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 English

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 27
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam
Piasecki
7:00 AM - +Zbigniew Milan, +Tadeusz Nogas
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Błagalna o Boże miłosierdzie i łaskę nawrócenia w rodzinie: Marchela,
Sobecki, Glejch, Krawczyk i Kikolski za wstawiennictwem św. Faustyny i bł.
Michała Sopoćki; +Jan Plewa, +Krzysztof Bugaj w 3 rocznicę śm, +Maria i
Stanisław Żelazko
TUESDAY / WTOREK - JULY 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family, +Fr. Adam
Piasecki
7:00 AM - O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Marii Janicki z okazji
85 rocznicy urodzin; +Józef Stąsiek; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorrane Nazimek
7:00 PM - Błagalna o Boże miłosierdzie i łaskę nawrócenia w rodzinie: Marchela,
Sobecki, Glejch, Krawczyk i Kikolski za wstawiennictwem św. Faustyny i bł.
Michała Sopoćki; +Zbigniew Milan
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 29
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Marty w dniu imienin; +Zbigniew
Milan; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Błagalna o Boże miłosierdzie i łaskę nawrócenia w rodzinie: Marchela,
Sobecki, Glejch, Krawczyk i Kikolski za wstawiennictwem św. Faustyny i bł.
Michała Sopoćki; O zdrowie dla Pawła, +ks. Adam Piasecki w miesiąc po
śmierci; +ks. Adam Piasecki w 30 dni po śmierci od wspólnoty Płomień Ducha

Świętego

THURSDAY / CZWARTEK - JULY 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Zbigniew Milan; +Marya Malek; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya; +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - Błagalna o Boże miłosierdzie i łaskę nawrócenia w rodzinie: Marchela,
Sobecki, Glejch, Krawczyk i Kikolski za wstawiennictwem św. Faustyny i bł.
Michała Sopoćki; +ks. Adam Piasecki
FRIDAY / PIĄTEK - JULY 31
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Błagalna o Boże miłosierdzie i łaskę nawrócenia w rodzinie: Marchela,
Sobecki, Glejch, Krawczyk i Kikolski za wstawiennictwem św. Faustyny i bł.
Michała Sopoćki; +Zbigniew Milan; +ks. Adam Piasecki w miesiąc po śmierci;
+Krzysztof Bugaj w 3 rocznicę śm.; +Maria i Stanisław Żelazko
SATURDAY / SOBOTA - AUGUST 1
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące; +Zbigniew Milan; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
1:00 PM -Wedding: Michael Watson & Aleksandra Podowski
5:30 PM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Michael Connolly
Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Józef Filip; +Marian Piekutowski w 1 rocznicę śm.; ks. Adam
Piasecki, +Krzysztof Bugaj w 3 rocznicę śm.; +Maria i Stanisław Żelazko
SUNDAY / NIEDZIELA - AUGUST 2
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa
9:00 AM - O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny
Płocinskiej Filipiak w dniu urodzin; +Edward Haruza; +Lucjan Milewski;
+Zmarli z rodziny: Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma,
Borodij, Turzyński i Włodarski; +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Tadeusz Nogas
10:45 AM - God’s blessing for Eugene & Lynn Suwanski on their 50 Wedding
Anniversary; For all children who today will receive Jesus for the first time in
Eucharist; +Edward & Lorraine Nazimek; +Gregorio & TeresitaValdez
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca oraz
o życie wieczne dla zmarłych członków; +Władysława i Józef Ciołek; +Edward
Haruza; +Krystyna Obuchowicz; +Zbigniew Milan; +ks. Adam Piasecki
5:00 PM - For parishioners; Living & deceased members of Nazimek Family
6:30 PM - W intencji parafian; +Krzysztof Bugaj w 3 rocznicę śm.; +Maria i
Stanisław Żelazko

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

Krzysztof Augustynski & Jessica Prokopiuk
Peter Stepkowski & Monika Gruba
SECOND CALL

Joseph Ronda & Dagmara Skubisz
THIRD CALL

Michael Watson & Aleksandra Podowski
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w Bazylice św.
Jacka
Michael McGuire

BAPTISM / CHRZTY
Sophia Charlotte Evans
Adriana Dobosz
Jacob Galaska

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

JULY 26, 2020

LITURGICALY SPEAKING

SUNDAY REFLECTION

7/29. St. Martha

A Truly Wise Person

Martha was the sister of Mary of
Bethany and Lazarus. In the West,
her feast day comes a week after
that of St Mary Magdalene
because of the old and probably
erroneous tradition that Mary
Magdalene was the same person as Martha’s sister.

The ending of
today’s Gospel speaks
about “the new and the
old.” Jesus is saying that
a person “instructed in
the kingdom” has
wisdom both old and
new; in other words,
that person learns from
the past as well as from
the present. Let’s look at each of those.
We learn from the past by studying it. So
the wisdom of the Kingdom comes first from the
scriptures. The more familiar we are with the word
of God, the more wisdom we possess. Along with
studying the scriptures, we must pray over them
and ask the Spirit to show us how they apply to our
lives. We can also learn from the lives of the saints
and writings of the Church. The saints may have
lived extraordinary lives, but they all began as
ordinary people who gave their lives to Christ. The
writings of the Church, though sometimes very
technical, contain the wisdom of centuries of living
the faith. If you only have time to go to Mass on
Sunday, just listening to the homily can help to
apply the scriptures to your life.
One way we can learn from “the new” is to
learn from our mistakes. That includes learning
from our sins. When we are truly sorry, we make
an effort to change our ways. You might say we
have to learn a new way to respond to that
situation. In the Bible, the word repentance itself
means a change of heart, a new way of seeing and
doing things.
We can also learn from the mistakes and the
successes of our friends. As we share our faith with
them, we share the stories of our lives, both good
and bad. These stories can teach how to live our
faith (or how not to!). One of the advantages of
having friends whom we trust enough to confess
our faults to is that we do not have to figure out life
on our own. God can speak to us through a friend
or relative whose advice we seek. A truly wise
person is one who has received a lifetime of good
advice.

7/30. St Peter Chrysologus (380 - 450)
He was born and died in Imola
in northern Italy. He was made
bishop of Ravenna, the new
capital of the Roman Empire,
and was responsible for many
of the building works there. The
name “Chrysologus” means
“golden speech”, and was given
to Peter because he was such a
gifted preacher; unfortunately,
most of his writings have
perished, and only a collection
of short sermons remains.
7/31 St. Ignatius of Loyola
Ignatius (or Ińigo) was born in
Loyola in the Spanish Basque
country. He was a soldier, but
was wounded in the battle of
Pamplona (against the French) at
the age of 30. During a long
convalescence he read a life of
Christ and a collection of lives of the saints, and
discovered that his true vocation was to devote his
life wholly to God. He was as systematic about this
as he had been about his military career: he spent a
year’s retreat in a Dominican friary, made a
pilgrimage to Jerusalem, and then set about learning
Latin. Ignatius had a gift for inspiring friendship,
and was the recipient of deep spiritual insight. Soon
after his conversion Ignatius wrote the Spiritual
Exercises, a systematic step-by-step retreat that can
be followed by anyone – and has been followed by
many, not all of them Catholics, ever since.
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Congratulations to our RCIA students on
receiving their sacraments
on Sunday, July 26, 2020! God bless you!
SHAUNA PEETE
JOANNA CIOROMSKI
CHRISTOPHER KUZMA
MARC TORRES
CARLOS ZAVALA

MARISOL LICEA
CONFIRMATION CLASSES
Rite of Christian Initiation for Adults
(RCIA)
RCIA classes will begin in October. 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.

Next Week Second Collection
The summer Mission Cooperation Plan is an opportunity
for our parish to learn about, take inspiration from, and
support missionaries from around the globe. This
summer, due to the pandemic, it is impossible to have an
in-person visitor, so we are hearing from our mission
cause in a different way. We will hold the Mission Co-op
collection on August 1-2 and so on that weekend we will
hear a missionary reflection from BROTHERS OF ST.
CHARLES LWANGA about their misssion in Uganda,
Kenya and Tanzania. Brothers of St, Charles Lwanga is
an indigenous Order, it is the most outstanding African
Religious Order of Brothers in Africa, founded in 1927.
Since 1927 the Brothers have been dedicated to offering
support and education to children in marginalized
communities. With special grace of the Lord and support
from well-wishers they have transformed the lives of
thousands of Children in Africa by establishing Primary
Schools, secondary, Vocational training programs and
orphanages. Their major problem is water, and their
target is to buy water tanks and harvest rainwater or dig a
WELL at St. Leo’s Primary School Mbarara so that these
kids can have running water at school. If you are able,
place a donation to support
this cause and others like it in
the collection basket next
week or you can make a
donation online at
WeAreMissionary.org/give.
CHICAGO

JULY 26, 2020
We would like to thank you for
attending the Funeral Mass for Fr.
Adam Piasecki C. R. Thank you for
your presence and prayers as well as
your generous donations for Mass
intentions for Fr. Adam and for the Congregation of
the Resurrection Senior Religious Fund. Thank you
for the expressions of sympathy and kindness to the
family of Fr. Adam and the Resurrectionists.

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH

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 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.
TO TEACH WHO CHRIST IS
CAMPAIGN
Total collections for TTWCI
(St. Hyacinth) is $109,296.50.
$33,572 will be taken from it to pay the Archdiocese
for the School’s Property Assesments
for year 2015-2016.
ST. HYACINTH BASILICA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 13, 44-52
Co jest najważniejsze?
Autor jednej z piosenek religijnych, by podkreślić
trud wyboru, pyta: „Co jest najważniejsze, co jest
najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co
warto życie dać?”. To lub podobne pytanie powinien
postawić sobie każdy myślący, a tym bardziej wierzący
człowiek, który pragnie właściwie przeżyć swoje życie.
Pan Jezus przez przypowieści o ukrytym skarbie i
znalezionej perle uczy nas, że królestwo Boże jest tą
rzeczywistością w życiu chrześcijanina, której wszystko
należy podporządkować. Obie przypowieści podkreślają
bezcenną wartość królestwa Bożego i sugerują
słuchaczom powinność całkowitego zaangażowania się w
jego zdobycie. Królestwo Boże to najpierw sam Bóg,
którego panowanie w pełni się objawi przy końcu świata.
Królestwo Boże to również życie Boże dane nam na
chrzcie św., zadatek życia wiecznego, o którym św. Paweł
mówi, że „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).
Należy więc nasze codzienne decyzje, te mniejsze i te
większe, podporządkować temu najważniejszemu celowi,
którym jest zbawienie wieczne. Potrzebujemy do tego
właściwej oceny dóbr tego świata, a przede wszystkim
poznania Boga jako najwyższego Dobra. Nasze ludzkie
pożądliwości i słabości zakłócają nam to poznanie,
dlatego potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, a
szczególnie daru Mądrości. O tę pomoc trzeba Pana Boga
prosić. Przykład króla Salomona, któremu Pan daje serce
mądre i pojętne, zdolne rozróżniać dobro od zła, pokazuje,
że Bogu miła jest modlitwa o dar mądrości, że Pan Bóg
chętnie spełnia tę prośbę.
Jak zbawienna w skutkach jest modlitwa o mądrość i
pozostałe dary Ducha Świętego, uczy nas św. Jan Paweł
II. Jak sam wspomniał, kiedy miał dziesięć, dwanaście lat,
był niezbyt gorliwym ministrantem. Spostrzegłszy
niezdyscyplinowanie syna, jego ojciec powiedział: „Nie
jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do
Ducha Świętego”, i pokazał mu pewną modlitwę. Od tego
momentu Karol, przyszły papież, codziennie modlił się o
dary Ducha Świętego. Ta modlitwa, jak sam przyznał,
wywarła wielki wpływ na jego życie. Karol nie tylko
został świętym, ale z pomocą Ducha Świętego jako
ksiądz, biskup i papież nauczał, jak mówią słowa
piosenki, że: „kochać co dzień od nowa, kochać coraz
goręcej, zawsze być blisko Boga, razem z Nim iść przez
świat. To jest najważniejsze, To jest najpiękniejsze, To
prawdziwe, jedyne, największe, za to warto życie dać!”.
A ty, czy już wiesz, co jest najważniejsze w życiu? A
może nie jesteś jeszcze dobrym ojcem, matką, księdzem,
bratem czy siostrą zakonną? Jeśli tak, musisz się więcej
Ks. Kszysztof Kuliberda
modlić do Ducha Świętego.
CHICAGO

26 LIPCA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
29 lipca - św. Marty
Siostra Łazarza i Marii (utożsamianej
tradycyjnie z Marią Magdaleną), była
uczennicą
Jezusa,
którego
gościła
wielokrotnie w swoim domu. Ewangelia
wspomina ją przy epizodzie wskrzeszenia
Łazarza oraz kiedy skarży się na Marię, która
wsłuchując się intensywnie w słowa Jezusa,
nie pomaga jej w domowych obowiązkach.
Jej kult zrodził się w Prowansji po odnalezieniu jej rzekomych
relikwii w XII wieku.

31 lipca - św. Ignacego z Loyoli
Inigo Lopez urodził się na zamku Loyola w
Kraju Basków w 1491 roku. Przeznaczony
do kariery wojskowej, został ranny w bitwie.
Podczas
rekonwalescencji
do
jego
nawrócenia przyczyniły się lektury o
Chrystusie i świętych. Zmienił następnie
imię na Ignacy, żył długo jako pustelnik i
studiował filozofię. Wraz z innymi
towarzyszami złożył śluby ubóstwa i
czystości, a następnie założył Towarzystwo Jezusowe. Zmarł w
Rzymie w 1556 roku. Jest przedstawiany jako kapłan z sercem
przebitym cierniami i monogramem Chrystusa: IHS.

1 sierpnia - Św. Alfonsa Marii Liguoriego
Urodził się koło Neapolu w 1696 roku. Rozpoczął karierę
sądowniczą, ale zrezygnował z niej, by
poświęcić się Bogu i w 1726 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Wypełniał swą misję
wśród ludowych warstw Neapolu, założył
zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
(redemptorystów), przeznaczone do misji
ludowych. W 1762 roku został mianowany
biskupem. Zmarł w 1787 roku, został
kanonizowany w roku 1839, a od 1871 roku
jest doktorem Kościoła.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty
6 sierpnia - Pierwszy Czwartek
W pierwszy czwartek modlimy
się w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
7 sierpnia - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
2 sierpnia - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

24 lipca siostra Kinga Hoffmann
MChR obchodziła swoje imieniny.
Życzymy Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej
i
wstawiennictwa
patronki św. Kingi.
26 lipca siostra Anna Górska MChR
obchodzi swoje imieniny.
Życzymy siostrze wielu
łask Bożych, darów Ducha
Św. i wstawiennictwa
patronki św. Anny.
Podziękowanie
4 lipca 2020 miała miejsce uroczysta Msza
św. pogrzebowa śp. ks. Adama Piaseckiego
C. R. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i
uczestnictwo w uroczystościach oraz za modlitwę.
Również dziękujemy za złożone ofiary na intencje
Mszy św. za ks. Adama oraz na Fundusz Księży
Seniorów Zgromadzenia Zmartwychwstańców.
Dziękujemy za wszelkie
wyrazy serdeczności i
życzliwości okazane
Rodzinie zmarłego i
wspólnocie
Zmartwychwstańców.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
ZAPRASZAMY. PRZYJDŹ.
JEZUS CZEKA TU NA CIEBIE

Druga składka w następnym tygodniu
Letni Plan Współpracy z Misjami jest dla naszej parafii
okazją do poznawania misjonarzy z całego świata,
czerpania inspiracji z ich pracy i wspierania ich. Tego
lata pandemia uniemożliwiła nam zaproszenie misjonarza
w fizyczny sposób. Dlatego na inne sposoby
wsłuchujemy się w głos naszej zaprzyjaźnionej misji. W
dniach 1-2 sierpnia, podczas weekendu kolekty na rzecz
misji, wysłuchamy misyjnej refleksji Braci Św. Karola
Lwangi pracujących w Ugandzie, Kenji i Tanzanii. Od
1927 r. Bracia angażują się w udzielanie wsparcia i
edukacji dzieciom żyjącym w ubóstwie. Zmienili życie
tysięcy dzieci w Afryce, zakładając szkoły podstawowe,
średnie, programy szkolenia zawodowego i domy
dziecka. Ich głównym problemem jest woda, a ich celem
jest zakup zbiorników na wodę i zbieranie deszczówki
lub wykopanie studni. Jeśli jesteś w stanie pomóc,
prosimy o złożenie ofiary za tydzień na wsparcie tego
dzieła i innych podobnych mu
inicjatyw. Ofiarę można złożyć do
koszyka z kolektą lub za
pośrednictwem Internetu, na
stronie: WeAreMissionary.org/give.

ZAPISY NA NOWY ROK 2020/2021
Trwają zapisy do naszej Niedzielnej
Szkoły Katechetycznej oraz do
Polskiej Szkoły im. Stefana Kard.
Wyszyńskiego.
Zajęcia w Parafialnej Polskiej Szkole
odbywają się w każdą sobotę od godziny 9:00 rano
do 12:15 po południu. Szkoła Wyszyńskiego
istnieje od ma wspaniałą kadrę nauczycielską i
posiada akredytację stanu Illinois.
SZKOŁA

KAT E CHE TY CZ NA

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

26 LIPCA 2020

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.
NI E DZ I E LNA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

BAZYLIKI ŚW. JACKA
W CHICAGO
ILLINOIS

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 2 sierpnia na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za
nami!
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

26 LIPCA 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 19, 2020 / 19 lipca 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta $6,810.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(10,000.00)
Deficit / Deficyt
$(3,190.00)
Second Collection
$4,500.00

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.

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

07/19
$975 - Anonymous
$500 - Stanisław Smerczak
$200 - Kazimierz Bachula; Waldemar Koszela; Czesław
Pilat; Zofia Rychtarczyk; Henry Zygmunt
$150 - Grzegorz Szeszko
$120 - Adam Wojtyrowski
$100 - Jacenty Mackowski; Anna Scislowicz; Raul
Madarang; Janusz Kulawiak; Mieczysław Gaj; Joseph
Kopinski; Czesław & Elżbieta Garbarz; Stanisław
Kudlacz; Stephen Mendoza; Michael McGuire

KARNAWAŁ PARAFIALNY 2020
W związku z sytuacją pandemii oraz ze
względu na bezpieczeństwo i
ograniczenia dotyczące imprez
Karnawał Parafialny się nie odbędzie.
PAPIESKA INTENCJA NA SIERPIEŃ

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

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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Intencja powszechna: za ludzi morza
Za wszystkie osoby, które pracują oraz
żyją na morzu, łącznie z marynarzami,
rybakami oraz za ich rodziny
CHICAGO

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

