
 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUGUST 19, 2018 



 

 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - August 20 
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 -   †Marian Machlowski; O zdrowie dla Ines Dziedzina; 

TUESDAY / WTOREK - August 21 
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; 

WEDNESDAY / ŚRODA - August 22 
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; Blessing for 
Jorge  & Kathy Anzaldo on their 20th Wedding Anniversary;           
W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; ††Poor souls in 
purgatory; †Chester Zygmunt;  
7:00 PM - W Bogu wiadomej intencji; O zdrowie i Boże bł. dla 
Krystyny i Adama w 37 rocznicę ślubu; †Marian Machlowski; 

THURSDAY / CZWARTEK - August 23 
6:00 AM - †Rev. Marian Wise, C.R.; 
7:00AM- W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; †Walter 
Kradenych; †Władysław Pietruszczak;†† Jan i Katarzyna Tatarata; 
8:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 
7:00 PM - W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; 

FRIDAY / PIĄTEK - August 24 
6:00 AM – † Maria Lisiecka 
7:00AM-†Marian Machlowski; ††Za zmarłych z rodziny Iwony;  
8:00 AM  - ††Joseph & Bridget Connolly; †Marian Machlowski;  
7:00 PM -W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski;  

SATURDAY / SOBOTA - August 25 
6:00 AM - †Maria Lisiecka; 
7:00 AM - O zdrowie i bł. Boże dla Sr. Kingi Hoffmann z okazji 
urodzin; W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski; ††Za 
dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM -  W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski;  
11:30 AM –Kacper Trampka & Mariola Łuszczek 
1:00 PM  - Adrian Maciczek & Angelica Siemionko 
2:30 PM - Gabriel Diaz  De Leon &  Priscilla Aguilar 
4:00 PM  - Joseph J. Hynes & Monica S. Skowron 
5:30 PM  - Health and blessings for Dorothy Bialas; ††Michael 
Connolly Sr. & Jr.; †Mike Białas; †Irene Bork;  
7:00 PM -O zdrowie i bł. Boże dla Sr. Kingi Hoffmann z okazji 
urodzin; W Bogu wiadomej intencji; †Marian Machlowski;   

SUNDAY / NIEDZIELA - August 26 
6:00 AM -  †Maria Lisiecka; 
7:30 AM - †Jan Plewa; † Przemysław Bogajski; † Antoni Zalewski; 
9:00 AM  -W Bogu wiadomej intencji; O szczęśliwą podróż i opiekę 
Matki Bozej i potrzebne łaski dla Dariusza; †Lucjan Milewski ; † 
Eugeniusz  Chmielewski, †Władysława  Wicek;†Izabela Cieplińska; 
†Marian Machlowski; †Czesława Jędrasik; †Kazimierz Adamski; 
†Czesław Kiercul; †Andrzej Orlowski;  
10:45 AM  - Blessing for Jorge and Kathy Anzaldo on their 20th 
Wedding Anniversary; † Marian Kuczwara on the 20th Anniversary 
of his death; † Edward Utterback; 
12:30 PM - Z prośbą o zdrowie, bł. Boże oraz opiekę Matki Bożj dla 
rodz. Staroń; W Bogu wiadomej intencji; †† z rodz. Staroń, Kubiszyn, 
Radosz, Samiec, Fryżewskich, Ślusarczyk; †† Józef i Władysława 
Ciołek; †Marian Machlowski;   
3:00 PM  - For Parishoners; 
6:30 PM - W Bogu wiadomej intencji;†Marian Machlowski;   

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 
Darek Molek & Joanna Cison 
Nichols Steder & Gabriela Bobrowski  

Kevin Weber & Monika Dobrowolski 
Alex Kokoszka & Jacqueline Renau 

 

SECOND CALL 
Matthew J. Manicke & Sarah Steinhorst 

Joseph Graventi  & Elżbieta Kubek 
Derek Brongiel & Morgan Moskal 

Michael DeBenedetti & Caroline Frackowiak 
   

THIRD CALL 
Kacper Trampka & Mariola Luszczek 

Adrian Maciczak & Angelica Siemionko 
Joseph J. Hynes & Monica S. Skowron  
Gabriel Diaz DeLeon & Priscilla Aquilar 

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

James Wesley Moskwa 

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

Bazyliki św. Jacka! 
 
 

ANNA MARIELLA DEDOMENICO  
& ELISEO ANDRADE CORTEZ 

 

EWELINA LAJEWSKA  
& KAJETAN KURZEJA 

PRAY FOR THE DECEASED /  
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

† Zygmunt Kwiecień; † Janina Golik 
† Wiesław Jamroz; † Małgorzata Estko 
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20th Sunday in Ordinary Time                                                                                   August 19, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

8/20  St Bernard of Clairvaux (1090 - 1153)  

Bernard was a man of great holiness and wisdom, and 
although he was often in very poor health, he was active 
in many of the great public debates of the time.  He 
strongly opposed the luxurious lives of some of the 
clergy, and fought against the persecution of the Jews. He 
was also a prolific writer, of an inspiring rather than a 
technical kind. 
 

8/21  Pope St Pius X (1835 - 1914) 
 

He was born in the village of Riese, near Venice, one of 
ten children of a very poor family. He was ordained to the 
priesthood at the age of 23. He was successively bishop 
of Mantua and of Venice, and was elected Pope, against 
his wishes, in 1903.  
He lived in great poverty even when he was Pope, and 
preached sermons every Sunday in the courtyards of the 
Vatican, to any who would listen.  In his simplicity and 
goodness of heart, he performed miracles even when he 
was alive, and the clamor for his canonization started im-
mediately after his death, on 20th August 1914, broken-
hearted at the outbreak of the First World War. 
 

8/22 Our Lady, Mother and Queen 
 

8/23 St Rose of Lima (1586 - 1617) 

She was born in Lima, in Peru. She lived a life of selfless-
ness and devotion from an early age. She refused to 
marry, and became a Dominican tertiary at the age of 20. 
Her asceticism and her intense spiritual experiences ex-
cited the criticism of her friends and family and the suspi-
cion of the Church authorities. 

She was the first person in the Americas to be canonized, 
and is a patron saint of South America. 

8/24 Saint Bartholomew, Apostle 

He was born at Cana and brought by the Apostle Philip to 
meet Jesus. Nothing further is known for certain. Euse-
bius speaks of him in India, but the Roman Martyrology 
has him martyred in Armenia, skinned alive according to 
the Persian custom. Because his relics were enshrined on 
the island in the Tiber that is principally used as a hospi-
tal, he has become a patron saint of the sick. 

8/25. St. Louis (1214 – 1270)  

 

 

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 carni-
val 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 $1,000.00 awarded at 9 p.m. on Sunday. 
Raffle tickets are available in the Parish Office, or at 
the carnival. 
The Carnival has become famous for its POTATO 
PANCAKES, Polish Sausage, Bigos and Pizza, beer 
garden and the live dancing. 
 
The Carnival committee would like to acknowledge 
and thank the following donors for the prizes to our 
Grand Raffle.  We have also received fabulous items 
for the consolation prizes, as well as great prizes for 

the daily raffle.  We are still looking 
for additional items for children like 
stuffed animals, toys, books, etc.    

See you at the Carnival!!! 
 

Prize     Donors 
 
First Prize         $1000.00     MB Financial and Catholic 
    Financial Life 
 
Second Prize      $500.00     Constance Lauermann 
 
Third Prize         $200.00     Progress Press Printing 
 
Fourth Prize       $150.00      Progress Press Printing 
 
Fifth Prize          $100.00   James G. Dades & Co. LTD 
 
Sixth Prize  $100.00      Anonymous 
 
Seventh Prize    $50.00       Anonymous 
 
Eighth Prize    $50.00       Anonymous 
 
Ninth Prize    $50.00       Anonymous 
 
Tenth Prize    $50.00       Anonymous 



 

 

Golden Wedding  
Couples who are celebrating their 50th 
wedding anniversary in 2018 are invited to 
the Golden Wedding 50th Anniversary Mass on 
Sunday, September 16 at 2:45 p.m. at Holy Name Cathe-
dral. For more information, please visit 
pvm.archchicago.org/events/golden-wedding.  

 

CHICAGO                 ST. HYACINTH BASILICA 

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

generous support of the parish.  

20th Sunday in Ordinary Time                                                                                   August 19, 2018 

Pope Francis  

GAUDETE ET EXSULTATE 
63. There can be any number of theories 
about what constitutes holiness, with various explana-
tions and distinctions. Such reflection may be useful, but 
nothing is more enlightening than turning to Jesus’ 
words and seeing his way of teaching the truth. Jesus 
explained with great simplicity what it means to be holy 
when he gave us the Beatitudes (cf. Mt 5:3-12; Lk 6:20-
23). The Beatitudes are like a Christian’s identity card. 
So if anyone asks: “What must one do to be a good 
Christian?”, the answer is clear. We have to do, each in 
our own way, what Jesus told us in the Sermon on the 
Mount.[66] In the Beatitudes, we find a portrait of the 
Master, which we are called to reflect in our daily lives. 
64. The word “happy” or “blessed” thus becomes a syno-
nym for “holy”. It expresses the fact that those faithful to 
God and his word, by their self-giving, gain true happi-
ness.  
 

GOING AGAINST THE FLOW 
 

65. Although Jesus’ words may strike us as poetic, they 
clearly run counter to the way things are usually done in 
our world. Even if we find Jesus’ message attractive, the 
world pushes us towards another way of living. The Be-
atitudes are in no way trite or undemanding, quite the 
opposite. We can only practise them if the Holy Spirit 
fills us with his power and frees us from our weakness, 
our selfishness, our complacency and our pride.  
66. Let us listen once more to Jesus, with all the love and 
respect that the Master deserves. Let us allow his words 
to unsettle us, to challenge us and to demand a real 
change in the way we live. Otherwise, holiness will re-
main no more than an empty word. We turn now to the 
individual Beatitudes in the Gospel of Matthew 
(cf. Mt 5:3-12).[67] 

Historical Interesting Trivia 
 

In the late 1700's, many houses consisted of a 
large room with only one chair. Commonly, a 
long wide board folded down from the wall, 
and was used for dining. The 'head of the 
household' always sat in the chair while everyone else 
ate sitting on the floor. Occasionally a guest, who was 
usually a man, would be invited to sit in this chair dur-
ing a meal. To sit in the chair meant you were important 
and in charge. They called the one sitting in the chair 
the 'chair man.' Today in business, we use the expres-
sion or title 'Chairman' or 'Chairman of the Board.'

 

The Eucharistic fast before  
Holy Communion 

 

 It is a fast from food and drink, 
water is alright, as is medicine. 
The moral theology tradition teaches that to be food it 
must be a) edible, b) taken by mouth, and  c) swallowed. 
In addition to breakfast, lunch and dinner, candies, 
breath mints, lozanges and anything that is put into the 
mouth to be dissolved or chewed meets these conditions 
once the dissolved contents are swallowed. Chewing 
gum does not break the fast, but it is disrespectful of the 
Sacred Liturgy and once the juice is swallowed the fast 
is broken. The tradition also teaches that the fast is strict 
- one hour, that is, 60 minutes. 
   

    Catholic Answer 
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PODZIĘKOWANIE 
 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" 
składamy wszystkim naszym 

ofiarodawcom za wszelkie ofiary 
złożone na naszą bazylikę w 

ostatnich dwóh tygodniach. W 
sposób szczególny pragniemy podziękować: 

 
 

*Pani C. Lauerman za donację w sumie $1,850.00 
*Państwu: Gilbert Galarza za ofiarę $1,000.00. 

*Pani Mariannie Szwebel za ofiarę $400.00 
*Państwu: M.A. Pawlusiewicz i Slawa Slomiewicz 

za donację $300.00 
*Państwu: G.E. Szeszko za ofiarę $260.00 

*Panu Antoni Michalczyk za donację $180.00 
*Państwu: J.L. Kulawiak i Stanisław Wala za 

donację $150.00 
*Pani Annie Ścisłowicz za donację $200 
*Państwu: E&M Gaj za ofiarę $350.00 

*Państwu: R.L. Ziarko, Sarah Quinlan, George 
Zajac, Marian Wójtowicz, Stanisław Rembeliński, 

Barbara Molska, B.D. Gibała, Tadeusz Kabat, 
Maria Sajdak, J.W. Gebuttowicz, Elżbieta 

Dziemianko, Joseph Zyzda, Maria Szwedziuk  za 
ofiary $100 dolarów; 

 

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

Szczęść Boże! 

 
 
 
 
 

Św. Jacku Odrowążu! 
Skąd czerpiesz ten swój życiowy dynamizm? 

 

Dobre pytanie... Pewnie każdy ma w sobie wiele potencjału, 
lecz nie wszyscy umieją go wykorzystać. Akurat tak się 
złożyło, że mnie to się udało. Przyszedłem na świat na ziemi 
opolskiej pod koniec XII stulecia w bogatej i bardzo wpły-
wowej rodzinie Odrowążów. Ukończyłem dobre szkoły, poc-
zynając od szkoły katedralnej w Krakowie, gdzie miałem 
zaszczyt słuchać samego bł. Wincentego Kadłubka. Moja 
edukacja jednak nie ograniczyła się tylko do naszego kraju. 
Powszechnie wiadomo, że podróże kształcą. Dlatego też nie 
tylko z powodów naukowych byłem zarówno we Francji, jak 
i we Włoszech. W Wiecznym Mieście poznałem św. 
Dominika - założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. W każ-
dym razie za namową swojego krewnego Iwo, który był bisk-
upem Krakowa, wraz ze swoim bratem bł. 
Czesławem zostałem dominikaninem. 
 

Razem organizowaliśmy pierwsze klasztory dominikańskie 
nie tylko na naszych ziemiach. Mieliśmy na to pełne poparcie 
władz zakonnych, a przede wszystkim przychylność Stolicy 
Apostolskiej. Najsłynniejsze z nich to klasztory w Krakowie, 
Gdańsku i Kijowie. Ten ostatni zakładałem osobiście. Próbo-
wałem też ewangelizować Prusy, lecz moje relacje z Krzyża-
kami nie układały się najlepiej. Żyłem bowiem w trudnych 
czasach XIII wieku, w których chrześcijaństwo dopiero zac-
zynało odgrywać dominującą rolę na terenach Europy 
Wschodniej. Ja zaś pomagałem mu rozkwitać. Wskazuje już 
na to moje imię, które pochodzi z języka greckiego 
(hyakinthos) i oznacza po prostu nazwę kwiatu - hiacynta. 
Może właśnie dlatego jestem osobą niezwykle twórczą, którą 
cechuje duży indywidualizm. Zwykle bywam człowiekiem 
pewnym siebie. Cenię sobie niezależność. Jestem osobą 
emocjonalną i energiczną, lecz, niestety, również wybuchową 
i apodyktyczną. Miałem jednak na tyle pociągającą i godną 
naśladowania osobowość, że doczekałem się sporego grona 
uczniów, których nie orientowałem na siebie, lecz na osobę 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
 

Moje relikwie spoczywają w Krakowie. Ogłoszono mnie 
świętym pod koniec XVI wieku. W sztuce przedstawia się 
mnie najczęściej w zakonnym habicie z monstrancją i figurą 
Maryi w dłoniach. Pięknie pozdrawiam nie tylko wszystkich 
moich imienników, lecz każdego chrześcijanina, który jest 
gotów poświęcić swoje życie dla Boga i bliźnich. 
 

Z wyrazami szacunku - św. Jacek Odrowąż 
 

Adoration of the Blessed Sacrament 
Monday-Saturday 8:30 am-6:45 pm  

    

Adoracja Najświętszego Sakramentu                        
Od poniedziałku  

do soboty: 8:30 - 18:45  

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 
23 do 26 sierpnia.  

 

Już w tym  tygodniu odbędzie się 
nasz doroczny karnawał. 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! 

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

Do zobaczenia za karnawale! 
 
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 
 
Dziesiąta Nagroda       $50.00       Anonimowy 

 

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

          

      Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
 

  W 2012 r. w Złocieńcu - w 
parafii, w której wtedy pracowałem 
lokalna "komórka" tej dużej wspólnoty 
była niezbyt liczna i wyraźnie brakowało młodych 
ludzi. Szybko się jednak okazało, że przychodzące na 
spotkania osoby doświadczyły bardzo mocno 
działania Pana Jezusa i chętnie się dzieliły pięknym 
świadectwem życia, tak, iż mogliśmy wkrótce jako 
wspólnota przeprowadzić kurs alfa (pewnego rodzaju 
rekolekcje trwające 10 tygodni, ok. 2,5 godziny raz na 
tydzień przy kolacji) co powiększyło naszą wspólnotę. 
Znów ze zdumieniem odkryłem, że modlitwa 
uwielbienia nie jest tylko dla młodych zapaleńców, 
lecz dla wszystkich sercem cieszących się z działania 
Jezusa Chrystusa w tym świecie, pośród nas. 
 Dużo można by o tym pisać, ale w tym 
miejscu mam pragnienie zwrócić się do czytających 
ten tekst z serdecznym apelem: zróbmy coś, żeby 
Jezus Chrystus był widoczny w naszym życiu. 
Przecież tak bardzo Go pragniemy, bardzo za Nim w 
głębi duszy tęsknimy.  To nie jest tak, że wystarczy 
osobista modlitwa i nic więcej. Przecież Chrystus 
przychodzi do wspólnoty: powołał Dwunastu, 
przyszedł po Swym zmartwychwstaniu do 
zgromadzonych w wieczerniku apostołów... Zatem 
bądźmy wierni coniedzielnej Eucharystii i chciejmy 
się w nią włączyć aktywnie nie tylko jako widzowie 
ale także podejmując jakąś funkcję (lektor, kantor, 
udział w procesji, osoba witająca i żegnająca ludzi w 
kościele, itp).  
Potrzebne są spotkania w małej grupie. Wspólnota 
Galilea jest jedną z takich grup, którą osobiście bardzo 
lubię. Trochę razem już przeszliśmy, dużo Pan Jezus 
nam podarował. Wierzę, że bardzo nas wewnętrznie 
przemienił. Oczywiście, mógłby znacznie więcej, ale 
często Mu nie pozwalamy na to, gdyż przegrywamy z 
naszą pychą i grzechem. Ale widzimy po czasie, jak 
miłość Pana jest większa i że On z nas nigdy nie 
rezygnuje. I co ważne: jest to grupa, której jednym z 
podstawowych działań jest ewangelizacja! Nie jest to 
jedyne działanie wspólnoty, gdyż dba także o ciągły 
wzrost wszystkich jej członków poprzez coroczne 
formacje w duchowości zmartwychwstańców.  
 

(ciąg dalszy nastąpi)   
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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  

FINANCIAL REPORTANSOWY 
July 29, 2018 / 29 lipca, 2018 

Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:     $ 6,210.00 
Budget for the week/ Tygodniowy bużet                  $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                               $(3,415.00) 
 

Second collection              $3,497.00 

 
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 
kościelne wydatki                       $  48,125.00 
Actual collections / Zebrana kolekta                        $ 31,826.00 
Deficit in July / Deficyt w lipcu            $16,299.00 

   August 5, 2018 / 5 sierpnia, 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:      $ 7,142.00 
Budget for the week/ Tygodniowy budżet                $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                                $(2,483.00) 
 

Second collection              $5,114.00 
 

  August  12, 2018 / 12 sierpnia, 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:      $ 6, 054.00 
Budget for the week/ Tygodniowy budżet                 $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                                $(3,571.00) 
 

Second collection              $4,163.00 

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                 $34,929.00 
 

********************************************* 
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 

For month of August/ Na  miesiąc sierpień 

August / Sierpień 

 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 19 sierpnia 
II kolekta przeznaczona będzie na 

opłacenie renowacji portyku.  
 

   Bóg Zapłać za Wasze  nieustanne 
wsparcie i ofiary! 


