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
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. - 5:30 PM

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
SUMMER HOURS
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
10:00 AM - 6:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JULY 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii, Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Henry Slowinski;
TUESDAY / WTOREK - JULY 14
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii, Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii, +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorrane Nazimek, +Albine Gertrude Adams
7:00 PM - +Antoni Daniłowski, +Henry Słowiński, +Marek
Włosowicz w 1. rocz. śmierci
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 15
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Bruce A Deron
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii, Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii, +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Patti Connolly; +Edward & Lorraine
Nazimek, +Albina Gertrude Adams
7:00 PM - W intencji uciekających się do Boga za wst. o. Pio; +Henry
Słowiński, +Krystyna Smagacz, +Krystian Smagacz w 19. rocz. śm.
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek, +Albina Gertrude Adams
7:00 PM - +Henry Slowinski
FRIDAY / PIĄTEK - JULY 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Albina Gertrude Adams, +Dusze w czyśćcu
8:00 AM - +Harriett & Matthew Czajkowski
7:00 PM - +Henry Slowinski
SATURDAY / SOBOTA - JULY 18
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii, +Henry Slowinski, +Dusze w czysćcu cierp.
8:00 AM -+Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Dusze w czyśćcu cierpiące
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 19
6:00 AM - +Zofia Przekop;
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family;+Jan Plewa
9:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Edward Haruza, +Lucjan Milewski,
+Wacław Babinski, +Władysława Stopa, +Zofia Mazur w 7. rocz. śm;
+Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny; +Honorata, Władysław i Henryk
Korytkowski, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stefania Kruk,
+Władysława Wicek, +Anna i Wincenty Rębacz, +Jadwiga Mocarska,
+Janina Mocarska, +Jerzy Zalewski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
12:30 PM - W int. Dariusza Sojdy z ok. 50 rocz. ur. oraz dla całej jego
rodziny; W int. Teresy i Zdzisława Sojda z ok. 57. rocz. ślubu oraz
Doroty, Mirosława, Alana, Kevina i Nicolki; W int. Soyda House of
Beauty z ok. 25 rocz. istnienia o Boże błog. dla pracowników i
klientów; +Edward Haruza, +Mieczysław Bogdan, +Leszek Żak,
+Henry Slowinski, +Zmarli z rodzin: Rudnik, Lasota, Lekienta,
Kwiecień, Antoń, Banaś, Sojda, Murdza, Grzesik, Batóg, Wach,
Radkowski, Gondek, Podkowa, Fudalewski, Rożek, Gałęza; +Romana
Załuska, +Helena Kania, +Karol Załuski
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian; W intencji „Misji dla Ubogich”

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK, 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.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Michael Watson & Aleksandra Podowski
SECOND CALL

Oleh Kostyuk & Katarzyna Jalowiec

BAPTISM / CHRZTY
Oscar Zawora
Krystian Karol Dzierzanowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Ks. Adam Piasecki CR
† Richard Tillwach † Jozef Stasiek
Eternal rest grant unto them o Lord and let perpetual light
shine upon them. May they rest in peace. Amen
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
7/14 - St. Kateri Tekakwitha
She is the first Native American to be
recognized as a saint by the Catholic Church.
She was born in 1656, in the Mohawk
village of Ossernenon. At age 19, Kateri
Tekakwitha converted to Catholicism, taking
a vow of chastity and pledging to marry only
Jesus Christ. Kateri was very devout and was known for her
steadfast devotion. She was also very sickly. Her practices of
self-mortification and denial may not have helped her health.
Sadly, just five years after her conversion to Catholicism, she
became ill and passed away at age 24, on April 17, 1680. Her
name, Kateri, is the Mohawk form of Catherine, which she took
from St. Catherine of Siena.

7/16

The Feast of Our Lady of Mount Carmel
Holy Scripture celebrates the beauty of Mount
Carmel, where the prophet Elijah defended
Israel’s pure faith in the living God. In the
12th century some hermits took up residence
on this mountain and eventually set up the
Carmelite Order, which is dedicated to living a
contemplative life under the patronage of the
Holy Mother of God.

A Prayer to Our Lady of Mount Carmel
O most beautiful Flower of Mount Carmel, fruitful vine,
splendor of Heaven, Blessed Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist me in this my necessity. O Star of the
Sea, help me and show me herein that you are my Mother.
O Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and earth, I
humbly beseech you from the bottom of my heart, to succor me
in this my necessity. There are none that can withstand your
power. O show me herein that you are my Mother.
O Mary, conceived without sin, pray for us that have recourse
to thee. (3 times). Sweet Mother, I place this cause in your
hands. (3 times).

CHICAGO

JULY 12, 2020
SUNDAY REFLECTION
Today’s Readings:
Is 55:10–11; Ps 65; Rom 8:18–23; Mt 13:1–23 [1–9]
Here in the middle of summer, many people grow
vegetable and flower gardens, or appreciate the work of
others by buying produce from roadside stands and
farmer’s markets. All our readings today embrace one of
God’s smallest but most common miracles as a metaphor:
the seed and its cycle, and all that it stands for. Isaiah
reminds us that just as God waters the earth and cares for
it so that seeds may grow, so the Word of God will come
and not return to God until it has borne fruit. Psalm 65
describes the cycle of growth and personifies fields that
“shout for joy.” Romans has “creation groaning in labor
pains” as it waits for its seed to come to fruition,
redemption of the body. Similarly, Jesus teaches the
crowds by using the parable of the sower and the seed.
GROWTH REQUIRES PATIENCE
Every child in school has experienced the excitement of
growing a simple bean seed planted in a paper cup or
watched a time lapse video of the growth process. We
watch this miracle sprout in a matter of days, and marvel
at the whole process. A seed must be planted and die to
itself in order to create a new life. Then it must be
fertilized and watered and cared for. But most importantly,
one must be patient and wait. Seeds take
a certain amount of time to develop and
may require being dormant for a while.
Similarly, a human baby takes nine
months to grow from the time the seed
is fertilized. But no matter what we do,
and how well we do it, not all seeds will
yield fruit. Sometimes the conditions
are just not right to allow it. Not all
pregnancies go full term. Farmers know
the pain of a drought year, or storms that ruin a crop
before it can be harvested. Diseases and blight and other
things can take hold.
SOME WILL BE LOST
Growing up in the Western states, beautiful fields of
wheat and beans were a common sight for me, but I did
not fully understand this parable until going to the Holy
Land and seeing the rocky ground that Jesus spoke of.
This was an “aha” moment, as I witnessed what a miracle
it was when something had the strength and tenacity to
grow among the crags despite the arid conditions. What a
sign of faith and trust and hope even to plant crops there,
knowing that some would be lost! It would seem easier to
write them all off, or even less work not to plant them at
all. Jesus could do that to us, but he has not. He has faith
and trust that a number of the seeds planted in us will bear
great fruit. They will not wither and fade away, but will
produce fruit, a hundred-, or sixty- or thirty-fold. And his
faith in us gives us hope.
ST. HYACINTH BASILICA

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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FINAL FAREWELL FOR FR. ADAM PIASECKI CR
Fr. Adam was born on July 1,1945 in Wieszczyczyn, Poland. He took his first
vows on August 15, 1963 in Radziwillow Mazowiecki and was ordained on April
4, 1971 in Krakow. On Monday, June 29, 2020 God called him to eternity.
Assignments: 1971-1974 Parochial Vicar Church of the Resurrection in Gdansk;
1974-1978: Parochial Vicar St. Casmir Church in Warsaw; 1978-1982: Socius
Novitiate in Radziwillow; 1983-1990: Superior Seminary in Krakow; 1990-1993:
Parochial Vicar and Superior Assumption Parish in Złocieniec; 1993-1994:
Administrator of Seminary building project in Kraków; 1994-1997: Pastor of
Saint Mary’s Church in Poznan; 1998-2006 Provincial Superior
Polish Province; January - December 2007 - Sabbatical year; Dec
3, 2007 - June 29, 2020 - Parochial Vicar at St. Hyacinth Church
in Chicago.
Funeral Mass was held on July 4, 2020 at. St. Hyacinth Basilica.
Thank you for all your condolences and Mass intentions for the
repose of the soul of Fr. Adam.

Dear Fr. Adam
We miss your smile, kind words,
fatherly care and your presence among
us. Thank you for you vocation, for
your deep faith in Christ and love of
the Church. May the Lord receive you
in His Kingdom and grant you
eternal joy.
„Eternal rest grant unto him, o Lord and let perpetual light shine upon him.

May he rest in peace. Amen”

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.

CONFIRMATION CLASSES
Rite of Christian Initiation for Adults
(RCIA)
RCIA classes have already begun. Adults
who have not been baptized, received their
First Holy communion, the Sacrament of Reconciliation
and Confirmation, should contact the parish Office to
register. The classes are held once a week here at St.
Hyacinth. Individuals completing the RCIA Program will
receive the sacraments on Holy Saturday.
CHICAGO

Parish Carnival 2020
This year our annual
Parish Carnival has been
cancelled.
PLEASE SUPPORT
„The Mission for the Poor”
"St. Hyacinth’s Pierogi "homemade dumplings
We offer two varieties:
meat pierogies; potato & cheese
Orders can be placed 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. THANK YOU for your
support.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 13, 1-23
O co proszę? O serce hojne i
wielkoduszne w przyjmowaniu Słowa
Wymienię te sytuacje, w których mam okazję słuchać
Bożego Słowa. Uświadomię sobie, że każda z tych
sytuacji jest zawsze darem Jezusa – Siewcy. Jezus
mówi do mnie: „Szczęśliwe uszy wasze, że słyszą...”.
W modlitwie uwielbienia podziękuję Mu za słowo, z
którym spotykam się na co dzień.
Jezus wymienia w przypowieści różne rodzaje gleby,
na które pada Jego słowo (ww. 4-8). Która z nich
najbardziej obrazuje moje serce: droga, miejsce
skaliste, ziemia z cierniami czy ziemia żyzna?
Jezus pokazuje źródła niedojrzałego słuchania słowa
Bożego (ww. 19-22). Co najbardziej przeszkadza mi w
głębokim i żywym słuchaniu słowa: słuchanie bez
zrozumienia, niewyznany grzech, niestałość, doczesne
troski i pogoń za tym, co materialne? Poproszę Jezusa o
łaskę szczerości wobec samego siebie.
Jezus przywołuje gorzkie słowa z proroctwa Izajasza:
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie... Bo stwardniało
serce tego ludu...” (ww. 14-15). Co mogę powiedzieć o
mojej zdolności słuchania Słowa Bożego podczas
Eucharystii, Liturgii Godzin, lektury Pisma Świętego?
Czy jest we mnie pragnienie i pasja słuchania Słowa?
Przypomnę sobie różne momenty z mojego życia, w
których spotkanie ze Słowem Bożym poruszyło mnie
do głębi i stało się dla mnie silnym bodźcem do
nawrócenia. Jakie to były sytuacje? Spróbuję
przypomnieć sobie szczegóły. Jakie owoce poruszenia
przez słowo widzę dzisiaj.
W serdecznej modlitwie podziękuję Jezusowi za
wszystkie sytuacje życia, w których Jego słowo
wydawało we mnie owoce. Będę się modlił o serce
„żyzne” i otwarte na przyjmowanie Jego słowa: „Daj
mi, Panie serce rozmiłowane w Twoim Słowie!”.
Krzysztof Wons SDS

CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
13 lipca -Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Wśród świętych, których w lipcu przypomina Kościół, są dwaj
przyjaciele – święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt.
Choć żyli w czasach, kiedy na ziemiach polskich
chrześcijaństwo dopiero się kształtowało i byli jednymi z
pierwszych Polaków wyniesionych do chwały ołtarzy (1083 r.),
ich życie może stanowić dla nas, żyjących na początku trzeciego
tysiąclecia, drogowskaz na drodze do świętości. Swoje życie
związali z benedyktynami. Czego uczą nas Święci Pustelnicy?
Najpierw stawiania Boga na pierwszym miejscu w każdym
czasie i w każdej sytuacji. Wskazują również na wagę modlitwy
i postów w rozwoju życia duchowego, a także na pracę, która
ma prowadzić do świętości.

15 lipca - Św. Bonawentury
Giovanni Fidanza urodził się około 1218 roku w
Bagnoregio. Imię Bonawentura przyjął po
wstąpieniu do zakonu. Wybrany przez
franciszkanów ministrem generalnym, odegrał w
nim decydującą rolę, tak iż został nazwany także
„drugim założycielem zakonu” i otrzymał
przydomek „doktor seraficki”. W 1273 roku
został mianowany kardynałem i biskupem Albano. Zmarł w
1274 roku. Został kanonizowany w roku 1482, ogłoszony
doktorem Kościoła w 1588 roku. Przedstawia się go w szatach
kardynalskich na habicie franciszkańskim, z księgą,
krucyfiksem, aniołem i monstrancją.

16 lipca - Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel, które przypada 16 lipca, popularnie
zwane jest świętem Matki Bożej Szkaplerznej.
Jego początki sięgają drugiej połowy XIII w.,
kiedy to w zakonie karmelitów św. Szymonowi
Stockowi objawiła się Matka Boża. Miała mu
Ona wręczyć szkaplerz, dając obietnicę, że
wszyscy, którzy będą go nosić, unikną kary
potępienia. Szkaplerz stał się znakiem szczególnej
przynależności do Maryi. W 1726 r. papież Benedykt XIII
zatwierdził święto Matki Bożej Szkaplerznej
jako święto całego Kościoła.

18 lipca - Św. Szymona z Lipnicy
Św. Szymon urodził się w miejscowości
Lipnica, zwanej dzisiaj Lipnicą Murowaną
(koło Bochni). Szymon wstawia się u Boga,
ale także swoim świątobliwym życiem
ukazuje drogę realizacji powołania do świętości. Własnym
przykładem uczy nas, że świętość życia zdobywa się przez
codzienną wierność swojemu powołaniu oraz cierpliwe i
wytrwałe wypełnianie obowiązków swego stanu. Tym samym
uczy, że nie ma świętości bez współpracy z łaską Bożą, bez
trudu i codziennego zmagania się z ludzką słabością. Pozostaje
wzorem pracowitości oraz poważnego i odpowiedzialnego
podejścia do obowiązków dnia codziennego, zwłaszcza dla tych,
którzy poświęcili się głoszeniu Ewangelii; zachęca, by żyli nią
na co dzień, pogłębiali wiedzę teologiczną i przygotowywali się
do głoszenia słowa Bożego z całą gorliwością, pokładając
jednocześnie nadzieję jedynie w Bogu i Jego mocy.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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OSTATNIE POŻEGNANIE
W poniedziałek, 29 czerwca 2020 w wieku 75 lat odszedł do Pana nasz wspaniały kapłan i
duszpasterz, ks. Adam Piasecki CR. W sobotę, 4 lipca w naszej
bazylice odbyły uroczystości pogrzebowe. We mszy świętej
uczestniczyli: bp Andrzej Wypych, bp Robert Kurtz CR oraz kapłani
ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców a także duszpasterze z naszej
Archidiecezji. Mszy św. przewodniczył ks. Stefan Bartczyszyn CR,
przełożony prowincjalny a homilię wygłosił ks. Michał Osuch CR.
Dziękujemy wszystkim za przesłane kondolencje a także za ofiary na
Mszę świętą w intencji ks. Adama.

Drogi Ks. Adamie!
Jakże bardzo będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, życzliwego słowa, ojcowskiej
troski, Twojej obecności wśród nas. Dziękujemy za Twoje powołanie, przykład wiary
w Boga, za serce oddane pracy duszpasterskiej
wśród Polonii, za miłość do Kościoła.
Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy Cię
wieczną radością.
Żegnamy Cię z nadzieją, że kiedyś spotkamy się
razem u naszego Pana i Zbawiciela.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

Co roku podejmujemy czas wypoczynku w
gronie najbliższych albo samotnie, z dala od
zgiełku, hałasu. Wszystko po to, by
zregenerować własne siły. Czas wakacji to nie
tylko nabranie sił do dalszej posługi i pracy.
To także szukanie właściwego miejsca i czasu na refleksję nad
czasem minionym, nad swoją relacją do najbliższych i do Pana
Boga. Gdziekolwiek się znajdziemy, odszukajmy "drugiego
człowieka". Poszukajmy Boga Stwórcy we wszystkich
stworzeniach, które podziwiać będziemy. Pan Bóg zawsze
objawia się tym, którzy Go poszukują i są na Niego otwarci.
Nie zapomnijmy o naszym Panu w czasie naszych
wakacyjnych wędrówek. Wszystkim wyjeżdżającym życzymy
wielu łask Bożych i opieki Aniołów Stróżów i nie
zapominajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie.
CHICAGO

Zajęcia w Parafialnej Polskiej Szkole
odbywają się w każdą sobotę od
godziny 9:00 rano do 12:15 po
południu. Szkoła Wyszyńskiego ma
wspaniałą kadrę nauczycielską i
posiada akredytację stanu Illinois.
Katecheza dla dzieci i młodzieży,
które nie chodzą do Polskiej Szkoły
odbywa się w każdą niedzielę
bezpośrednio po Mszy św. o godz.
9:00 rano, czyli od 10 do 11 rano w
Resurrection Hall.
Zapraszamy wszystkich chętnych.Więcej
informacji w biurze parafialnym.
SZKOŁA

BAZYLIKI ŚW. JACKA
W CHICAGO
ILLINOIS

KAT E CHE TY CZ NA

ZAPRASZAMY. PRZYJDŹ.
JEZUS CZEKA TU NA CIEBIE

ZAPISY NA NOWY ROK 2020/2021
Trwają zapisy do naszej Niedzielnej Szkoły
Katechetycznej oraz do Polskiej Szkoły im. Stefana
Kard. Wyszyńskiego.

NI E DZ I E LNA

SPOWIEDŹ
Księża spowiadają codziennie
od poniedziałku do soboty
7:45 AM - 8:00 AM
6:45 PM - 7:00 PM

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

12 LIPCA 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 28, 2020 / 28 czerwca 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

$6,321
$4,419

July 5, 2020 / 5 lipca 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

$6,784
$3,998

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.

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
Zwracamy się do parafian z prośbą
o przesyłanie niedzielnej ofiary pocztą na
adres biura parafialnego: 3636 W Wolfram
St, Chicago, IL 60618 lub drogą elektroniczną (online)
przez stronę internetową: sthyacinthbasilica.org. Z góry
dziękujemy za wszystkie ofiary.
THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
06/28 & 07/05
$725 - Anonymous
$270 - Elias & Maria Martin
$260 - Józefa Szyszka
$200 - Ireneusz Filip, Lilia Czaja, Antoni Michalczyk,
Maciej Dominski, Henryk i Maria Staszel;
$170 - Mariusz Zientak,
$150 - Janusz Kulawiak
$140 - Barbara Burzyńska
$130 - Adam Wojtyrowski
$100 - Joseph Kopinski, Anna Scislowicz, Stanisław
Kielczewski, Kazimierz Bachula, Daniel i Bronisława
Gibala, Czeslaw i Elzbieta Garbarz, Joseph Cholewa,
Stanislawa Kruk, Barbara Molska, Jacenty Mackowski,
Paula Scibor, Guadalupe Ramos, Lucjan Pukszta, Maria
Sajdak, Bronislawa Pieniazkiewicz.

PARISH OFFICE HOURS
June, July & August
office hours are 10:00 AM - 6:00 PM
BIURO PARAFIALNE
Od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro parafialne jest
czynne w godz. od 10:00 rano do 6:00 wieczorem.
CHICAGO

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
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

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

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

