
 

 

 

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 24 
6:00 AM - +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg 
7:00 AM - +Rev. Leonard Krzywda, CR. 
8:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR 
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla 
Justyny Marchlewicz przez wstawiennictwo św. Charbela 

TUESDAY / WTOREK - September 25 
6:00 AM - +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg 
7:00 AM - Za papieża Franciszka i papieża Benedykta XVI 
8:00 AM - For God’s blessing for all Resurrectionists; 
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla 
Justyny Marchlewicz przez wstawiennictwo św. Charbela 

WEDNESDAY / ŚRODA - September 26 
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 Connelly; ++Poor souls in 
purgatory; +Charles Rabarge 
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla 
Justyny Marchlewicz przez wstawiennictwo św. Charbela 

THURSDAY / CZWARTEK - September 27 
6:00 AM - +Marta Gagala 
7:00 AM - W int. Parafian i Dobrodziejów Bazyliki 
8:00 AM -  +Rev. Edwin Karlowicz, CR 
7:00 PM - +Leopold Wrobel w 2. rocz. śmierci; +Jan Plewa; O mądrość 
Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla Justyny Marchlewicz przez 
wstawiennictwo św. Charbela 

FRIDAY / PIĄTEK - September 28 
6:00 AM -  +Marta Gagala 
7:00 AM -  +Zmarli z rodziny Iwony 
8:00 AM - ++Poor souls in purgatory 
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla 
Justyny Marchlewicz przez wstawiennictwo św. Charbela 

SATURDAY / SOBOTA - September 29 
6:00 AM  - +Marta Gagala 
7:00 AM - ++Za dusze w czyśćcu cierpiące; +Franciszek Górski w 20. 
rocz. śmierci 
8:00 AM -  +Rev. Frank Majewicz, CR 
11:30 AM  - Katarzyna Stolarczyk & Tomasz Dudoń 
1:00 PM   - Ilia Jelebinkov & Judyta Hankus 
2:30 PM  - Andrzej Sadowski & Barbara Sadowski 
4:00 PM  - Paweł Wróbel & Karolina Strojny 
5:30 PM - +Michael Connolly Jr., +Irene Bork; +Mike Bialas 
7:00 PM - +Łukasz Dominików; O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz 
błogosł. Boże dla Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela 

 

SUNDAY / NIEDZIELA - September 30 
6:00 AM - +Kazimierz Stoń 
7:30 AM - +Jan Plewa 
9:00 AM - Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo 
z okazji 12. rocz. ślubu Eli i Jacka Prędkich; +Lucjan Milewski w 13. 
rocz. śmierci; +Wacław Maszkiewicz; +Władysława Wicek; +Marta 
Gagala; +Jan Wesołowski 
10:45 AM - +Mary Kopiński - intencja od Sodalicji św. Teresy 
12:30 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Członkiń Sodalicji Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus; O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz 
błogosł. Boże dla Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela; 
+Mary Kopiński, ++O radość nieba dla zmarłych Członkiń Sodalicji Św. 
Teresy; +Józef i Władysława Ciołek - od rodziny; +Antoni Zalewski 
5:00 PM  - For Parishioners; 
6:30 PM - Za parafian; Agnieszka i Wojciech Bokina z okazji zawarcia 
związku małżeńskiego z prośbą o Boże błogosł. na nowej drodze życia 

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 

 

SECOND CALL    

Jessica Zajac & Richard Sandberg 
 

THIRD CALL 

Katarzyna Stolarczyk & Tomasz Dudoń 
Ilia Jelebinkov & Judyta Hankus 

Andrzej Sadowski & Barbara Sadowski 
Paweł Wróbel & Karolina Strojny 

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

Bazyliki św. Jacka! 
 

PHILIP & HEIDY BEST 

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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25th Sunday in Ordinary Time                                                                             September 23, 2018 

LITURGICALLY SPEAKING 

 
9/25 Saint Finbarr (c.550 - c.620) 

 

He was Bishop of Cork in the 6th century and is patron 
saint of the city and diocese.  
 

9/26 SS. Cosmas and Damian                                           
They are buried at Cyrrhus in Syria, where a basilica was 
constructed in their honor. In the fifth century their cult 
spread rapidly through the entire Church.     

 

9/27 St . Vincent de Paul (1581 - 1660) 
French, 17th century priest known as the patron 

of Catholic charities for his apostolic work 
among the poor and marginalized.  

 

9/28 St. Wenceslaus (907 - 935)     
 

He was born into the Bohemian royal 
family, and brought up as a Christian by his 
aunt. When he became king, he worked hard 
to promote order in his kingdom and the free 
exercise of Christianity. This raised 
considerable opposition, and he was 
eventually murdered by his brother’s 
henchmen. He is the patron saint of the Czech republic. 
 

9/29 Saints Michael, Gabriel and Raphael,  
Archangels - Feast    

 

St Michael   
He is mentioned in the Apocalypse as the leader of the 
heavenly host. He is a patron saint against temptations, 
battles, and storms at sea. He is the patron of artists, 
bakers, grocers, dying people, ambulance drivers, 
emergency medical technicians, mariners, paratroopers, 
police officers, security forces, security guards, 
radiologists, sick people, and soldiers. 

 

St Gabriel   
He appears in the book of Daniel to explain some of the 
prophet’s visions, and was also the bearer of the 
Annunciation to the Blessed Virgin Mary. Saint Gabriel is 
the patron saint of messengers, communication workers, 
and postal workers. 

 

St Raphael   
In the Book of Tobit, he is the angel who heals Tobit of 
his blindness.  His name means God heals. He is also the 
patron of the blind, of happy meetings, of nurses, of 
physicians and of travelers. 
 

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 

 

+ Miroslawa Lehmann 
Wieczny odpoczynek racz jej 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  

 
 

Today Second Collection  
is for the Seminarians Education 

 

PRAYER TO ARCHANGELS 
  

Heavenly King, You have given us 
archangels to assist us during our 

pilgrimage on earth.  
 

Saint Michael is our protector;  I ask him to come to my 
aid,  fight for all my loved ones, and protect us from 

danger.   
Saint Gabriel is a messenger of the Good News;  

I ask him to help me  clearly hear Your voice  
and to teach me the truth.   

Saint Raphael is the healing angel;  I ask him to take my 
need for healing and that of everyone I know, lift it up to 

Your throne of grace and deliver back to us the gift of 
recovery.  

Help us, O Lord, to realize more fully the reality of the 
archangels and their desire to serve us.  

Holy angels, pray for us.  Amen. 
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POPE FRANCIS 
GAUDETE ET EXSULTATE 

 

71. These are strong words in a world 
that from the beginning has been a 
place of conflict, disputes and enmity 
on all sides, where we constantly 
pigeonhole others on the basis of their 

ideas, their customs and even their way of speaking or 
dressing. Ultimately, it is the reign of pride and vanity, 
where each person thinks he or she has the right to 
dominate others. Nonetheless, impossible as it may seem, 
Jesus proposes a different way of doing things: the way of 
meekness. This is what we see him doing with his 
disciples. It is what we contemplate on his entrance to 
Jerusalem: “Behold, your king is coming to you, humble, 
and mounted on a donkey” (Mt 21:5; Zech 9:9). 
72. Christ says: “Learn from me; for I am gentle and 
humble of heart, and you will find rest for your 
souls” (Mt 11:29). If we are constantly upset and 
impatient with others, we will end up drained and weary. 
But if we regard the faults and limitations of others with 
tenderness and meekness, without an air of superiority, we 
can actually help them and stop wasting our energy on 
useless complaining. Saint Thérèse of Lisieux tells us that 
“perfect charity consists in putting up with others’ 
mistakes, and not being scandalized by their faults”.[69] 
73. Paul speaks of meekness as one of the fruits of the 
Holy Spirit (cf. Gal 5:23). He suggests that, if a wrongful 
action of one of our brothers or sisters troubles us, we 
should try to correct them, but “with a spirit of meekness”, 
since “you too could be tempted” (Gal 6:1). Even when 
we defend our faith and convictions, we are to do so “with 
meekness” (cf. 1 Pet 3:16). Our enemies too are to be 
treated “with meekness” (2 Tim 2:25). In the Church we 
have often erred by not embracing this demand of God’s 
word. 
74. Meekness is yet another expression of the interior 
poverty of those who put their trust in God alone. Indeed, 
in the Bible the same word – anawim – usually refers both 
to the poor and to the meek. Someone might object: “If I 
am that meek, they will think that I am an idiot, a fool or a 
weakling”. At times they may, but so be it. It is always 
better to be meek, for then our deepest desires will be 
fulfilled. The meek “shall inherit the earth”, for they will 
see God’s promises accomplished in their lives.  For his 
part, the Lord trusts in them: “This is the one to whom I 
will look, to the humble and contrite in spirit, who 
trembles at my word” (Is 66:2). Reacting with meekness 
and humility: that is holiness. 

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

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

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. 

October Month of the Rosary 
 

A reminder that the month of October 
is dedicated to the Rosary. The rosary 
will be recited in English, Monday 
through Saturday after the 8:00 am 
mass. And also in Polish before the 
7:00 pm Mass.   

Now find the N below. It's a little more 
difficult.   
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
This is NOT a joke. If you were able to pass these 3 
tests, you can cancel your annual visit to your 
neurologist. Your brain is great and you're far from 
having a close relationship with Alzheimer. 



 

 

KONCERT ORGANOWY  
30 września 2018 po Mszy św. o godz. 12:30 pm 

BAZYLIKA ŚW. JACKA 
Koncert organowy promujący między innymi polską kulturę 
na świecie wykona Paweł Przybyła, student Akademii 
Muzycznej w Krakowie klasy organów prof. Mirosławy 
Semeniuk-Podrazy oraz teorii muzyki. Jest laureatem 
ogólnopolskich konkursów organowych. Koncertował w 
Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Ponadto brał 
czynny udział w wielu kursach mistrzowskich interpretacji 
muzyki organowej prowadzonych przez wybitnych polskich i 
zagranicznych profesorów. W roku akademickim 2017/2018 
przebywał na wymianie studenckiej w ramach programu 
Erasmus+ w niemieckiej uczelni Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie 
wybitnego dyrygenta, klawesynisty i organisty Jörga 
Halubka. Swoje zainteresowania muzyczne koncentruje także 
wokół historycznych instrumentów klawiszowych, sztuki 
kompozycji oraz dyrygentury.  
Program koncertu zawiera utwory: Jana Sebastiana Bacha, 
G i r o l a m a  F r e s c o b a l d i e g o , 
Nicolausa Bruhnsa, Francois 
Couperina, Johanna Pachelbela, 
utwory z polskiej Tabulatury Jana z 
Lublina oraz improwizację własną 
wykonawcy koncertu. 

 
P o r a d n i a  Z a w o d o w a  Z r z e s z e n i a 
Amerykańsko Polskiego zaprasza na 
bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące 
procesu ubiegania się o FAFSA 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, 25 
września, 2018 o godzinie 19:00 w Centrum 
Kopernikowskim przy 5216 W. Lawrence. Po więcej 
informacji na temat spotkania można dzwonić pod numer 
telefonu: 773 282 1122 wew. 414. 

 

PIELGRZYMKA 
JUBILEUSZOWA DO WŁOCH  

Z OKAZJI 125- LECIA  
PARAFII ŚW. JACKA 

Serdeczn i e  zap ra szamy  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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PROGRAM RACHEL  
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych, przyjdź, 

pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz, przyjdź.  
Jeśli dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się, zadzwoń:  

s. Maksymiliana Kamińska: 773 656 7703 

 
ZAPISY NA NIEDZIELNĄ  

KATECHEZĘ  2018/19 
Przyjmujemy zapisy do naszej 
N i e d z i e l n e j  S z k o ł y 
Katechetycznej. Zapisu można 
dokonać od poniedziałku do 

piątku w kancelarii parafialnej lub w niedzielę w 
Resurrection Hall od godz. 10:00 do 11:00. 
Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę po Mszy 
św. o godzinie 9:00.  
 

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.  

„GARAGE SALE” 
W niedzielę 23 i 30 września 
KZR organizuje zbiórkę 
u ż y w a n e j  o d z i e ż y , 
przedmiotów gospodarstwa 
domowego i nowych zabawek 
na tzw. „Garage Sale”, który 

odbędzie się 14 października.  
Podczas tego garage sale będzie także 
sprzedawane ciasto i kawa. Zgromadzone fundusze 
przeznaczone są na zakup ubrań, butów i zabawek 
dla dwóch Domów Dziecka w Polsce. Paczki 
planujemy wysłać na Boże Narodzenie, mamy 
mało czasu dlatego prosimy Was wszystkich o 
wsparcie w tym projekcie. Wszystkie rzeczy 
można przynosić do Resurrection Hall, na 
korytarzu, przy kawiarence. Będziemy je zbierać 
od godz. 9 rano do 12 w południe. Serdecznie 
dziekujemy i zapraszamy. 

Zarząd Koła Żywego Różańca 

Proces uzdrowienia dla osób po rozwodzie cywilnym 
Proces badający ważność lub nieważność małżeństwa kościelnego 
jest wyrazem troski Kościoła wobec osób, które spełniają warunki i 
pragną uregulować sytuację małżeńską po rozwodzie cywilnym. 
Osoby zainteresowane procesem mogą uzyskać potrzebne infor-
macje u siostry Barbary Kosińskiej, MChR - tel. (312) 534-5202. 



 

 

 

26 września - wsp. św. Kosmy i Damiana,  
Męczenników 

 

27 września - wspomnienie św. Wincentego a Paolo,  
 

28 września - wsp. św. Wacława, Męczennika 
 

29 września - Święto świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała 

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od 
ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego 
Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy 
kalendarza kościelnego (z 14 lutego 
1969 r.) istniały trzy odrębne święta: 
św. Michała czczono 29 września, 
św. Gabriela - 24 marca, a św. 
Rafała - 24 października. Obecnie 
wszyscy trzej archaniołowie są 
czczeni wspólnie.  
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NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  
 

 

Nabożeństwo Różańcowe w 
miesiącu październiku będzie 
odprawiane 15 minut przed 
wieczorną Mszą Św., od 
poniedziałku do soboty o 
6:45 PM, a w niedzielę przed 
wieczorną Mszą św. o 6:15 
PM. 
  

RÓŻANIEC DLA DZIECI: Zapraszamy  również 
wszystkie dzieci na Różaniec,  w każdą środę przed 
Mszą św. wieczorną o 6:40.  

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ 
MODLITWY!!! 

   
TRIDUUM  

przed wspomnieniem  
św. Teresy od Dzieciatka Jezus 
 

Sodalicja Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus z okazji 
patronalnego święta zaprasza do 

wspólnej modlitwy i do zakupienia róż każdego dnia 
podczas Triduum. 

TRIDUUM  
Piątek, 28 września godz. 7:00pm 

Sobota, 29 września, godz. 7:00pm 
Niedziela, 30 września, godz. 12:30pm 

Msza św. w intencji żyjacych i zmarłych     
Członkiń Sodalicji św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  

 

Poniedziałek, 1 października 2018  
wspomnienie św. Teresy Dzieciątka Jezus.  

Msza św. o godz. 7:00pm 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

 

23 września - XXV Niedziela Zwykła 
Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go 
męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. 
Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, 
egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od 
trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa 
wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu 
siebie Bogu. Aby otrzymać tę „mądrość zstępującą z 
góry”, trzeba trwać na modlitwie i stać się jak 
dziecko. Postawa dziecięctwa Bożego 
charakteryzuje się pragnieniem i umiejętnością 
budowania więzi – tworzenia wspólnoty. Dotyczy to 
relacji z człowiekiem, ale nade wszystko relacji         
z Bogiem.  
 „Dziecięctwo nie kojarzy się z wiekiem. 
Można mieć lat pięćdziesiąt i osiemdziesiąt – i stale 
być dzieckiem. Prawdziwe dziecko to ktoś, kto 
niezależnie od wieku jest świeży, nie zmanierowany, 
nie wykrzywiony przez życie. Zachował świeżość 
spojrzenia dziecka, które nie nauczyło się kłamać, 
wciąż wierzy w dobro i miłość” (x. Jan 
Twardowski, Budzić nadzieję).  
 Z ufnością dziecka prośmy słowami modlitwy 
św. Edyty Stein: „Bez zastrzeżeń i bez trosk, 
składam mój dzień w Twoją dłoń. Bądź moim 
Dzisiaj, bądź moim wiernym Jutrem, bądź moim 
Wczoraj, które przebyłam. Nie pytaj mnie o drogi, 
me tęsknoty, jam jest kamieniem w mozaice Twej. 
Ty złożysz mnie po prawej stronie, ja wtulę się w 
Twe dłonie”. 

ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ 

 
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA 

 

W cierpieniu, które powodują rany zadane 
Kościołowi, przylgnijmy do Krzyża 

Chrystusa, ponieważ złu można sprzeciwić 
się jedynie miłością.  

 

(14 września 2018) 



 

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                       16  września 2018 

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 zapraszamy.  
                        --------------------------------------- 

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA 
Serdecznie zapraszamy chetnych do spiewania w scholi 
mlodziezowej „Emaus: i dzieciecej „Aniolki Jackowa”.  

Wiecej informacji u siostry Kingi. 

CHICAGO                                                                                                                                                             BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

 

  September 16, 2018 / 16 wrzesnia 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta:  $ 6,511.00 
Budget for the week/ Tygodniowy budżet            $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                               $(3,114.00) 
 

Second collection              $4,478.00 

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 
kościelne wydatki                                              $ 115,500.00 
Actual collections / Zebrana kolekta              $(79,521.00) 
Deficit / Deficyt                                              $(35,979.00) 
 

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

 

Dzisiaj, 23 września 2018 będzie zebrana  
II składka  na Fundusz Edukacyjny   
Seminarium Archidiecezji Chicago 

 

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 $800 
Państwu Daniel & Jeannette Serowiecki za ofiarę $500 

Pani Jeanette Renau za ofiarę $200  
Państwu Reginie i Ireneuszowi Filip za $100  

Pani ConnieLauerman za ofiarę $125 
Panu Mieczysławowi Gaj za ofiarę $200 
Pani Zofii Rychtarczyk za ofiarę $200 
Państwu M.J. Cholewa za ofiarę $100 
Panu Piotrowi Mrugala za ofiarę $210 

 

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

Szczęść Boże! 
 

THANK YOU FOR ALL 
DONATIONS TO 

 ST. HYACINTH BASILICA 


