mszę św. wieczorną o g. 7:00. 
 

15 sierpnia - uroczystość Matki Bożej 
Wniebowziętej - Matki Bożej Zielnej. Msze św. w 
tym dniu 7:00 rano, 12:30 i o 7:00 wieczorem. 
Zapraszamy z naręczem ziół i kwiatów.   
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 
 
 

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m. 

w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o 
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 p.m. w naszej bazylice.  Więcej informacji na stronie 
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org 

___________________________________________________ 
 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO  
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy 

Św. wieczornej w kaplicy. 
____________________________________________________ 

 

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 p.m. w Res. 
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki. 

_________________________________________________________ 
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych  
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy. 

___________________________________________________ 
 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  
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.  

___________________________________________________ 
 

KRĄG BIBLIJNY 
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall 

pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.  
_______________________________________________________ 

 

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. Kapelanem  grupy jest ks.Adam 
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska. 

                        --------------------------------------- 
GRUPA MŁODZIEŻOWA  

Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły 
średniej, gromadzi się na spotkaniach 

formacyjnych w każdą środę w kawiarence w  
sali parafialnej Resurrection Hall o godz. 7:30 
wieczorem. Naszą drogą młodzież serdecznie 

zapraszamy  

CHICAGO                                                                                                                                                             BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

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 
informacj i  prosimy odwiedzić  stronę  internetową : 
pvm.archchicago.org lub skontaktować się z naszą kancelarią 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 12 sierpnia 
II kolekta przeznaczona będzie na opłacenie 

rachunków za elektryczność  
 

   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! 

Adoration  
of the Blessed Sacrament 

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

Adoracja Najświętszego                                                               
Sakramentu 

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


