ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638

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. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - MAY 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla miry Puszman; W Bogu
wiadomej intencji; +Jan & Sabina Piechna; +Marian Machlowski,
+Helena Gaj
8:00 AM - Blessings for Enrique & Mary Zunino; Health & blessing
for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O zdrowie dla Miry Puszman; +Józef Filip w 1 rocz. śmierci
TUESDAY / WTOREK - MAY 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - Bogu wiadomej intencji;+Marian Machlowski,+Helena Gaj
8:00 AM - Blessings for Enrique & Mary Zunino; +Edward &
Lorraine Nazimek,
7:00 PM - O Boże błog. dla Agaty oraz rodziny Bucior, Buchajski,
Ogiela, Kniaź, Lawson, Oszajca, Kaczor i przyjaciół
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Henryka; W int. Bogu wiadomej;
+Marian Machlowski,+Helena Gaj
8:00 AM - Blessings for Enrique & Mary Zunino;
7:00 PM - +Zofia Warelis z ok. imienin
THURSDAY / CZWARTEK - MAY 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Henryka; W Bogu wiadomej
intencji; +Sabina & Jan Piechna, +Marian Machlowski, +Helena Gaj
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
Blessings for Enrique & Mary Zunino; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Za całą rodzinę; W pewnej intencji
FRIDAY / PIĄTEK - MAY 8
6:00 AM - For Fr. Stanislaw Jankowski on his nameday; For the living
& deceased members of Nazimek Family; +Margaret Heneghan
7:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego z okazji
imienin; O Boże błog. dla Leszka Staniec w dniu imienin; W Bogu
wiadomej intencji; O powrót do zdrowia dla Henryka; +Sabina & Jan
Piechna; +Marian Machlowski, +Helena Gaj
8:00 AM - For Fr. Stanisław Jankowski on his nameday; Blesings for
Enrique & Mary Zunino; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego z ok.
imienin; O Boże błog.dla Leszka Staniec; +Prof. Stanisław Bartkowski
SATURDAY / SOBOTA - MAY 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. Bogu wiadomej; +Marian Machlowski, +Helena
Gaj, +Wacław, Józef, Antoni, Teofila Myśliwiec
8:00 AM - Blessings for Enrique & Mary Zunino; Health & blessing
for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - For all mothers living & deceased; +Michael Connolly Sr &
Jr; +Irene Bork; +Jean Tokarz;
7:00 PM - W pewnej intencji; Za rodzinę, W intencji wszystkich mam
SUNDAY / NIEDZIELA - MAY 10
6:00 AM - W int. wszystkich mam; +Zofia Przekop
7:30 AM - For all mothers living & deceased; For the living &
deceased members of Nazimek Family; Blessings for Enrique & Mary
Zunino; +Christine Czauz; +Jan Plewa
9:00 AM - W int. wszystkich mam żyjących i zmarłych; +Edward
Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski w 15 rocz. śmierci,
+Roman Babiński; +Zmarli z rodziny Delimat i Mazur; +Stanisława
Przystupa; +Stanisław Popławski, +Stanisław i Zbigniew Uss,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny
10:45 AM - For all mothers living & deceased; +Edward & Lorraine
Nazimek; +Margaret Heneghan
12:30 PM - W int. wszystkich mam żyjących i zmarłych; W Bogu
wiadomej intencji; +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Kornelia
Pula, +Marian Machlowski, +Helena Gaj
5:00 PM - For parishioners; For all mothers living & deceased;
6:30 PM - Za parafian; W int. wszystkich mam żyjących i zmarłych

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
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

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.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz; Dolores Kielas Monika
Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev. Francis Rog,
Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev. Antoni
Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos,
Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley
Rykaczewski and all suffering from Coronavirus.

Please remember to support our parish.
We ask parishioners to make a Sunday
offering by sending an envelope by mail
to the office address: 3636 W. Wolfram
St., Chicago, IL 60618 or electronically (online) via
the website: sthyacinthbasilica.org (go to:
"donations", then complete all information and finally
press "donate now").
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED
SUPPORT

FOURTH SUNDAY OF EASTER
LITURGICALY SPEAKING
May 3 - Feast of Saints Philip and James Apostles
James, Son of Alphaeus: We know
nothing of this man except his name, and,
of course, the fact that Jesus chose him to
be one of the 12 pillars of the New Israel,
his Church. He is not the James of Acts,
son of Clopas, “brother” of Jesus
and later bishop of Jerusalem and
the traditional author of the Letter of
James. James, son of Alphaeus, is
also known as James the Lesser to
avoid confusing him with James the
son of Zebedee, also an apostle and
known as James the Greater.
Philip came from the same town as Peter and Andrew,
Bethsaida in Galilee. Jesus called him directly,
whereupon he sought out Nathanael and told him of the
“one about whom Moses wrote” (Jn 1:45).
We see in James and Philip human men who became
foundation stones of the Church, and we are reminded
again that holiness and its consequent apostolate are
entirely the gift of God, not a matter of human achieving.

MAY 3, 2020
SUNDAY REFLECTION
GOOD SHEPHERD SUNDAY
Fourth Sunday of Easter
Today’s readings invite us to
recognize our need for one who
ensures our safety, nourishes us,
and leads us to peace and
security, like sheep who rest in
the care of a good shepherd.
Such a shepherd will protect
and save the sheep, even from
the most deadly of predators.
Today, we ponder the incredible
news that Jesus accepted death on the cross in order to
open the gates of eternal life with God for us. Through
his resurrection, Jesus protects and saves us from the
power of sin and death. We need only accept his love
and live as God’s people in this life, relying on the Lord
who is the door to new life for us and for all.
GOOD NEWS!
When Peter faced the crowds on Pentecost, he was
emboldened by the Holy Spirit and proclaimed the truth
of Jesus Christ passionately to those who gathered to
hear him. There was likely part of him that was not
quite sure what to expect, knowing that a few weeks
prior, crowds of people had chanted “Crucify him!” as
Jesus was sentenced to a cruel and unjust death. The
people who heard Peter were moved by his witness,
compelled to acknowledge their sinfulness and to
accept the news of salvation through Jesus Christ as
good news, the gospel that changes everything.
JESUS SAVES
Be honest with yourself. Have you ever gone astray?
Have you ever given in to temptation or weakness? Do
you sometimes feel that you need someone to help you
get your life on back on track? Most people could
answer yes to any of these questions. As people of faith,
we know that Jesus understands the struggles we face and
gave his life to save us from our human frailty. The Lord
knows that we need help in order to live as God’s people in
the world. There are people and powers that seek to mislead
us, who offer a way that may for a time be appealing, even
though it does not lead to the true way of life, love, and
peace. We can be readily dissuaded and distracted from the
ways of holiness. We easily lose our way, lured by the
trappings of material possessions, wealth, or social status.
Jesus is our only real way, the door that leads to meaning and
peace in this earthly time, and to life everlasting.
Today’s Readings: Acts 2:14a, 36–41; Ps 23:1–3a, 3b–4, 5,
6; 1 Peter 2:20b–25; John 10:1–10
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ST. HYACINTH BASILICA

FOURTH SUNDAY OF EASTER
Renewing the
Consecration of the
United States to the Care
of Our Blessed Mother
As the world continues to face the ongoing effects of the
global pandemic of the coronavirus, Archbishop José H.
Gomez of Los Angeles and president of the USCCB joined
the Canadian Conference of Catholic Bishops on May 1 in
renewing the consecrations of the two nations to the care of
our Blessed Mother. Through a collective dedication or
entrustment of a nation to Mary, an act of consecration is
meant to be a reminder to the faithful of the Blessed
Mother’s witness to the Gospel and to ask for her effective
intercession before her Son on behalf of those in need.

PRAYER OF RENEWAL OF OUR CONSECRATION
TO THE BLESSED VIRGIN MARY
Most Holy Virgin Mary, Mother of the Church, you are the
fairest fruit of God’s redeeming love; you sing of the
Father’s mercy and accompany us with a mother’s love. In
this time of pandemic we come to you, our sign of sure hope
and comfort. Today we renew the act of consecration and
entrustment carried out by those who have gone before us .
Mary, Health of the Sick, sign of health, of healing, and of
divine hope for the sick, we entrust to you all who are
infected with the coronavirus.
Mary, Mother of Consolation, who console with a mother’s
love all who turn to you, we entrust to you all those who
have lost loved ones in the pandemic.
Mary, Help of Christians, who come to our rescue in every
trial, we entrust to your loving protection all caregivers.
Mary, Queen and Mother of Mercy, who embrace all those
who call upon your help in their distress, we entrust to you
all who are suffering in any way from the pandemic.
Mary, Seat of Wisdom, who were so wonderfully filled with
the light of truth, we entrust to you all who are working to
find a cure to this pandemic.
Mary, Mother of Good Counsel, who gave yourself
wholeheartedly to God’s plan for the renewing of all things
in Christ, we entrust to you all leaders and policymakers
Accept with the benevolence of a Mother the act of
consecration that we make today with confidence, and help
us to be your Son’s instruments for the healing and salvation
of our country and the world.
Mary, Mother of the Church, you are enthroned as queen at
your Son’s right hand: we ask your intercession for the needs
of our country, that every desire for good may be blessed and
strengthened, that faith may be revived and nourished, hope
sustained and enlightened, charity awakened and animated;
guide us, we pray, along the path of holiness.
Mary our Mother, bring everyone under your protection and
entrust everyone to your beloved Son, Jesus Christ our Lord.
Amen.
CHICAGO
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MAY 10 - MOTHER’ S DAY
On this day at all masses we will pray
for our loving mothers living and deceased.
Holy Mass is the most beautiful gift to
express our love and gratitude.
Please call the parish office
for mass intention
on Mothers day.
PLEASE SUPPORT
The Mission for the Poor
Believers from various parishes from around the Archdiocese
of Chicago, have come together at St. Hyacinth Basilica. For
several years now they have been trying to financially
support missionary works of the Franciscans Friars in
Uganda and Resurrection priests in Tanzania. Like
everywhere around the world there are people who possess
everything or a lot and then there are also those who die of
hunger. Africa is a beautiful country and people with
beautiful hearts live there. These hearts cry desperately for
help. We have reached to these missionaries and we want to
meet their expectations. Our missionary brothers who serve
in both countries meet with the same reality of poverty in
homes, in schools, in families, on the streets of these
countries. A great number of donors have joined in helping
by sponsoring the annual tuition for studying and room and
board at the school for children, and for studies for new
postulants of religious and priestly life. We are forever
grateful to these people.
In a situation where the coronavirus pandemic also affected
the African continent, our missionaries would like to reach
out with material help to families, people abandoned and
living in extreme poverty. Therefore, we decided to help
these people and send a "penny widow" for urgent needs. It
is not easy for any of us in this difficult time. However, in
staying true our custom of
established by previous
collections, we would like to prepare something tasty. "St.
Hyacinth Pierogi "- home-made dumplings. We have ladies
who have delighted people with their culinary skills.

HOME MADE PIEROGI
We are offering two varieties:
meat pierogies and Russian
(cheese and potato). Orders
can be placed staring Friday,
May 1, and then picked up at
the Parish Office. Please call
773 234-9776 to place an order. Remember this
number!!! We look forward to seeing you and
enjoy your meal.
ST. HYACINTH BASILICA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
ROZWAŻANIE NA
IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ewangelia: J 10,1-10
O co proszę?
O
wielkoduszne
powierzenie
się
prowadzeniu Jezusa.
Na początku gorąco poproszę Jezusa, aby pomógł mi
przyznać się do tych cech i zachowań, które ujawniają
moją nieporadność, słabość i niepewność.
Doświadczenie mojej małości i przyznanie się do niej
pomoże mi z większą żarliwością przyjąć zaproszenie
Jezusa. Jezus przestrzega mnie przed chodzeniem
drogami, które nie prowadzą do Niego (w. 1). Które
ścieżki prowadzą mnie do Jezusa, a które od Niego
oddalają?
Jezus zwierza się, kim chce dla mnie być. Chce być
jedyną „bramą” mojego życia. Pragnie codziennie
otwierać mi drogę do zbawienia, mówić do mnie po
imieniu, troszczyć się o pokarm dla mojego życia
(ww. 2-4.7.9). Czy wierzę w czułą opiekę Jezusa? Czy
uświadamiam sobie na co dzień, że każdego dnia od
samego rana prosi mnie, abym zechciał Mu powierzyć
moją drogę i pozwolił się prowadzić? Czy potrafię
stanowczo powiedzieć „nie” przyjaciołom, którzy
oddalają mnie od Jezusa? Pomodlę się za te osoby.
Pomodlę się za siebie, aby Jezus uwolnił mnie od
wszystkich zniewoleń, które powstają na skutek
nieuporządkowanych relacji z tymi osobami. Będę Go
prosił o dar wolności i o mądrość opierania się złym
wpływom i namowom.
Jezus mówi, że przychodzi specjalnie do mnie, abym
żył w obfitości. Uświadomię sobie, że osobista
modlitwa, Eucharystia, Sakrament Pokuty mogą stawać
się dla mnie czasem szczególnej łaski. Jezus, ilekroć
zbliżam się do Niego, pragnie dawać mi życie w
obfitości! Zachowam w sercu akt strzelisty: „Jezu,
naucz mnie cieszyć się życiem w obfitości!”.
Krzysztof Wons SDS

Tydzień modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne
Jak każdego roku, w Niedzielę Dobrego Pasterza
Kościół katolicki szczególnie modli się o liczne
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Kościół, poprzez Tydzień Modlitw o Powołania,
zaprasza nas, abyśmy włączyli się z troską w modlitwę
o dzieło powołań oraz o tych, którzy są przez Boga
Ojca powołani, by wiernie naśladować Jego Syna
Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza i Zbawiciela.
CHICAGO

3 MAJA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
4 maja - Św. Floriana, męczennika
Florian żył na przełomie III i IV wieku. Był
weteranem wojska rzymskiego, mieszkał w
Mantem koło Krems. Przeniósł się do Lorch
podczas prześladowań za czasów Dioklecjana, aby
dzielić z chrześcijanami ich przykry los. W 304
roku z powodu swojej wiary został aresztowany i
utopiony w rzece Enns z kamieniem u szyi. Jego kult był
popularny w Austrii i Bawarii. Przedstawiany w stroju żołnierza,
czasem z kamieniem młyńskim, który został mu przywiązany do
szyi albo z wiadrem wody do gaszenia pożarów.

6 maja - Św. Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego
Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem
Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela.
Powołany przez Jezusa, został jednym z
dwunastu Jego uczniów.
Jakub, zwany
Młodszym
lub
Mniejszym (dla odróżnienia od
drugiego Apostoła Jakuba, zwanego
także Starszym - przy czym starszeństwo oznacza
tu kolejność włączenia do grona Apostołów), był
synem Kleofasa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym
bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa.
Pochodził z Nazaretu. Jakub zostawił list do wiernych Kościoła
narodowości żydowskiej. Św. Jakub Młodszy zmarł w 62 roku,
za panowania Nerona. Został ukamienowany.

8 maja - Św. Stanisława, biskupa i męczennika
Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie ok.
1030 r. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 1060 r.
Po śmierci Lamberta, biskupa krakowskiego,
został wybrany na jego następcę. Pamięć
pasterzowania św. Stanisława na stolicy
krakowskiej, które trwało zaledwie siedem lat, a
zwłaszcza pamięć jego śmierci, nieustannie
towarzyszyła w ciągu wieków dziejom Narodu i
Kościoła w Polsce. Jako pasterz stał na straży ładu moralnego i
praw Kościoła. Popadł w konflikt z królem Bolesławem
Śmiałym i został zabity 11 kwietnia 1079 r. podczas Mszy św. w
kościele św. Michała na Skałce. Kanonizacji Stanisława dokonał
8 września 1253 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu papież
Innocenty IV.

DZIEŃ MATKI
Za tydzień, 10 maja obchodzimy Dzień Matki.
W tym dniu podczas wszystkich Mszy św.
będziemy pamiętać o naszych kochanych
mamach żyjących i zmarłych.
Jeśli ktoś chciałby zamówić intencję Mszy św.
za swoją mamę, proszę dzwonić
do biura parafialnego.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
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IMIENINY KS. PROBOSZCZA
8 maja ks. proboszcz
Stanisław Jankowski, CR
obchodzi swoje imieniny.
Życzymy Księdzu Stanisławowi
Bożego błogosławieństwa, zdrowia, opieki Matki
Najświętszej i wstawiennictwa patrona,
św. Stanisława, biskupa i męczennika.
Otaczamy księdza proboszcza naszą
serdeczną modlitwą. Szczęść Boże

Misja dla Ubogich
Wierni z różnych parafii
Archidiecezji Chicago, zrzeszeni
przy Bazylice św. Jacka, od
kilku już lat starają się wesprzeć
finansowo dzieła misyjne OO.
Franciszkanów w Ugandzie i księży Zmartwychwstańców w
Tanzanii. Jak wszędzie na całym świecie są ludzie, którzy
posiadają wszystko lub wiele, ale i są ci, którzy umierają z
głodu. Afryka, jest pięknym krajem i zamieszkują ją ludzie o
pięknych sercach. Te serca wołają rozpaczliwym głosem o
pomoc. Dotarliśmy do naszych polskich misjonarzy i
pragniemy wyjść na przeciw ich oczekiwaniom. Nasi bracia
misjonarze posługujący w obydwu krajach spotykają sie z tą
samą rzeczywistością biedy w domach, w szkołach, w
rodzinach, na ulicy na terenie swoich placówek misyjnych.
Do pomocy przyłączyła się wielka rzesza darczyńców,
którzy głównie sponsorują roczną opłatę za naukę i pobyt w
szkole dla dzieci oraz za studia dla nowych adeptów życia
zakonnego i kapłańskiego. Tym osobom, wyrażamy naszą
nieustanną wdzięczność.
W sytuacji, kiedy pandemia koronawirusa dotknęła również
kontynent afrykański, nasi misjonarze pragnęliby dotrzeć z
pomocą materialną do rodzin, osób opuszczonych, żyjących
w skrajnym ubóstwie. W zwiazku z tym postanowiliśmy
pomóc tym ludziom i wysłać „wdowi grosz” na naglące
potrzeby. W tym trudnym czasie jaki nas wszystkich spotkał
nie jest łatwo i nam. Jednakże, zwyczajem poprzednich
zbiórek chcielibyśmy przygotować coś smacznego - „Pierogi
św. Jacka” - pierogi domowego wyrobu. W naszym gronie
mamy panie, które zachwycają swoimi umiejętnościami
kulinarnymi.

Mamy do zaoferowania
PIEROGI RUSKIE I Z MIĘSEM
Od 1 maja, można składać zamówienia
i odebrać na plebanii u św. Jacka.
Po więcej informacji i zamówienia
proszę dzwonić: (773) 234-9776.
Zapamiętajcie ten numer!!
Czekamy na was i życzymy

Smacznego.
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Thank you all for
donations we received
for Easter, for Building Fund & Sunday Offering
Dziękujemy za wszystkie nadesłane ofiary na
Wielkanoc, a także ofiary na potrzeby naszej parafii
złożone w kopertkach niedzielnych. BÓG ZAPŁAĆ.
$5,200 - Anonymous
$1,000 - Anonymous
$600 - Krzysztof Ocytko
$500 - Anonymous; Leszek Ballarin;
Gilbert Galarza; Mirosław Kowalski;
Halina i Stanisław Radlowski; Jeannette Serowiecki;
$420 - Brenda Gallardo;
$400 - Kazimierz Bator; Dziecina Family; Daniel &
Bronislawa Gibala; Walter Kociubinski;
$320 - Sylwester Chrostowski
$315 - Teresa Pukszta
$300 - Kazimierz Bachula
$200 - Adam Doniec; Lilia Czaja; Zbigniew Giza; Janusz
Grotkowski; Chester Lowisz; Maria; Mission For the Poor;
Piotr Mrugala; Andrzej Pawlusiewicz; Beata & Czeslaw
Pilat; Danuta Pluta; Zenon & Barbara Przytulscy; Barbara
& Zbigniew Seweryniak; Wieslaw Szczurek; Tadeusz &
Stanisława Szwajnos; Stanisław & Halina Urbaniak;
Alicja Węgrzyn; Jolanta Wolnowska
$150 - Grzegorz Abramowicz; Michal & Magdalena
Czarnik; Jaroslaw & Celina Stankiewicz; Janina Ogrodnik;
Cezary Rembelinski; Zdzislaw & Irena Rybaltowski;
Stanisław Wala; Antoni i Katarzyna Wietrzak;
George Zajac
$120 - Marianna Kulis; Boguslaw Szot;
$110 - Henrietta Markowska
$100 - Anna; Helen Adams; Thomas Bajkowski; Andrzej
Balenda; Antoni Bogdan; Jozef & Anna Borzym; Anna
Chrzan; Emil Chwojnicki; Hubert Cioromski; Krystyna &
Boguslaw Czech; Anna & Agnieszka Dziekonska; Daniel
& Bronislawa Gibala; Andrzej Gawel; Jan Glodz; Henryka
Holodziuk; Chester Jandura; Mariusz Kania; Stanislaw
Kielczewski; Halina i Andrzej Klimaj; Wieslaw & Maria
Knych; Teresa Konsewicz; Janusz Koziol; Halina
Kozlowska; Marian & Zofia Machlowski; Zdzislaw Maka;
Andrzej Melion; Zygmunt & Krystyna Mikulicz; Marek
Moczydlowski; Andrzej & Teresa Niczyporuk; Jim Nieds;
Bogulsaw Noga; Lidia Ogloza; Barbara Ostrowski; Manuel
Padilla; Helena Plewa; Marian & Antonina Polinski;
Robert Polinski; John Prangl & Nancy Sobolewski;
Eugene & Halina Szarkowski; Marek Sredniawa; Henry
Szczepanski; Jan Trojan; Jerzy Wachnik; Genowefa
Zalewski; Weronika Ziemba;
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
April 26, 2020 / 26 kwietnia 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 3,535.00
$ 2,790.00

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 i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
W związku z pandemią koronawirusa
Msze święte w naszej bazylice, a także w
całej Archidiecezji Chicago, zostały czasowo
zawieszone. Abyśmy mogli utrzymać naszą parafię,
zwracamy się do parafian z prośbą o wysłanie niedzielnej
ofiary pocztą na adres biura parafialnego:
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618 lub drogą
elektroniczną (online) przez stronę internetową:
sthyacinthbasilica.org (należy nacisnąć: „donacje”,
następnie uzupełnić wszystkie informacje i na końcu
nacisnąć „wpłać teraz”.) Z góry dziękujemy za wsparcie
finansowe i za wszystkie ofiary.

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

Pragniemy poinformować, że zamówione intencje Mszy
świętych z wyznaczonych godzin są codziennie
odprawiane bez udziału wiernych.

Niedzielna Msza święta z naszej bazyliki jest
dostępna na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org oraz na Facebooku &
YouTube
PAPIESKA INTENCJA NA MAJ
Intencja ewangelizacyjna: za diakonów
Aby diakoni, wierni służbie Słowa i
ubogim, byli ożywiającym znakiem dla
całego Kościoła.
CHICAGO

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

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede wszytkim
modlitewnej, ale również finansowej i materialnej najuboższym w
Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą
stronę www.themissionforthepoor.com lub zadzwoń do Janiny
(773) 512-2077. Donacje można składać: Polish & Slavic Federal

Credit Union - 4147 N Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer
Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

