
 

 

 

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 

8:00 am - 8:00 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 

Under the administration of the Congregation of the Resurrection 
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców 



 

 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - September 17 
6:00 AM -  +Marta Gagala 
7:00 AM -  +Jan Wesolowski 
8:00 AM -  For all Resurrectionists living and deceased 
7:00 PM -  +Jarosław Twaróg 

TUESDAY / WTOREK - September 18 
6:00 AM -  +Marta Gagala 
7:00 AM -  +Rev. Edward Dubel, CR 
8:00 AM -  For the Holy Father 
7:00 PM -   ++Zmarli Parafianie i dobrodzieje Bazyliki 

WEDNESDAY / ŚRODA - September 19 
6:00 AM - +Marta Gagala 
7:00 AM -  O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny 
8:00 AM - Health & Blessing for Dawn Connolly; ++Poor Souls in 
Purgatory; +Michael Connolly Jr. on the 4th Anniv of death. 
7:00 PM - +Jarosław Twaróg 

THURSDAY / CZWARTEK - September 20 
6:00 AM -  +Marta Gagala 
7:00 AM -  +Edmund Jastrzębski, CR 
8:00 AM -  ++Poor Souls in Purgatory 
7:00 PM - O Boże błogosłwieństwo dla Agaty i Mariusza Mikoda z 
okazji 10. rocznicy ślubu 

FRIDAY / PIĄTEK - September 21 
6:00 AM -  +Marta Gagala 
7:00 AM -  ++Zmarli z rodziny Iwony; 
8:00 AM  - +Jerzy Jedynak, CR 
7:00 PM - +Jan Wesołowski 

SATURDAY / SOBOTA - September 22 
6:00 AM -  +Marta Gagala 
7:00 AM -  ++Dusze w czyśćcu cierpiące 
8:00 AM -  +Chester Mitoraj, CR 
11:30 AM  - Przemyslaw Kloza & Iryna Onufrak 
1:00 PM  - Adrian Kopczewski & Elizabeth Buczak 
2:30 PM - Anthony Augustin & Guadalupe Martinez 
4:00 PM  - Albert Mellul & Beata Ciepiaszuk 
5:30 PM  - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Mike Bialas 
7:00 PM -  +Jozef Bielawa w 3. rocz. śmierci 

 

SUNDAY / NIEDZIELA - September 23 
6:00 AM -  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla księży i 
sióstr pracujących w Bazylice 
7:30 AM - +Jan Plewa;  
9:00 AM  - O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla 
katechetów, dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok 
katechetyczny; +Lucjan Milewski w 13. rocznicę śmierci.; +Aleksander 
Babiński; +Izabela Cieplińska w 11 m-c po śmierci; +Władysława 
Wicek; +Marta Gagala,  
10:45 AM  - For Health and God’s blessing for Paul and Natalia on the 
occasion of their birthday. 
12:30 PM - Dziękczynno-błagalna w 62. rocz. ślubu Reginy i Ireneusza 
Filip; +Antoni Zalewski;  
5:00 PM  - For Parishioners;+Steve Kwon 
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 

 

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Jessica Zajac & Richard Sandberg 

 

SECOND CALL 
Katarzyna Stolarczyk & Tomasz Dudoń 

Ilia Jelebinkov & Judyta Hankus 
Andrzej Sadowski & Barbara Sadowski 

Paweł Wróbel & Karolina Strojny 
   

THIRD CALL 

Przemyslaw Kloza & Iryna Onufrak 
Adrian Kopczewski & Elizabeth Buczak 

Anthony Augustyn & Guadalupe Martinez 
Albert Mellul & Beata Ciepiaszuk 

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 



 

 

 
BAPTISM / CHRZTY 

 

Alexander George Balaban 
Adam Muszynski 
Daniel Szwajnos 
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24th Sunday in Ordinary Time                                                                             September 16, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

9/16. 24th Sunday of the Ordinary Time 

9/17  St. Robert Bellarmine (1542 - 1621) 

He was born in Montepulciano, in Tuscany, and became a 
Jesuit. He taught theology in Rome, and was active in 

disputation against the Protestants, where his effective-
ness was increased by his charity and moderation. He was 

a moderating influence in the Galileo affair, and gave 
Galileo much friendly advice. In due course he was nomi-
nated a cardinal and archbishop of Capua; but it is for his 

writings that he is chiefly known.  

9/19 St. Januarius 

The tradition is that he was a bishop of 
Benevento who was martyred at Puteoli 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 col-
lector is called Matthew in one Gospel (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, and 
being martyred in Persia, though nothing is certain about 

his activities following the Resurrection.  

 Prayer to Saint Matthew 

O Glorious St. Matthew,  
in your Gospel you portray Jesus  

as the longed-for Messiah  
who fulfilled the Prophets  
of the Old Covenant and  

as the Lawgiver who founded  
a Church of the New Covenant.  
Obtain for us the grace to see  

Jesus living in His Church and  
to follow His teaching in our lives  

on Earth so that we may live forever  
with Him in heaven. Amen. 

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. 

PRAY FOR THE DECEASED /  
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

† Marta Gagala;  † Jan Wesolowski; 
† Jaroslaw Twarog 

Eternal rest grant unto them o Lord... 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie... 

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

    

Adoracja Najświętszego Sakramentu                      
Od poniedziałku do piąku : 8:30 - 18:45  

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 sacrifice 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. 

 

Next week, September 23, 2018 
 II Collection will be for the Seminarians 

Education 
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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 indifference”, which 
brings us to a radiant interior freedom: “We need to 
train ourselves to be indifferent 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”. 

70. Luke does not speak of poverty “of spirit” but 
simply of those who are “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 configure 
ourselves to Jesus who, though rich, “made himself 
poor” (2 Cor 8:9).  

Project Rachel 
A post-abortion healing hotline and referral service for women 

and men (312) 337-1962     (888) 456-HOPE 
projectrachelchicago@gmail.com 

Resurrectionist Annual Fund Raiser 
Congregation of the Resurrection raffle 

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

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

velopment Director at  whallascr@yahoo.com	 

 

WELCOME TO OUR PARISH 
new Missionary Sisters of Christ the King  

 

 
Sr. Anna Gorska - works at the parish 

office, teaches religion classes at Polish 
School & Sunday Catechetical School 

 
 

Sr. Mariola Inda - is our Sacristan and takes 
care of our Basilica that it may look 

beautiful. 
 
 

Sr. Kinga Hoffmann - works at the parish 
office, teaches religion classes at Polish 

School and is responsible for our children 
choirs „Aniolki” and „Emaus”. 

 

We wish the Sisters all the best. God bless you. 

Worldwide Marriage Encounter Weekend 
OCTOBER 5-8.  

Couples who make Worldwide Marriage Encounter weekends 
not only rediscover the joy, intimacy and romance in their rela-

tionships, but also become more active in their parish. To-
gether, we are making marriages, families and our Church 

stronger and healthier. For more information, please contact 
Luis and Lisa Tamez at (630) 802-1147 or tinylt@aol.com. 

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. 

A short neurological test   
Find the 6 below. Please do not use any cursor help.      
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PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA  
DO WŁOCH Z OKAZJI 125- LECIA  

PARAFII ŚW. JACKA 
Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową 

do Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. 
Proboszcza Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się w 

dniach od 3 do 12 kwietnia 2019. Koszt pielgrzymki $2,795. 
Szczegółowe informacje na ulotkach przy wejściu do kościoła. 
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PIELGRZYMKA DO HOLY HILL 
 

Arcybractwo, Żywy Różaniec i 
Krucjata zapraszają na pielgrzymkę 
pokutną do Holy Hill w Wisconsin, 
w niedzielę, 7 października 2018. 

Zapisy w kancelarii do 30 września.  

FINANCIAL REPORT FOR 2017-18 RAPORT FINANSOWY ZA ROK 2017-18  

INCOME  PRZYCHODY  

SUNDAY & HOLIDAY COLLECTIONS SKŁADKA NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA $336,937.00 

CHRISTMAS COLLECTION BOŻE NARODZENIE $21,638.00 

EASTER COLLECTION WIELKANOC $33,203.00 

OTHER COLLECTINS INNE SKŁADKI $17,470.00 

LEASE/RENTAL INCOME WYNAJEM $50,179.00 

CARNIVAL FUNDRAISING KARNAWAŁ PARAFIALNY $27,678.00 

INTEREST/INVESTMENTS INWESTYCJE $16,361.00 

MISC. INCOME (candles, weddings, funerals, etc) INNE  (świeczki, śluby, pogrzeby, etc) $199,464.00 

  $702,930.00 

EXPENSES WYDATKI  

SALARIES  PENSJE  $279,574.00 

EMPLOYEES INSURANCE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW $149,154.00 

ADMINISTRATIVE EXPENSES WYDATKI BIUROWE $81,328.00 

UTILITIES OPŁATY (Prąd, gaz etc.) $114,316.00 

MAINT/BUILDINGS REPAIRS UTRZYMANIE I NAPRAWY BUDYNKÓW $109,295.00 

ALTAR/LITURGICAL SUPPLIES LITURGICZNE  $62,402.00 

ARCHDIOCESE ASSESMENTS OPŁATY ARCHIDIECEZJALNE $183,569.00 

  $979,605.00 

CAPITAL FUNDS / BUILDING FUNDS KAPITAŁ / KONTO BUDOWLANE  

REVENUES PRZYCHODY  

ARCHDIOCESE REQUIRED COLLECTION SKŁADKI DIECEZJALNE $20,287,00 

TO TEACH WHO CHRIST IS CAMPAIGN KAMPANIA”Uczyć kim jest Chrystus” $21,782.00 

BUILDING FUND (pink envelopes) SKŁADKA  BUDOWLANA (różowe koperty) $224,040.00 

  $266,109.00 

EXPENSES WYDATKI  

ARCHDIOCESE REQUIRED COLLECTIONS SKŁADKI DIECEZJALNE $21,601.00 

CAPITAL IMPROVEMENTS / REPAIRS REMONTY, NAPRAWY $89,557.00 

  $111,158.00 

DEFICIT DEFICYT ($276,605.00) 

  $154,951.00 

DEFICIT DEFICYT ($121,724.00) 



 

 

XXIV Niedziela Zwykla - Rok B 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować 

swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i 
Ewangelii, zachowa je.” 

Uczeń, który przyjmuje Pana do swego życia i miłuje Go 
całym sercem, jest zdolny do nowego początku. Dlatego 
zawsze może zacząć od nowa. Jeśli naprawdę jesteśmy 
świadomi tej rzeczywistości i nasze życie jest nią głęboko 
ukształtowane, wówczas nasze świadectwo staje się jasne, 
wymowne i skuteczne „Wielką rzeczą jest miłość dobrem, 
które czyni lekką każdą ciężką rzecz i wspiera spokojnie każdą 
trudną rzecz. Miłość dąży do wspinania się ku górze, bez 
potykania się o cokolwiek ziemskiego. Rodzi się z Boga i tylko 
w Bogu może znaleźć spoczynek” – napisze Tomasz à Kempis 
w „Naśladowaniu Chrystusa”. Naśladować Jezusa oznacza, że 
stosujemy prawdy o jakich czytamy w jego Słowie i żyjemy 
świadomością, że idzie obok nas. 

17 września - wspomnienie św. Zygmunta Szęsnego            
Felińskiego, biskupa 

18 września - Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski 
“Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć” 

19 września - Wspom. św. Januarego, biskupa i męczennika 

20 września - Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja 
Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

21 września - Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
23 września  - Św. Pio z Pietrelciny  

„Czyń dobro gdziekolwiek jesteś, aby, każdy mógł powiedzieć: "To 
jest syn Chrystusa". Znoś utrapienia, choroby, cierpienia z miłości do 
Boga i dla nawrócenia biednych grzeszników. Podtrzymuj słabego, 

pocieszaj tego, kto płacze.” 
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WITAMY!!! 

Serdecznie witamy nowe Siostry Misjonarki Chrystusa 
Króla, które przybyły z różnych parafii Chicago  

i będą posługiwać w pośród nas: 
  

Siostra Anna Górska - posługuje w biurze 
parafialnym, uczy katechezy w Polskiej 

Szkole, w sposób szczególny zatroszczy się o 
dzieci przygotowujące się do I 

Komunii św. 
 

Siostra Mariola Inda - posługuje w zakrystii  
i dba o piękno naszej Bazyliki 

 
Siostra Kinga Hoffmann -    

posługuje w biurze parafialnym, uczy kate-
chezy w Polskiej Szkole  i będzie prowadzić  

śpiew razem ze scholą “Aniołki” oraz “Emaus” 
 

Życzymy siostrom wszelkich potrzebnych łask,            
błogosławieństwa Bożego i radości z pełnionej posługi.  

Szcześć Boże 

KURS NOWE ŻYCIE    
W dniach od 21 do 24 września br. na Jackowie zostanie 

przeprowadzony Kurs Nowe Życie. 
Rekolekcje poprowadzi  

ks. Krzysztof Czerwionka, CR, 
założyciel Wspólnoty Chrystusa 

Zmartwychwstałego GALILEA w 
Stryszawie k/ Suchej Beskidzkiej. 

 

Czym jest kurs Nowe Życie? 
Ten niezwykły weekend opracowany w Meksyku                      
i prowadzony obecnie w 67 krajach na całym świecie nadał 
sens i cel oraz przywrócił nadzieję wielu tysiącom osób. 
Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać 
Nowe Życie – życie w doświadczeniu bliskości samego Boga, 
ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie! W czasie tych 
kilku dni będziesz mógł nawiązać lub odnowić swoją osobistą 
więź z Jezusem w mocy Ducha Świetego. 
 

Dla kogo? 
Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich, 
które pragną: 
- poznać Boga żywego, działającego, realnego 
- zbliżyć się do Jezusa, który uzdrawia, wyzwala i umacnia 
- utwierdzić się w przekonaniu, że Bóg istnieje 
- zmienić bieg swojego życia i nadać mu nowy tor 
- pozwolić Bogu „dotknąć” swojego serca 
- odkryć cel w życiu 
- nauczyć się żyć w bliskości Boga 
- wyzwolić się z nałogu, beznadziei i pustki 
 

ZAPRASZAMY 
Rozpoczęcie i zakończenie w Sali parafialnej 
Resurrection Hall na piętrze.  
Początek w          Piątek             21 września o g. 7:45 P.M.                                 
                            Sobota            22 września o g. 3:00 P.M 
                            Niedziela        23 wrzesnia o g. 3:30 P.M.  
Zakończenie       Poniedziałek   24 września o g. 7:45 P.M.  
 

Kontakt:  ks. Stanisław Jankowski, CR   
Kancelaria Bazyliki św. Jacka :773 342-3636 w. 123 albo 132                 

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: Br. William Hallas, CR 
(773)463-7506. 

ZAPISY NA NIEDZIELNĄ KATECHEZĘ  2018/19 
Przyjmujemy zapisy do naszej Niedzielnej Szkoły 
Katechetycznej. Zapisu można dokonać 
codziennie w kancelarii parafialnej lub w 
niedzielę w Resurrection Hall od godz. 10:00 do 
11:30. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę po 
Mszy św. o godzinie 9:00.  

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 
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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. 

                        --------------------------------------- 
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  

 

PODZIĘKOWANIE 
 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim 
naszym ofiarodawcom za wszelkie ofiary złożone 

na naszą bazylikę w ostatnim tygodniu. W 
sposób szczególny pragniemy podziękować: 

 
 

*Pani ConnieLauerman za ofiarę $650 
*Państwu John & Nancy Prangl  za ofiarę $140 

*Panu Stanislawowi Rembelinskiemu za ofiarę $100 
*Państwu Mieczysławowi i Elżbiecie Gaj  za $100  
*Państwu Januszowi i Danucie Swiatek za $100 

*Pani Annie Scislowicz za ofiarę $100 
Państwu Jolancie i Ireneuszowi Markiewicz za $100 
Państwu Henry & Zofia Szczepanski za ofiarę $100  

Państwu Michałowi i Katarzynie Wesołowskim za ofiarę 
$100 na portyk. 

Państwu Krystyna & Karol (Bacik) Renau za ofiarę $100  
 

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

Szczęść Boże! 

 

  September 2, 2018 / 2 wrzesnia 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:  $ 5,820.00 
Budget for the week/ Tygodniowy budżet            $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                               $(3,805.00) 
 

Second collection              $4,237.00 

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 
kościelne wydatki                                              $ 105,875.00 
Actual collections / Zebrana kolekta              $(73,010.00) 
Deficit / Deficyt                                              $(32,865.00) 
 

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

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty 

 

ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI 
Serdecznie zapraszamy dzieci, które chciałyby 
śpiewać w scholi „Aniołki” oraz młodzież do 

zespołu „Emaus”. Próby prowadzi Siostra Kinga. 
„Emaus” spotyka sie w każdą sobotę po Polskiej 

Szkole. Próby scholi „Aniołki” odbywają się w niedzielę. 

 

Za tydzień, 23 września 2018 
 będzie zbierana II składka na  

Seminarzystów Archidiecezji Chicago 


