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

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 OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
10:00 am - 6:00 pm
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 pm

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - September 3
6:00 AM - +Rev. Joseph Wise, C.R.
7:00 AM - O Boże błog. dla dobrodziejów Zmartwychwstańców
8:00 AM - +Rev. Frank Majewicz C.R.
7:00 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą oraz potrzebne łaski
dla Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela
TUESDAY / WTOREK - September 4
6:00 AM - For the special intention of Mary Zar
7:00 AM - Za Ojca Świętego
8:00 AM - +For the deceased members of Resurrection Fathers
7:00 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą oraz potrzebne łaski
Boże dla Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela
WEDNESDAY / ŚRODA - September 5
6:00 AM - +Br Tom Iwicki C.R.
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny
8:00 AM - Health & blessings for Dawn Connolly; +Poor Souls in
purgatory
7:00 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą oraz potrzebne łaski
Boże dla Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela
THURSDAY / CZWARTEK - September 6
6:00 AM - For Vocations to the Priesthood & Religious life
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne
8:00 AM - +Poor Souls in purgatory
7:00 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą oraz potrzebne łaski
Boże dla Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - September 7
6:00 AM – For health and God’s Blessings for Priests and Sisters serving
in our parish;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Michael Connolly Sr & Jr; +Czajkowski & Gagola Families;
+Mary Kopinski; +Edward & Jean Nazimek
5:30 PM - In reperation to the Sacred Heart of Jesus for our sins
7:00 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą oraz potrzebne łaski
Boże dla Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela;
+Krystyna Skrzynik
SATURDAY / SOBOTA - September 8
6:00 AM - +Deceased Parishioners
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Tomasza
Trętowicz w dniu ślubu; +za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - For God’s blessing for Dorothy on her birthday
11:30 AM - Darek Molek & Joanna Cison
1:00 PM - Nicholas Steder & Gabriela Bobrowski
2:30 PM - Kevin Weber & Monika Dobrowolski
4:00 PM - Alex Kokoszka & Jacqueline Renau
5:30 PM - Health & blessings and the blessed care of the Virgin Mary
for Adam & Brenda Zaglaniczny on their 1st Wedding Anniversary;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Mike Bialas
7:00 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą oraz potrzebne łaski
dla Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela
SUNDAY / NIEDZIELA - September 9
6:00 AM - O zdrowie dla Pawła
7:30 AM - +Joseph & Jean Tokarz ; +John & Julia Bialas;, +Ruth
Baumbeck
9:00 AM - O powrót do zdrowia dla Darii; Dziękczynna za otrzymane
łaski dla Ireny i Mariana z okazji 30-lecia małżeństwa z prośbą o dalszą
Bożą opiekę i błogosławieństwo; †Lucjan Milewski; w 13 rocz. śmierci †
Violet Maszkiewicz †Władysława Wicek
10:45 AM 12:30 PM - O nawrócenie duchowe i mądrość Bożą i potrzebne łaski dla
Justyny Marchela przez wstawiennictwo św. Charbela; †Antoni
Zalewski;
3:00 PM - Harrison J. Holzhauer & Kathy A. Szumski
5:00 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.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN 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
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka!
KATARZYNA I PAWEŁ ŻURAWSCY
JENNY & BRADLEY MARKOVICH

BAPTISM / CHRZTY
Aiden Anthony Chavez
Giovanni Dedomenico
Kai Pram Prabhat
Lukas Lawrence Seiler

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Przemyslaw Kloza & Iryna Onufrak
Adrian Kopczewski & Elizabeth Buczak
Anthony Augustyn & Guadalupe Martinez
Albert Mellul & Beata Ciepiaszuk
SECOND CALL

Mateusz Zych & Jessica Dus
Artur D. Gallus & Roksana Gallus
Peter Pogwizd & Claudia Parodi
Richard Rellora & Ma Cristina Ramos
THIRD CALL

Darek Molek & Joanna Cison
Nicholas Steder & Gabriela Bobrowski
Kevin Weber & Monika Dobrowolski
Alex Kokoszka & Jacqueline Renau
Harrison J. Holzhauer & Kathy A. Szumski

22nd Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
9/2. Sunday of week 22 of the year
9/3 St. Gregory the Great (540-604)
He was born in Rome and followed the career of public
service that was usual for the son of an
aristocratic family, finally becoming
Prefect of the City of Rome, a post he held
for some years. He was elected Pope on 3
September 590, the first monk to be
elected to this office. He reformed the
administration of the Church’s estates and
devoted the resulting surplus to the
assistance of the poor and the ransoming of prisoners. His
works for the propagation of the faith include the sending
of Augustine and his monks as missionaries to England in
596, providing them with continuing advice and support
and (in 601) sending reinforcements. He wrote
extensively on pastoral care, spirituality, and morals, and
designated himself “servant of the servants of God.”

9/5 Mother Teresa of Calcutta
The Blessed Teresa of Calcutta,
M.C.,commonly known as Mother Teresa
(26 August 1910 – 5 September 1997), was a
Roman Catholic Religious Sister and
missionary of Albanian origin who lived for
most of her life in India.Mother Teresa
founded the Missionaries of Charity, a
Roman Catholic religious congregation,
which in 2012 consisted of over 4,500 sisters and is active in
133 countries. They run hospices and homes for people with
HIV/AIDS, leprosy and tuberculosis; soup kitchens;
dispensaries and mobile clinics; children's and family
counseling programs; orphanages; and schools. Members of the
order must adhere to the vows of chastity, poverty and
obedience, and the fourth vow, to give "wholehearted free
service to the poorest of the poor.

9/8 Birthday of the Blessed Mother
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
CHICAGO

September 2, 2018
Labor Day in the United States is a holiday
celebrated on the first Monday in September.
It is a celebration of the American labor
movement and is dedicated to the social and
economic achievements of workers. It
constitutes a yearly national tribute to the
contributions workers have made to the strength,
prosperity, and well-being of their country. Labor Day

has come to be celebrated by most Americans as the
symbolic end of the summer.
ON LABOR DAY, SEPTEMBER 3
OUR OFFICE WILL BE CLOSED
CONFIRMATION CLASSES
Adults, 18 years and older, wishing to
receive Baptism, Holy Eucharist and
Confirmation, areasked to register in the
parish office for this year’s RCIA
program. Classes will begin October.
Teens 14 years and older who have
already been baptized may also sign up
for Confirmation classes by registering
in the parish office.

Taste of Polonia!
This Labor Day Weekend
8/31-9/03at Copernicus Center
Great food, Music and Kid’s zone! Face painting, Balloons, Music Lessons, Theatre Performances, Contests,
and much more...

You are cordially invited
to attend the
21st Annual Fund Raising
Dinner of the Congregation
of the Resurrection
on Sunday, September 23, 2018
in Café la Cave at 777 S. Mannheim Rd, Des Plaines,
Coctails at 2:30pm
Followed by dinner and brief program
Raffle tickets are available at $25 each or 6 for
$100. For banquet tickets pelase call Br. William
Hallas, CR (773)463-7506
Today’s 2nd collection is for the
Catholic League for Poland.
Thank you for your generous support.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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We would like to take this opportunity to thank all of our volunteers,
parishioners, visitors and sponsors for helping make our carnival a success. As
always it has been a great way
to celebrate our life as a parish
and community.
Bishop Robert Kurtz, CR
celebrates Mass in honor of St.
Hyacinth. Bishop Kurtz, a
frequent visitor to the parish,
also is a former parishioner pf
the parish.
Alderman Ariel Reboyras and
other city, county, state and
federal dignitaries join us for Mass celebrating the parish feast.

CHICAGO
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Szczere Podziękowania.
Za nami doroczny odpust i karnawał parafialny. Potrzeba nam zadać sobie pytanie, „ co nas przynagla i
gromadzi w jedno w te dni świąteczne?”. Myślę, że odpowiedź jest niejedna. Powiadamy, gromadzi nas i
inspiruje nasz patron św. Jacek, który z kolei uczy nas poprzez wieki miłości do Boga ukrytego w Najśw.
Sakramencie i prawdziwego synowskiego nabożeństwa i czci do Matki Jezusa i naszej matki. Kocham św.
Jacka bo czyni z nas wspólnotę odpowiedzialną za nas samych i naszych najbliższych. Potrafimy się
spotkać na Mszy i pojść razem aby dzielić sie pomysłami. Znajdujemy czas i ofiarujemy go w darze dla
innych. Jacek uczy nas odwagi do pukania do drzwi naszych zaprzyjaźnionych bisnesów, w których co
roku spotykamy te same życzliwe osoby, które są zawsze hojne i pełne dobroci serca.
Podczas odpustu ks. Krzysztof Szkubera, CR karmił nas duchową strawą, za co jestem Mu niezmiernie
wdzięczny. Tygodnie spotkań przed zabawą karnawałową, potem już sama służba nad przygotowaniem i
podczas trwania karnawału. Wszystkim kochanym wolunatriuszom, za ich serca, czas, talent i ogromną
służbę z całego serca dziękujemy. Na koniec wszystkim parafianom i gościom za Wasz udział i poparcie
naszej dorocznej zabawy. Nie chciałbym nikogo pominąć, zatem wszystkim za wszystko szczere
podziękowania.

Ks. Stanisław i Współbracia

LOTTERY WINNERS - ZWYCIĘZCY LOTERII
CONGRATULATIONS - GRATULUJEMY
$1,000 :
$ 500 :
$ 200 :
$ 150 :
$ 100 :
$ 50 :
$ 50 :
$ 50 :
$ 50 :
$ 50 :

Katarzyna Ziaja
Danuta Lagoda
Anthony Manicke
Juan E. Diaz
Krystyna Soltys
Leszek Slaby
Dariusz Kutrzuba
Dvorak
Lucyna Kulaga
Maggie Gintautaz

Milk Chocolate Bar : Andrzej Gawel
Soyda House of Beauty : Tadeusz & Danuta Szejda
Annetti’s Pizzeria Gift Card : Strel—Gioia
Family Palace Restaurant Gift Card : Jan Nowak
Twins Gyros Gift Card : Leszek Slaby

CHICAGO
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Missionary Sisters of Christ the King
invite everyone to the
CHARITY PICNIC
on Sunday, September 9, 2018
at Casa Italia, 3800 Division St. in
Stone Park, IL
Sisters are taking care of the “Holy Family” Home for
single Mothers with children. This place helps women
who are in difficult situation as mothers. All proceeds
from this picnic are to support this very important
initiative. To get funds and to support this Home we
would like to please join us to this event and to support
with any donation. There will be some entertainment,
ethnic Polish food will be served and
the Raffle will take place.

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

PIKNIK CHARYTATYWNY
dla DOMU SAMOTNEJ MATKI
im. ŚWIĘTEJ RODZINY
w niedzielę, 9 września 2018 w Casa Italia
3800 Division St. Stone Park,
Rozpoczęcie pikniku Mszą św. o godz. 11:00 przed
południem, zakończenie o 7:00 wieczorem. W programie:
POLSKA KUCHNIA, loteria, podczas której moża
wygrać: Bilet do Polski, Tygodniowy wyjazd z rodziną do
Colorado, Przelot samolotem nad Chicago oraz Rower

Serdecznie zapraszamy na
21. Obiad Dobroczynny
Zgromadzenia Księży
Zmartwychwstańców w niedzielę 23
września o godz. 2:30 pm
w Café la Cave in 777 S. Mannheim Rd, Des Plaines,
Bilety na loterię oraz bilety na obiad można
rezerwować dzwoniąc na numer telefonu:
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków KŻR zapraszamy
dzisiaj na Mszę św. o 12:30 pm w intencji
żyjących i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.

W Poniedziałek, 3 września obchodzimy
Święto Pracy—Labor Day.
W tym dniu biuro parafialne będzie
CHICAGO
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ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić
go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże,
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym». Mk. 7, 21-23
Wielokrotnie w rozmowie z moimi bliskimi słyszę
jacy to ludzie wokół nas są źli. Sami mamy
tendencje do usprawiedliwiania własnych
negatywynych postaw. Powiadamy: „ O, jak bym
miał innych rodziców, bardziej opiekuńczych,
mających dla mnie czas”, „O, jakbym miał
lepszych sąsiadów, a oni zaglądali często do
kieliszka i noc w noc były tylko awantury. O
jakbym miał lepszych nauczycieli to bym był
zdolniejszy, o jakby mój szef w pracy bardziej był
wyrozumiały, itd. Jest taka znana zasada, że „Inni
są Winni”, nie ja. Zawsze mam coś na swoje
usprawiedliwienie. Zanim dojdę do prawdy o sobie
samym to tysiąc argumentów znajdę na własne
usparwiedliwienie.
Pierwsze czytanie nas uczy: „Mojżesz powiedział

do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów,
które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do
posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg
waszych ojców (...) Strzeżcie ich i wypełniajcie je,
bo one są waszą mądrością i umiejętnością w
oczach narodów”. ..(Pwt 4)
Prawo Boże mamy wpisane w nasze serca. Całe
życie uczymy się Boga i nabywamy umiejętności
poznawania Jego Prawa i wcielania go w życie.
Czynimy to poprzez dar wolności. Bez tego daru
bylibyśmy tylko niewolnikami. Takimi Bóg nas nie
stworzył. W swoim Synu objawił nam odwieczne
synostwo. Zatem synami i córkami Boga jesteśmy.
Człowiek jest zawsze zdolen wybierać to co dobre
a odrzucać to co złe w swoim życiu i jest
całkowicie za te wybory odpowiedzialny. Ja
dokonuję wyborów a ten proces przebiega bardzo
prosto: otwarte oczy ciała przyjmują obrazy,
następnie moje serce je rozważa, mój umysł je
analizuje i poprzez moją wolitywność podejmuję
decyzję, która jest odpowiedzią na „doznania”,
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
August 26, 2018 / 26 sierpnia 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $ 7,441.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt

$(2,184.00)

Second collection

$5,614.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 86,625.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(59,808.00)
Deficit / Deficyt
$(26,817.00)
*********************************************
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.

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.
_________________________________________________________

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
naszym ofiarodawcom za wszelkie ofiary złożone
na naszą bazylikę w ostatnim tygodniu. W
sposób szczególny pragniemy podziękować:

*Panu Joseph A. Jurek za ofiarę $1,500.00.
*Państwu Annie i Edwardowi Haruza
za donację $200.00
*Pani Annie Ścisłowicz za donację $100
*Panu Leszkowi Słaby za donację $100
*Państwu: Iwonie i Wiesławowi Widłak za ofiarę
$100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
We would also like to take this
opportunity to thank Mr. Joe Jurek for
his donation of $1500.00 for the
refurbishing of the St. Anthony statue in
our Church. Joe’s father Christopher
had a great devotion to St. Anthony and his donation is
in memory of his father.

Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na Ligę Katolicką. Dziękujemy za
wszystkie ofiary złożone na ten cel.
CHICAGO

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.
---------------------------------------

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
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

