
 

 

 

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 Fri. – 5:30pm English 



 

 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - August 27 
6:00 AM -  †Maria Lisiecka; 
7:00 AM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
8:00 AM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; †Mary 
Kopinski on her birthday; †Michael Connolly Sr.; 
7:00 PM -   W Bogu wiadomej intencji; O nawrócenie i potrzebne łaski 
dla Justyny Marchela; †Marian Machlowski; †Jan Plewa;  

TUESDAY / WTOREK - August 28 
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; O nawrócenie i potrzebne łaski 
dla Justyny Marchela; †Marian Machlowski; 

WEDNESDAY / ŚRODA - August 29 
6:00 AM - †Maria Lisiecka; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Iwony i jej rodziny; 
W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; W Bogu wiadomej 
intencji; †Marian Machlowski; ††Poor souls in purgatory; †Ted Mitrenga 
on his birthday;  
7:00 PM - W Bogu wiadomej intencji; O nawrócenie i potrzebne łaski dla 
Justyny Marchela; †Marian Machlowski; †Łukasz Dominików; 

THURSDAY / CZWARTEK - August 30 
6:00 AM - †Maria Lisiecka; 
7:00AM- W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; †Elżbieta 
Machalski-Margo; †Julian Pająk; 
8:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
7:00 PM - W Bogu wiadomej intencji; O nawrócenie i potrzebne łaski dla 
Justyny Marchela; †Marian Machlowski; 

FRIDAY / PIĄTEK - August 31 
6:00 AM – For health and God’s Blessings for Priests and Sisters serving 
in our parish; 
7:00AM- W Bogu wiadomej intencji; ††Za zmarłych z rodziny Iwony;  
8:00 AM  - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski;  
7:00 PM -W Bogu wiadomej intencji; O nawrócenie i potrzebne łaski dla 
Justyny Marchela; †Marian Machlowski; 

SATURDAY / SOBOTA - September 1 
6:00 AM - For God’s Blessings for Resurrectionists; 
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM -  For the Holy Father; 
11:30 AM –Matthew J. Manicke & Sarah Steinhorst 
1:00 PM  - Joseph Graventi  & Elżbieta Kubek 
2:30 PM - Derek Brongiel & Morgan Moskal 
4:00 PM  - Michael DeBenedetti & Caroline Frackowiak 
5:30 PM  - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Białas; †Irene Bork;  
7:00 PM - O zdrowie i bł. Boże dla Żanety Kaczorowski z okazji urodzin; 
O nawrócenie i potrzebne łaski dla Justyny Marchela; 

SUNDAY / NIEDZIELA - September 2 
6:00 AM - O Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny dla uczniów 
w naszej parafii; 
7:30 AM - †Jan Plewa; † Ted Mitrenga; † Rose Manicke; 
9:00 AM  -†Lucjan Milewski; † Jan Mazur; †Marianna Babińska; 
†Wacława & Józef Pilichiewicz; †Jan Stankiewicz; †Jarosław 
Rochomulski; †Władysława Wicek;  
10:45 AM  - For God’s blessings for all the students in our parish for the 
new school year; 
12:30 PM - Msza dziękczynna za 25 lat małżeństwa Andrzeja i 
Małgorzaty Hołczyńskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny; O Boże błogosławieństwo dla członków 
Żywego Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; O nawrócenie i 
potrzebne łaski dla Justyny Marchela; †Antoni Zalewski; †Franciszek 
Kozak; †Bronisława Kozak;   
3:00 PM  - For Parishoners; 
6:30 PM - Za parafian;  

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR 

REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R. 

REV. STANISŁAW LASOTA, C.R. 

REV. ADAM PIASECKI, C.R. 
 

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 
Mateusz Zych & Jessica Dus 

Artur D. Gallus & Roksana Gallus 
Peter Pogwizd  & Claudia Parodi 

Richard Rellora & Ma Cristina Ramos 
 

SECOND CALL 
Darek Molek & Joanna Cison 

Nicholas Steder & Gabriela Bobrowski  
Kevin Weber & Monika Dobrowolski 
Alex Kokoszka & Jacqueline Renau 

Harrison J. Holzhauer & Kathy A. Szumski 
   

THIRD CALL 
 

Matthew J. Manicke & Sarah Steinhorst 
Joseph Graventi  & Elżbieta Kubek 
Derek Brongiel & Morgan Moskal 

Michael DeBenedetti & Caroline Frackowiak 

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

Liana Amelia Lenchuk 
Julia Joanna Schab 

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

wspólnocie Bazyliki św. Jacka! 
 
 

JOANNA & PIOTR  PRZESMYCKI 
 

PRAY FOR THE DECEASED /  
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

† Beata Pacocha; † Irena Lippert 



 

 

       
     Taste of Polonia! 

- This Labor Day 
Weekend 8/31-9/03 
Great food, Music 
and Kid’s zone! 
Face painting,  

Balloons, Music 
Lessons, Theatre Performances, 

Contests, and much more... 
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21st Sunday in Ordinary Time                                                                                   August 26, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

8/26 Sunday of week 21 of the year 

8/27 Saint Monica (331 - 387) 
 
She was born at Thagaste in 
Africa of a Christian family. 
She was married young, to Pa-
tricius, and among her children 
was Augustine. He had a bril-
liant intellect and uncertain 
morals and his wayward spiri-
tual career saw him at one time 
a Manichee and then a Neopla-
tonist. With many tears she prayed unceasingly to God for 
his conversion and her prayers were answered shortly 
before she died. She had a deep faith and outstanding vir-
tue and is a wonderful example of a Christian mother. 
 

8/28  St Augustine of Hippo (354 - 430) 
 
He was born in Thagaste in 
Africa of a Berber family. He 
was brought up a Christian 
but left the Church and em-
braced the Manichaean her-
esy, later seeing how nonsen-
sical it was and becoming a 
Neoplatonist instead. He led 
a wild and dissolute youth. 
He took a concubine by 

whom he had a son, Adeodatus. He had a brilliant legal 
and acedemic career. At length, through the prayers of his 
mother, and the teaching of St Ambrose of Milan, he was 
converted back to Christanity. He was baptized in 387, 
shortly before his mother’s death. He returned home to 
Africa and led an ascetic life. He was elected Bishop of 
Hippo and spent 34 years looking after his flock, teaching 
them, strengthening them in the faith and protecting them 
strenuously against the errors of the time. He was de-
clared a Doctor of the Church by Pope Boniface VIII in 
1308.  
 

8/29 The Beheading of St John the Baptist 

John the Baptist is the only saint in the calendar (apart 
from St Joseph) who has two feasts to himself. One, in 
August, celebrates his death, and one, in June, celebrates 
his birth. And this is as it should be, for as Christ himself 
said, John was the greatest of the sons of men. 

 

 

We would like to take this 
opportunity to thank all 
of our volunteers, parish-
ioners, visitors and spon-
sors for helping make our carnival a suc-
cess.  As always it has been a great way to 
celebrate our life as a parish and commu-
nity. 

Golden Wedding  
Couples who are celebrating 
their 50th wedding anniversary 
in 2018 are invited to the 
Golden Wedding 50th Anniver-
s a r y  M a s s  o n 
Sunday, September 16 at 2:45 
p.m. at Holy Name Cathedral. 

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  v i s i t 
pvm.archchicago.org/events/golden-wedding.  

PRAYER CORNER 
St. Monica Prayer 
St. Monica, 
I need your prayers. 
You know exactly how I'm feeling because you once 
felt it yourself. 
I'm hurting, hopeless, and in despair. 
I desperately want my child to return to Christ in his 
Church but I can't do it alone. 
I need God's help. 
Please join me in begging the Lord's powerful grace 
to flow into my child's life. 
Ask the Lord Jesus to soften his heart, prepare a path 
for his conversion, and activate the Holy Spirit in his 
life.  Amen. 
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Next week’s 2nd collection will be for 
the Catholic League for Poland.   

Thank you for your generous support. 

21st Sunday in Ordinary Time                                                                                   August 26, 2018 

POPE FRANCIS  
 

GAUDETE ET EXSULTATE 
 
Blessed are the poor in spirit, for theirs is 
the kingdom of heaven” 
 
67. The Gospel invites us to peer into the 
depths of our heart, to see where we find our 
security in life. Usually the rich feel secure in 
their wealth, and think that, if that wealth is 
threatened, the whole meaning of their earthly 
life can collapse. Jesus himself tells us this in 
the parable of the rich fool: he speaks of a man 
who was sure of himself, yet foolish, for it did 
not dawn on him that he might die that very 
day (cf. Lk 12:16-21).  
68. Wealth ensures nothing. Indeed, once we 
think we are rich, we can become so self-
satisfied that we leave no room for God’s word, 
for the love of our brothers and sisters, or for 
the enjoyment of the most important things in 
life. In this way, we miss out on the greatest 
treasure of all. That is why Jesus calls blessed 
those who are poor in spirit, those who have a 
poor heart, for there the Lord can enter with 
his perennial newness.  
69. This spiritual poverty is closely linked to 
what Saint Ignatius of Loyola calls “holy indif-
ference”, which brings us to a radiant interior 
freedom: “We need to train ourselves to be in-
different in our attitude to all created things, in 
all that is permitted to our free will and not 
forbidden; so that on our part, we do not set 
our hearts on good health rather than bad, 
riches rather than poverty, honor rather than 
dishonor, a long life rather than a short one, 
and so in all the rest”.[68] 
70. Luke does not speak of poverty “of spirit” 
b u t  s i m p l y  o f  t h o s e  w h o  a r e 
“poor” (cf. Lk 6:20). In this way, he too invites 
us to live a plain and austere life. He calls us to 
share in the life of those most in need, the life 
lived by the Apostles, and ultimately to config-
ure ourselves to Jesus who, though rich, “made 
himself poor” (2 Cor 8:9).   
Being poor of heart: that is holiness. 

 Historical Interesting Trivia 
 
Early politicians required feedback 
from the public to determine what 
the people considered important. 
Since there were no telephones, 
TV's or radios, the politicians sent 
their assistants to local taverns, pubs and bars. 
They were told to 'go sip some Ale and listen to 
people's conversations and political concerns. 
Many assistants were dispatched at different 
times. 'You go sip here' and 'You go sip there.' The 
two words 'go sip' were eventually combined 
when referring to the local opinion and, thus we 
have the term 'gossip.' 

 

CONFIRMATION CLASSES 
 

Adults, 18 years and older, 
wishing to receive Baptism, 
Holy Eucharist and Confirma-
tion, are asked to register in 
the parish office for this 
year’s RCIA program.  Classes 
will begin October.  Teens 14 
years and older who have al-
ready been baptized may also sign up for Confir-
mation classes by registering in  the parish office. 

 
Divorce Support Groups Offered at Parishes  

 

The Archdiocese of Chicago pro-
vides divorce support groups at 
various parishes. The purpose of 
these groups is to provide pas-
toral care to Catholics and non-
Catholics who have been effected 
by divorce with the hope to over-
come the grieving process in a 

healthy way. The approach of pastoral care may 
vary by parish, and each group adapts the format 
that best meets the need of its participants. For 
more information, please contact Maryvel Torres 
at mtorres@archchicago.org or 312.534.8353. 
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PODZIĘKOWANIE 
 

 

Serdeczne "Bóg Zapłać" 
składamy wszystkim naszym 

ofiarodawcom za wszelkie ofiary 
złożone na naszą bazylikę w 
ostatnim tygodniu. W sposób 

szczególny pragniemy podziękować: 
 
 

*Państwu: Gilbert Galarza za ofiarę $500.00. 
*Pani Henryce Hołodziuk za donację $300.00 

*Pani C. Lauerman za donację $225.00 
*Pani Annie Ścisłowicz za donację $200 

*Państwu: E. Badura & S. Madej, oraz Henrietta 
Markowski za donację $130.00 

*Państwu: George Zalewski, Krzysztof Ocytko, 
Steven & Genowefa Wojdyła Yuswiak za ofiarę 

$100 dolarów; 
 

 

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

Szczęść Boże! 

 
 

Maryjo Jasnogórska  
 

módl się za nami  
 
Czego  możemy  nauczyć  się  od 
Maryi?  
Przede wszystkim wiary i zaufania 
Panu  Bogu.  W  sytuacjach,  z 
których, rozumując po ludzku, nie 

widzimy wyjścia, często stwierdzamy, że nie pozostaje 
nic innego jak wierzyć, modlić się i czekać na cud. Jeśli 
naszą postawę cechuje taka wiara i takie bezgraniczne 
zaufanie Panu Bogu jak Maryi, to nasze oczekiwanie na 
cud  w  trudnych  chwilach  nie  będzie  bezowocne. 
Niewątpliwie ogromną wartość ma modlitwa zanoszona 
przez wstawiennictwo Matki Bożej. Ona uczy nas, że 
nasza wiara i zaufanie Bogu nie mogą być bezmyślne. 
„Zróbcie  wszystko,  cokolwiek  [mój  Syn]  wam 
powie” (J  2,5).  Czuwa, abyśmy odnaleźli  drogę  do 
prawdziwego życia, które dla nas przygotował. Wiara to 
nie religijny folklor kojarzony z „klepaniem” różańca, 
całowaniem  figurek  Maryi  czy  turystycznym 
„zaliczaniem”  kolejnych  sanktuariów maryjnych.  To 
podążanie za głosem Pana „szlakiem miłości”. 
 

Matka  Boża  uczy  nas,  „jak  żyć  wiarą,  jak  w niej 
wzrastać,  jak  obcować  z  tajemnicą  Boga  w 
zwyczajnych,  codziennych  momentach  naszego 
życia”  (Benedykt  XVI).  Izabela  wyznaje:  „Maryja 
zachwyca mnie swoim zawierzeniem i posłuszeństwem, 
bo tego zawierzenia potrzeba również i w moim życiu. 
Szczególnie  bliska  jest  mi  Matka  Boska 
Częstochowska, spogląda na nas zatroskanym wzrokiem 
i jakby mówi nie bój się ja Cię przeprowadzę przez 
wszystkie ‘burze’ twego życia; nie bój się ja jestem 
zawsze  z  Tobą.  Jestem  przy  Tobie,  pamiętam, 
czuwam”. 
 

Przeżywając dzisiejszą uroczystość, módlmy się:  
 

„Częstochowska  Pani,  Matko  Kościoła,  (…)  Ty  od 
wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – 
stolicy Twego miłosierdzia. (…) Rozbudź wśród nas 
serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, 
umacniaj miłość do Kościoła świętego. Wyjednaj mi 
upragnione łaski... Matko o zranionym obliczu, składam 
w Twe ręce siebie i wszystkie drogie nam osoby. Tobie 
ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna, ku chwale 

 

9 września Siostry Misjonarki Chrystusa 
Króla zapraszają na Jubileuszowy Piknik. 

 

Msza Św. o godz. 11:00 am. W programie: polska 
kuchnia, występy zespołów tanecznych, wspaniała 
muzyka i loteria. Do wygrania m.in. bilet do Polski! 
 

Casa Italia Grounds 
3800 Division St., Stone Park, IL 

www.domsamotnej matki.org 

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

 

Dorothy Białas, 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 
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 Parafialny Karnawał 
 

W dniu dzisiejszym kończymy 
nasz  doroczny  karnawał 
parafialny.  Jak  co  roku 
zapraszamy dzieci i dorosłych, 
wesołe  miasteczko,  dużo 
jedzenia, gry losowe, zespoły na 
żywo  z  muzyką  do  tańca  i  ogródek  piwny.  
Zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie. 
Karnawał słynie ze smacznych polskich potraw: 
placków ziemniaczanych, kiełbasy, gołabków, golonki 
i bigosu.  Będzie również możliwość spróbowania 
kuchni  latynoskiej.  W programie  słynna Wielka 
Loteria. Losowanie odbędzie się dzisiaj w niedzielę o 
godz. 9:30 wieczorem. Główna nagroda to $1.000,00.  
Jest to czas i miejsce aby wyrazić naszą ogromną 
wdzięczność  wszystkim  sponsorom  oraz 
woluntariuszom za ich hojne dary oraz nieoceniony 
czas, który poświęcają dla dobra wspólnoty parafialnej. 
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 można nabywać przy 
wejściu do szkoły Nazareth Hall.  

  

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

Komitet Karnawałowy pragnie podziękowiać wszystkim 
sponsorom  nagród.  Otrzymaliśmy  wiele  hojnych  i 
pięknych nagród, za które serdecznie dziękujemy! 

 

Życzymy wszystkim miłej zabawy. 
 
Nagroda                  Ofiarodawca 
 
Pierwsza Nagroda    $1000.00     MB Financial i Catholic 
             Financial Life 
 
Druga Nagroda          $500.00     Constance Lauermann 
 
Trzecia Nagroda        $200.00      Progress Press Printing 
 
Czwarta Nagroda       $150.00      Progress Press Printing 
 
Piąta Nagroda            $100.00   James G. Dades & Co. LTD 
 

Szósta Nagroda         $100.00      Anonimowy 
 

Siódma Nagroda         $50.00       Anonimowy 
 

Ósma Nagroda            $50.00       Anonimowy 
 

Dziewiąta Nagroda     $50.00       Anonimowy 

 
 
 

Moje świadectwo spotkania Jezusa!                                     
Ks. Krzysztof Szkubera, CR   

 

(Część V) 
          

      Niech będzie pochwalony  
Jezus Chrystus! 

 
 

 

Za  zgodą  księdza  proboszcza  Stanisława 
Jankowskiego  CR  zapraszam  serdecznie  na  spotkania 
modlitewne  we  wtorki  ok.  19.45  do  kawiarenki  w 
Resurection Hall, gdzie chętnie przekaże więcej  informacji 
szczegółowych  o  wspólnocie  i  jej  sposobie 
funkcjonowania. Ale chciejmy wszyscy znaleźć swoją małą 
grupę, aby wspólnie się pomodlić i podzielić wiarą.  
   

Jest też niemała część nas, która ma pragnienie by dzielić 
się odważnie wiarą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
nawet na ulicy. Trzeba podjąć się tego zadania. Dlaczego? 
Bo  z pewnością wtedy  jest  z nami Chrystus a widzieć  jak 
działa,  dotyka  serce  człowieka,  daje  nadzieje,  po  prostu 
życie,  jest  przepięknym  doświadczeniem.  Owszem  to 
kosztuje,  bo  trzeba  przełamywać  lęk,  liczyć  się  z  tym,  że 
ktoś  nie  zrozumie  naszych  intencji  lub  po  prostu  nas 
wyśmieje. Ale  radość głoszenia  i przemiana  ludzkich serc, 
które Pan pozwala nam zobaczyć, jest o wiele większa. Dla 
takich chwil warto żyć  i się zmagać. Zresztą Ńto nie żadna 
nowość,  bo  od  dłuższego  czasu    wzywa  do  tego  papież 
Franciszek. Módlmy się, żebyśmy przełamywali wstyd, lęk i 
niechęć  do  dzielenia  się  wiarą,  aby  Chrystus  mógł  się 
rodzić  w  sercach  ludzi  zagubionych,  nieszczęśliwych, 
smutnych, nie mających nadziei. Na pewno  sam Chrystus 
nas do tego zaprasza. Można powiedzieć Jezusowi: nie. Ale 
czy  warto?  Czy  odmawiając  Chrystusowi  zgody  nie 
przypominamy niektórych młodych rodziców, którzy chcąc 
dla  siebie  tylko  przyjemności  i  wygodnego  życia  nie 
zgadzają  się na posiadanie dzieci?  Jaka wtedy  radość  jest 
po latach? Wspominanie, jak kiedyś było lepiej? Mówienie, 
że świat jest teraz zły i popsuty? 
 

  Tyle  zależy  od  codziennych  małych  rzeczy,  tyle 
zależy  od  świadectwa  o  Chrystusie  choćby  publicznie 
wykonanym  znakiem  krzyża. Tak ważne  jest powiedzenie 

komuś:  "Jezus  oddał  życie  za  Ciebie,  jesteś  ważny", 
"Chrystus zmartwychwstał, pokonał  śmierć, "Jezus  już 
zwyciężył zło z twojego życia, kocha Cię..." Odważmy się 
służyć  Chrystusowi  w  ten  sposób,  dajmy  Mu  się 
przemieniać  we  wspólnocie.  Niech  będzie  Chwała  Panu 
zmartwychwstałemu!   Alleluja! 
Ks. Krzysztof, CR   
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KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 
 

Wszystkich członków KŻR zapraszamy 
w następną niedzielę 2 września na 

Mszę św. o 12:30 pm w intencji 
żyjących i zmarłych członków KŻR 

oraz na wymianę tajemnic 
różańcowych.  

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 

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 

informacji prosimy odwiedzić stronę internetową: 
pvm.archchicago.org .  

 
  August  19, 2018 / 19 sierpnia, 2018 

Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:      $ 6,445.00 
Budget for the week/ Tygodniowy budżet                 $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                                $(3,180.00) 
 

Second collection              $4,677.00 
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 
kościelne wydatki                                                  $  48,125.00 
Actual collections / Zebrana kolekta                      $ 13,196.00 
Needed for August / Potrzebne na sierpień                 $28,484.00 
 

********************************************* 
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 the month of August/ Na  miesiąc sierpień 

 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 26 sierpnia 
II kolekta przeznaczona będzie na 

opłacenie renowacji portyku.  
 

   Bóg Zapłać za Wasze  nieustanne 
wsparcie i ofiary! 


