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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE  

WEEKDAY / W TYGODNIU 

6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);  

8:00 A.M. (Eng); First Friday-  

5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 
 

HOLY DAY ANTICIPATED /  
  W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH 

7:00 P.M. (Pol.) 
 

HOLY DAYS OF OBLIGATION / 

W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE 

6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);  

8:00 A.M.(Eng.); 12:30 P.M. (Pol.);  

5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 
 

SUNDAY ANTICIPATED /  

NIEDZIELNA W SOBOTĘ 

5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 
 

SUNDAY/ W NIEDZIELĘ 

6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);  

9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);  

12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);  

6:30 P.M. (Pol.); 

PARISH STAFF 



Please Check out our parish 

website /  

Odwiedźcie stronę internetową 

naszej parafii:  
 

www.sthyacinthbasilica.org  

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE 

MONDAY—SATURDAY:  7:45 A.M. & 6:45 P.M. 

SATURDAY:                                5:00 P.M. 
 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 A.M. & 6:45 P.M. 

SOBOTA:                               5:00 P.M.  

BAPTISM / CHRZTY 

1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 am; 

2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 pm 

Arrangements are to be made in the parish office at least one 

month before the date of baptism. 
 

1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św.  o 

10:45 am; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o 

12:30 pm. Należy zgłosić się do biura parafialnego 

przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu. 

MARRIAGE / ŚLUBY 

Arrangements are to be made in the parish office at least six 

months before the date of marriage. 
 

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć 

miesięcy przed planowaną datą ślubu. 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

PRAY FOR THE DECEASED /  

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 
 

† Alicja Glab  

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - September 18 

6:00 AM  - For Priests and Sisters serving in our parish; 

7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Janiny, Stanisława i Lucyny; 

8:00 AM - †Edward Utterback;  

7:00 PM -  O pokój na świecie; 
 

 TUESDAY / WTOREK - September 19 

6:00 AM - For God’s blessings for William on his 

birthday; 

7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  

8:00 AM -  †Edward Utterback;  

7:00 PM -  O wszelkie potrzebne łaski, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Maryi dla taty Henryka w dniu 

urodzin;  
 

WEDNESDAY / ŚRODA - September 20 

6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;  

7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, 

Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa;  

8:00 AM -††Poor souls in purgatory;  

7:00 PM - †Ks. Edwin Karłowicz, C.R.;  
 

THURSDAY / CZWARTEK - Sepember 21 

6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;   

7:00 AM - ††Za zmarłych nie mających znikąd pomocy;  

8:00 AM - For blessings for Resurrectionists; 

7:00 PM - †Ks. Leonard Krzywda, C.R.; 
 

 FRIDAY / PIĄTEK - September 22 

6:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.; 

7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;  

8:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.; 

7:00 PM - †Ks. Chester Mitoraj, C.R.; 
 

  SATURDAY /  SOBOTA - September 23 

6:00 PM -  †Rev. Joseph Wise, C.R.; 

7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Henryk 

Kowalski w 2. rocznicę śmierci;  

8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;  

11:30 AM - Brian Dudek & Joanna Chrupek 
1:00 PM  - Richard Najduch & Nataile Anuszkiewicz 
2:30 PM  - Armando Ruiz & Alma Guzman 
4:00 PM  - Ruben Carbera & Brooke Gallagher 
5:30 PM - Birthday blessings for Dexter & Sally 

Muntaner; ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; 

†Mike Bialas;  

7:00 PM - †Ks. Edward Dubel, C.R.;  

SUNDAY / NIEDZIELA - September 24 

6:00 AM - †Ks. Edmund Jastrzębski, C.R.; 

7:30 AM - †Wacław Maszkiewicz; †Jan Plewa; †Rose M. 

Manicke;  

9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila;  

10:45 AM - † Alexis Jaynah Villasin;  

12:30 PM - ††Marek i Marian Mielenkiewicz; 

5:00 PM - For parishioners;  

6:30 PM - Za parafian;  

MARRIAGE BANNS / 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
 

FIRST CALL 

Krzysztof Pindel & Kinga Baut 
 

SECOND CALL 

Paul Gal & Marta Wlodarczyk 
Michal Furey & Nina Gluszek 

Krzysztof Karpierz & Agnieszka Feret 
 

THIRD CALL 

Brian Dudek & Joanna Chrupek 
Richard Najduch & Nataile Anuszkiewicz 

Armando Ruiz & Alma Guzman 
Ruben Carbera & Brooke Gallagher 

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

Livia Maria Migdal 
Eriana Rose Sarinas 

Cayden Sanguenza Hortillas 
Kane Sanguenza Hortillas 
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9/19 St Januarius 
 

The tradition is that he was a bishop of 

Benevento who was martyred at Pute-

oli in the early fourth century, but no 

historical records exist. His body lies in 

Naples, where his cult is taken very 

seriously. 
 

9/20 Saints Andrew Kim Taegon, Priest, and Paul 

Chong Hasang, and their Companions, Martyrs                                                                         
 

9/21 St. Matthew, Apostle Evangelist Feast.   
 

One of the Twelve Apostles, this tax 

collector is called Matthew in one Gos-

pel (Mt 9:9) and Levi in two others (Mk 

2:14 and Lk 5:27). Scripture scholars 

believe they are the same man because 

the call and shared meal with Jesus are 

similar in all three accounts. He sometimes is credited 

with writing the Gospel of Matthew. Some early church 

traditions place Matthew evangelizing in Judea, Parthia, 

or Ethiopia,  being martyred in Persia. 
 

9/22   St Maurice and the Theban Legion  
 

Maurice (a name which means ‘black’) 

was a native of Thebes in Lower Egypt. 

When he was young, he was conscripted 

into the Roman army together with many 

youths of his area, and sent, for military 

service, to Switzerland. Before battle, the 

emperor ordered his soldiers to offer sac-

rifice to the Roman gods but the Theban Legion, headed 

by Maurice, refused. Their allegiance to Christ earned 

them the crown of martyrdom in the year 287. 
 

9/23 St Pio of Pietrelcina (1887-1968)  
 

He was born in the small village of 

Pietrelcina in southern Italy, and joined 

the Capuchin friars at the age of 16. He 

became a priest seven years later, and 

spent fifty years at the monastery of San 

Giovanni Rotondo, where he was very 

much sought after as a spiritual advisor, 

confessor, and intercessor. Many miracles were popularly 

ascribed to him during his lifetime. He died a few days 

after the fiftieth anniversary of his receiving the stigmata, 

and over 100,000 people attended his funeral.       
 

above from Catholic Calendar 

LITURGICALLY SPEAKING 

 

POPE FRANCIS TWEET  
 

To “take the first step” is, above all, to go 
out and meet others with Christ the Lord.  

Charity helps us to know the truth and truth 
calls for acts of kindness. 

Congregation of the Resurrection Dinner 

The Congregation of the Resurrection will 

be holding its 20th annual Awards  Dinner.  

The Dinner will take place at  Café La-

Cave  Banquets on Mannheim, on Sunday, 

Oct. 1st.  Cocktails at 2:30 pm,  Dinner at 

3:00 pm.  The Dinner helps raise funds for our Senior 

Religious, and for the education of our seminarians.  

Anyone wishing to attend the banquet is asked to please 

contact Brother Bill Hallas at 773-320-5782.   

PRAY FOR THE SICK 

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 
 

Monika Krzyzewski, Rev. Michal 

Osuch, Rev. Francis Rog,  

Bp. Robert Kurtz, Edward Jaskóła, 

Maria i Franciszek Wietrzak,  

Mary Kopinski, Bożena Jagielska, Annabelle,  

Rosa Maria Santos, Dominik 

Sisters of the Holy Family of Nazareth 
 

Join Us!  3rd annual OCTOBERFEST fun!  Great Food! 

Song and dance by Johnny Wagner Band!   

Sunday October 15th at the White Eagle restaurant, Niles.   

ADVANCE RESERVATIONS ONLY.   

$55.00 per person.  Call before September 30   

# 847-298-6760  ext. 237. 



September 2017  
 

Dear Sisters and Brothers in 
Christ,  
 

Next weekend we celebrate the 
seminarians of the Archdiocese 
of Chicago through our second 

collection. By offering our financial support we pro-
vide these young men with the critical education 
and training they need to shepherd our parishes 
and administer the sacraments. Last year, more 
than $978,000 was collected and I am thankful for 
your past and present support.  
 

Pope Francis reminds us that, “The Church and 
the world need mature and balanced priests, in-
trepid and generous Pastors, capable of close-
ness, of listening and mercy.” There are currently 
54 seminarians preparing for a life of service as 
your future parish priests. Our seminarians’ moti-
vation and enthusiasm in their pursuit to answer 
God’s call is inspiring. They are the future guides 
for the spiritual and intellectual formation of our 
Catholic communities and are well deserving of our 
prayers and financial support.  
 

Contributions made to this collection alleviate 
monthly expenses such as tuition and fees 
($1,672), room and board ($638), and health insur-
ance ($171) for each seminarian and will be used 
solely for the formation of new priests for the Arch-
diocese of Chicago. You may utilize the remittance 
envelopes provided to your parish or should you 
find it more convenient, feel free to contribute 
online through our website at 
www.archchicago.org/seminarianfund.  
 

For your generous support in the past and for your 
consideration of support again this year, I thank 
you. May God continue to bless you abundantly. 
Please know that I keep you in my daily prayers 
and intentions, and I ask for yours in return.  
 

Sincerely yours in Christ,  
Cardinal Blase J. Cupich Archbishop of Chicago  
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National days of Observance 
 

Sep 10…  Apple Dumpling Day 

Sep 11….. Cheeseburger Day Air Force Birthday 

Sep 12…..  Butterscotch Pudding Day 

Sep 13 ..... String Cheese Day 

Sep 14 …. Pecan Cookie Day 

Sep 15 .…. White Chocolate Day 

Sep 16 ...... American Pot Pie Day 

PUT A SMILE ON YOUR FACE  
 

Two theoretical physicists are lost at 

the top of a mountain. Theoretical 

physicist No 1 pulls out a map and 

peruses it for a while. Then he turns 

to theoretical physicist No 2 and 

says:  

"Hey, I've figured it out. I know where we are."  

"Where are we then?"  

"Do you see that mountain over there?"  

"Yes."  

"Well… THAT'S where we are." 

UNCLAIMED RAFFLE PRIZES 
We would like to remind our raffle prize winners 

to pick up their prizes in our parish office.  
They will be available for pick up until  

the end of October. We are still waiting for: 
Ms. Agata Bryja, Mr. & Mrs. Janusz & Anna Koziol,  

Ms. Juanita H., Mr. Marek Grudzieski, 
Ms. Paula Ramirez, Ms. Grace, Mr. Genie Mahaski, 

Mr. Andrzej Gawel, Ms. Lisa Demski, 
Ms. Gardenia Flores, Mr. Zygmunt Skrzynik, 

Mr. Ed Utterback, Mr. Marek Bryja 

Next week’s 2nd  

Collection  
is for the Archdiocesan 

Seminary.  All proceeds 

will go to help archdioc-

esan seminarians study-

ing here in Chicago at 

Mundelein, St. Joseph 

Seminary, Casa Jesus and Bishop Abramowicz Seminary. 

Volunteers Needed for Catholic Charities 

Youth Mentorship Program Open House 
THURSDAY, OCTOBER 5 

Catholic Charities is looking for exceptional people who 

want to make a difference in a child’s life! Find out more 

about Catholic Charities Youth Mentorship Program at 

our Open House for potential volunteers on Thursday, 

October 5, from 5:30 – 7:30 p.m. at our Lake County Of-

fice, 671 South Lewis in Waukegan. Current volunteer 

mentors will share their experi-

ences working with youth ages 

9-12.  Refreshments will be 

served. To register, please call 

847-782-4224.  More informa-

tion available at 

www.catholiccharities.net. 

tel:/8477824224
http://www.catholiccharities.net/
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LIST KARDYNAŁA BŁAZEJA CUPICH 

 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w 
Chrystusie,  

 

W następny weekend 23-24 
września, podczas drugiej kolekty, 
pamiętajmy o seminarzystach z 
Archidiecezji Chicago. Udzielając 
finansowego wsparcia dajemy tym 
młodym mężczyznom kluczową 
edukację i formację, jakiej 
potrzebują, aby byli pasterzami 

naszych parafii i, aby udzielali nam sakramentów. W 
ubiegłym roku zebraliśmy ponad $978,000 i jestem 
wdzięczny za Wasze wsparcie udzielone w przeszłości i 
udzielane obecnie. Papież Franciszek przypomina nam, 
że „Kościół i świat potrzebuje dojrzałych i 
zrównoważonych księży, dzielnych i hojnych 
proboszczów, zdolnych do okazywania bliskości, 
słuchania i udzielania miłosierdzia”. Aktualnie 54 
seminarzystów przygotowuje się do życia służebnego, 
jako Wasi przyszli księża parafialni. Inspirująca jest 
motywacja i entuzjazm naszych seminarzystów w 
kontynuowaniu odpowiedzi na Boże wezwanie. Są oni 
przyszłymi przewodnikami w duchowej i intelektualnej 
formacji naszych katolickich wspólnot i zdecydowanie 
zasługują na nasze modlitwy i pomoc finansową. Ofiary 
złożone w ramach tej kolekty odciążą miesięczne 
wydatki, wśród których znajdują się: czesne i inne koszty 
($1,672), mieszkanie i jedzenie ($638) oraz 
ubezpieczenie zdrowotne ($171) przypadające na 
jednego seminarzystę. Dary te zostaną przeznaczone 
wyłącznie na formację nowych księży Archidiecezji 
Chicago. W celu złożenia ofiary możecie wykorzystać 
koperty, które otrzymała Wasza parafia lub jeśli jest to 
dla Was wygodniejsze możecie złożyć swoją ofiarę w 
Internecie na stronie: www.archchicago.org/
seminarianfund. Dziękuję za Wasze hojne wsparcie i 
pomoc. Niech Bóg wciąż Wam obficie błogosławi. Proszę, 
abyście pamiętali, że jesteście obecni w moich 
codziennych modlitwach i intencjach. W zamian proszę 
Was o Wasze modlitwy.  
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,  
 

Biskup Błażej J. Cupich - Arcybiskup Chicago 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

 Czwartek , 21 września - Święto 

Mateusza, Apostoła i Ewangelisty  

Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było 
pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum. 
Pobierał tam opłaty za przejazdy przez 
jezioro i przewóz towarów. Celników 
uważano za grzeszników i pogan. O 
młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy 
nic. Spotykamy się z nim po raz pierwszy 
dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał 
go w komorze celnej i powołał na swojego apostoła. Na wezwanie 
Chrystusa zostawił wszystko i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił 
do swego domu Jezusa, Jego uczniów i swoich przyjaciół celników i 
współpracowników. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez 
jakiś czas pozostał w Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z 
judaizmu. Dla nich przeznaczył napisaną przez siebie księgę 
Ewangelii. Św. Mateusz Ewangelista dla każdego chrześcijanina 
pozostaje wzorem apostolskiej gorliwości. Jego dzieło przetrwało dwa 
tysiące lat. Kiedy bierzemy je do ręki, zagłębiamy się w prawdziwą 
tajemnice Bożego królestwa.   

 

 Sobota, 23 września - Wspomnienie Ojca Pio z 

Pietrelciny, kapłana i stygmatyka 

Ojciec Pio urodził się w Petrelcinie, na południu Włoch w 1887 r. Już 
w dzieciństwie oddawał się modlitwie. W wieku 5 lat objawił mu się po 
raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat przyjął habit kapucyński. W 1916 
r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. 20 
września 1918 podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa 
ukrzyżowanego otrzymał stygmaty, znaki męki Jezusa. Stygmaty i 
mistyczne doświadczenia były także przedmiotem wnikliwych badań 
ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz 
publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Po 
uznaniu, że stygmaty nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, 
o.Pio mógł ponownie sprawować sakramenty. Był mistykiem. Surowo 
pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie 
przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. 
Miał dar bilokacji - znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. 
Niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Nie rozstawał się również z 
różańcem. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 roku. Na kilka 
dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty. 2 maja 
1999 r. beatyfikacji o. Pio  dokonał Jan Paweł II i niedługo po tym - 16 
czerwca 2002 r. dokonał jego kanonizacji.  
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XX  BANKIET  ZGROMADZENIA 

KSIĘŻY  ZMARWYCHWSTANCÓW 
 

Zgromadzenie Zmartwychwstania 

Pańskiego, którego księża posługują w 

naszej parafii, organizuje już 20-ty 

bankiet na rzecz emerytownych księży 

i braci zakonnych. Bankiet odbędzie 

się 1 października w Cafe la Cave przy 

777 S. Manheim Rd. w Des Plaines, o 

godz. 2.30 po południu. Rezerwacji 

można dokonać pod numerem tel. 773-320-5782. 

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy 
wszystkim naszym ofiarodawcom za 

wszelkie ofiary złożone na naszą 
bazylikę. W sposób szczególny 

pragniemy podziękować : 
 

*Pani C. Lauerman za ofiarę $125 dolarów, Państwu 
L&J Kulawiak za ofiarę $120  oraz Pani S. Ugolik za 

ofiarę $100 dolarów;  
 

Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie 
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w 

modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam 
błogosławi. Szczęść Boże!  

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE 

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia 

Amerykańsko -Polskiego zaprasza 

wszystkich zainteresowanych na 

bezpłatne spotkanie informacyjne 

dotyczące procesu ubiegania się o FAFSA 

czyli federalną pomoc finansową na studia. Prezentacji dokona 

przedstawiciel Illinois Student Assistance Commission (ISAC). 

Podczas spotkania omawiane będą między innymi następujące 

zagadnienia:  

 Co to jest Free Application for Federal Student Aid 

(FAFSA)?  

 Jakie dokumenty są potrzebne, aby wypełnić aplikację? 

 Jakie są terminy składania aplikacji? 

 Od czego zależy wysokość otrzymanej pomocy? 

 Inne formy pomocy finansowej (pożyczki, program 

Federal Work -Study, stypendia).  

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 września, 

o godz. 19:00 w Centrum Kopernikowskim przy 

5216 W. Lawrence. Po więcej informacji na 

temat spotkania można dzwonić pod numer tel. 

773-282 1122 wew. 414. 

Dni Poradnictwa ZUS w Chicago 
 

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że w dniach od 

poniedziałku do soboty 18-23 września  w siedzibie Związku 

Narodowego Polskiego w Chicago przy: 6100 N. Cicero Ave. 

w Chicago, odbędą się indywidualne spotkania z ekspertami 

ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w sprawie 

ubiegania się o świadczenia emerytalne z Polski, na które 

obowiązują zapisy pod numerem tel. 312 337 8166 wew. 226 

lub poprzez e-mail chicago.legal@msz.gov.pl. Liczba miejsc 

jest ograniczona, więc zachęcamy do wcześniejszych 

zapisów. Opócz tego w piątek, 22 września, również w 

siedzibie Związku Narodowego Polskiego, w godz. 16:00 - 

1 8 :0 0  o d b ę d z i e  s i ę  o t wa r t e  s p o t k a n i e  z 

ekspertami amerykańskiego urzędu SSA -Social Security 

Administration, dotyczące amerykańskich emerytur, podczas 

którego uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań. 

Spotkania z ekspertami ZUS będą miały charakter 

indywidualnych konsultacji, podczas których zainteresowani 

będą mogli omówić konkretne sprawy dotyczące świadczeń 

emerytalno-rentowych. Porady będą udzielane bezpłatnie. 

Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.   

WARTE ZAPAMIĘTANIA 
 

Przypominamy o kilku dobrych i pożytecznych 
stronach internetowych, na których można 

znaleźć wiele ciekawych informacji na temat aktu-
alnych wydarzeń kościoła, dziejących się w Polsce 

i na świecie - www.naszdziennik.pl, 
www.radiomaryja.pl, www.tv-trwam.pl.  Warto skorzystać! 

Całodzienna Adoracja  
Najświętszego Sakramentu 

Zaprasza Cię do naszej Bazyliki 

NOWI LEKTORZY 
 

Zwracamy sie z uprzejmą prośbą 
do wszystkich, którzy obdarzeni 

są dobrym głosem i dykcją, o 
dołączenie do grona lektorów na 
naszych Mszach Świętych. W tę 

służbę przy ołtarzu mogą 
dołączyć się małżeństwa, dorosła 

młodzież, starsi. Prosimy o zgłaszanie się chętnych 
osób do pana Janusza, który jest opiekunem lektorów 

dzwoniąc pod numer tel. 773-885-0018.  

tel:(312)%20337-8166
mailto:chicago.legal@msz.gov.pl


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. 
___________________________________________________ 

 

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. Pragniemy 

zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny, 

którą Pan kieruje do każdego z nas. 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA         AKTUALNOŚCI                          17 września 2017 

CHICAGO                                                                                                                                                             BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY 
I COLLECTION / I  KOLEKTA - Sept. 10, 2017/ 10 września, 2017 

Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta: 

Envelopes/Koperty:                                                              $3,684.00 

Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:                                   $2,171.00 

                                                                                          $5,855.00 
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET  

                                                                                                ($6,250.00) 

Loss / Strata                                                                     ($395.00) 

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty 

July 1 - Sept. 10, 2017/1 lipca - 10 wrzesień, 2017               $66,551.00 

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty 

July 1 - Sept. 3, 2017/1 lipca - 10 wrzesień, 2017                 $68,750.00 

Deficit / Deficyt (week 11 -2017 /18)                      ($2,199.00) 

II COLLECTION: Sept. 10, 2017 / II KOLEKTA: 10 wrzesień, 2017 

Help for Texas / Pomoc dla Teksasu  

$3,150.00 

Thank you for your continued support!  
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie! 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 17 września, II 

składka zostanie przeznaczona na renowację 

Domu Sióstr (konwentu). 

Natomiast w niedzielę następną,  

24 września, II kolekta 

zostanie przeznaczona na seminarzystów 

Archidiecezji Chicago. 
 

Serdeczne „Bóg Zapłać” za  nieustanne 
wsparcie i ofiary.  

SPOTKANIA Z PROF. JAROSZYŃSKIM 
 

Zapraszamy na kolejne spotkania i wykłady o 
tematyce patriotyczno-kulturowej z prof. 
Piotrem Jaroszyńskim, znanym polskim 

filozofem, publicystą i nauczycielem 
akademickim KUL-u. Zachecamy do udziału w 

jego prelekcjach. Najbliższe terminy spotkań to: 
*Sobota, 23 września, Kościół pw. św. Zachariasza w Des 
Plaines, po Mszy św. o godz. 7:00 PM, Temat: Wykształcenie 
klasyczne: walka trwa; 
*Niedziela, 24 września, Bazylika pw. św. Jacka, po Mszy św. 
o godz. 12:30 PM, Temat: Islam a chrześcijaństwo; Parafia 
św. Ferdynanda w Chicago, po Mszy św. o godz. 3:00 PM, 
Temat: Niegasnący urok Kresów; oraz Parafia św. Konstancji 
po Mszy św. o godz. 7:00 pm, Temat: Polska: nie zmarnować 
zwycięstwa; 
Kolejne terminy podane zostaną w następnym biuletynie. 

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA  
 

“Zachęcam was do zawierzenia Panu,  
jedynemu, który nas wspiera i pobudza, 

abyśmy przyczyniali się do pojednania i pokoju.  
(…)  Pojednanie umacnia się dzięki wkładowi 

wszystkich, pozwala budować przyszłość i 
sprawia, że wzrasta nadzieja. ”  

 

 
 

 
Wszystkich chętnych 

zapraszamy na katechezę w 
Niedzielnej Szkole 

Katechetycznej. Lekcje religii 
rozpoczynają się od dzisiaj i 
odbywać się będą w każdą 
niedzielę po Mszy św. o 

godzinie 9:00 A.M. Zapisy cały 
czas trwają od godz. 10:00 do 

11:30 A.M, w biurze szkoły na parterze w Resurrection Hall.  
 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im”  (Mk 10,13-16) 

 

 POSYŁAJMY ZATEM NASZE DZIECI NA KATECHEZĘ 
BY POZNAWAŁY JEZUSA I POGŁEBIAŁY SWĄ 

WIARĘ! ZAPRASZAMY! 


