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 - AUGUST 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Henry Slowinski; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Zbigniew Milan; +ks. Adam Piasecki
TUESDAY / WTOREK - AUGUST 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman; +Henry
Slowinski; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorrane Nazimek
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman; +Zbigniew
Milan; +ks. Adam Piasecki
WEDNESDAY / ŚRODA - AUGUST 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - Z podziękowaniem Matce Boskiej Częstochowskiej za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę dla Elżuni i Kevina
w 31 rocznicę ślubu oraz o zdrowie dla ich dzieci; +Henry
Slowinski;+Tadeusz Nogas
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O zdrowie dla Pawła, O zdrowie i szczęśliwy powrót do kraju
dla Barbary Rafałko; +Zbigniew Milan; +ks. Adam Piasecki
THURSDAY / CZWARTEK - AUGUST 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Henry Slowinski; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Zbigniew Milan; +ks. Adam Piasecki
FRIDAY / PIĄTEK - AUGUST 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Henry Slowinski; +Tadeusz Nogas; +Aniela Czabała w 29
rocznicę śm.
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Connolly, Sr. & Jr.; Czajkowski
and Gagola Families; +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Zbigniew Milan;
7:00 PM - +ks. Adam Piasecki
SATURDAY / SOBOTA - AUGUST 8
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Henry Slowinski; +Tadeusz Nogas
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
4:00 PM -Wedding: Joseph Ronda & Dagmara Skubisz
5:30 PM - Blessing for Darryl & MaryJo Klein; Living & deceased
members of Nazimek Family; +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Zbigniew Milan; +ks. Adam Piasecki
SUNDAY / NIEDZIELA - AUGUST 9
6:00 AM - +Zofia Przekop; +ks. Adam Piasecki; +Tadeusz Nogas
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa
9:00 AM - W intencji Anny i Wiesława z okazji 30 rocznicy ślubu z
prośbą o dalsze łaski; +Edward Haruza; +Lucjan Milewski; +Stanisław i
Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny; +Henry Slowinski
10:45 AM - God’s blessing for Eugene & Lynn Suwanski on their 50th
Wedding Anniversary; +Edward & Lorraine Nazimek; +Janina Gawęda;
+Edward Król; +za zmarłych z rodziny Turek, Wiśniowskich, Najder,
Niemczyk, Mrozek, Bogusławskich, Bularz, Strzebonskich
12:30 PM - O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie
Mieczysława Gaj; +Edward Haruza; +Zbigniew Milan
5:00 PM - For parishioners; Living & deceased members of Nazimek
Family
6:30 PM - W intencji parafian; W pewnej intencji

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

Damian Taborowicz & Monika Wasowska
Stanislaw Zaporowski & Ewelina Przybyło
SECOND CALL

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

Joseph Ronda & Dagmara Skubisz
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w Bazylice św.
Jacka

Pawel & Magdalena Szymusiak
George Letavish; Evin Rzepka

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Tadeusz Cebula; † Loy Le

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
8/4 St Jean-Baptiste Vianney,
(1786 - 1859)
In 1818 he was sent to be the parish priest
of Ars-en-Dombes, an isolated village
some distance from Lyon, and remained
there for the rest of his life because his parishioners
would not let him leave. He was a noted preacher, and a
celebrated confessor: such was his fame, and his
reputation for insight into his penitents’ souls and their
futures, that he had to spend up to eighteen hours a day in
the confessional, so great was the demand.
8/5 Dedication of Basilica of St. Mary Major
The Council of Ephesus in 431 formally proclaimed the
mother of Jesus as the Mother of God, and the church
(basilica) of St Mary Major on the Esquiline Hill in Rome
was built shortly afterwards to celebrate her motherhood.
This is the oldest church in the West that is dedicated to
Our Lady.
8/6. Transfiguration of the Lord (FEAST)
Why, then, did it happen? Surely so that
we could see and understand that Jesus is
at once one of the prophets and the one
that was prophesied by them; and that he
is God, and lives for all eternity in a blaze
of dazzling and unapproachable light.
8/7 Pope St Sixtus II and his companions ( - 258)
Sixtus was elected Pope in 257. Twelve months later, on
6th August, as he was celebrating Mass in the catacomb
of St Calixtus, he was seized by the authorities (it was the
time of Valerian’s persecution) and beheaded along with
four of his deacons. He was buried in the same catacomb.
8/7 St Cajetan (1480 - 1547)
He was born in Vicenza and became a priest at the age of
36. He worked hard for the poor and the sick and for the
reform of the Church; with this last aim in mind, he
founded a congregation of secular priests which became
known as the Theatines.
8/8 St. Dominic (1170-1221)
He was born in Castile (part of modern
Spain) and became a canon of the
cathedral of Osma. He accompanied his
bishop (Diego de Azevedo) in a mission of
preaching against the Albigensian heresy,
which was then strong in southern France. While the
official missions lived in formality and splendor, Dominic
and Diego lived in extreme poverty, and prepared with
great diligence for the debates that they held with their
opponents. When the suppression of Albigensianism was
undertaken by invasion and war of a particularly savage
kind, Dominic continued to try to preach and persuade. In
1216 he founded the Order of Preachers, dedicated to
saving souls by preaching and persuasion.
CHICAGO
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SUNDAY REFLECTION
The Gospel this Sunday is from
St. Matthew 14:13-21. This
miracle was an act of kindness
and loving thoughtfulness on the
part of Christ. He saw the
people's need - it was late for
them to return to their homes
and they had had nothing to eat
all day - and He worked a miracle to provide for this
need. The miracle also helped to convince the people of
Galilee - the news spread around quickly - that He was
the expected Messiah, but especially it prepared the
way for the announcement of the greatest miracle of all
- the miracle of the Eucharist. As St. John tells us Jesus
referred to this miracle the next day in order to
introduce His promise of the heavenly bread which He
would give them and which was to be His own body
and blood, under the form of bread and wine. The bread
He miraculously multiplied that day to supply the
bodily needs of the Galilean multitude was but a
foreshadowing of that heavenly food which He was
about to give as spiritual nourishment to the millions
who would become His followers down through the
centuries until the end of time.
Though invisible to mortal eyes, He is as truly present
on our altars as He was that day in Galilee, when He
miraculously fed the multitude. He is present under the
form of bread and wine — so that we can partake of
Him as spiritual nourishment during our earthly life.
Could love go any further? He Himself said: "A man
can have no greater love than to lay down his life for
his friends" (Jn. 15 :13). Yes, once a man has given his
life he has given his all; there is nothing more he can
give. But Christ was more than man. He was God as
well, and, therefore, He was able not only to lay down
His human life for us, but was able and willing to
remain with us after death under the Eucharistic
species: to be our strength and nourishment until we
join Him in the promised land of heaven.
When we compare our own unworthiness with this,
almost incredible, love and thoughtfulness of Christ for
us, all we can do is simply to say: "Lord, you know I
am not worthy to receive you, but you say you want to
come into my poor and untidy home, please make me
less unworthy, forgive all my past sins and offenses,
and give me the grace and strength to be better in the
future."
Fr. Kevin O'Sullivan, O.F.M.
ST. HYACINTH BASILICA
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Today’s Second Collection
Brothers of St Charles Lwanga (The Bannakaroli in our
native language), are the oldest indigenous Institute of
Brothers in Sub-Saharan African. Based in Uganda, the
Institute was founded 1927. They are also known as the
“Bannakaroli” which means “Sons of Charles in the
Luganda language. They took their name from the leader
of the Uganda Martyrs, a group of boys and young men
who were pages to the king of Buganda, between 1885
and 1887, 22 Catholics and 23 Anglicans pages chose
martyrdom over renouncing their Christianity at the order
of the King .
The Brothers serve children and youth from the
marginalized communities through schools, Vocational
programs and Orphanages in Eastern Africa. We
accompany young people in the creation of hope-filled
future, the Brothers have extensive network of schools
and training institutes for Vocational skills.
We give special attention to the education of girls, young
women, including teenager mothers who have been
forced to leave school to care for their small children and
who are among the most vulnerable human being in the
society. We work with them to protect their unborn
children and their depended young ones.
Some of the Brothers work in orphanages and slums
where we rescue, rehabilitate, educate and reintegrate
thousands of children from streets and slums.
Our way of life is reflected in our services to the poor, we
are committed to human dignity and social justice and we
try to integrate faith
and hope in our
services.
A major drive for the
Brothers is WATER
security for St Leo’s
Boarding Primary
School. They need
Tanks for harvesting
rainwater and
especially digging Wells to provide water throughout the
year for bathing, raising crops and livestock. An average
Well costs $35k. In African we have a proverb which
says “One by one makes a bundle” even One Dollar
makes a difference.
In brief, the message of today’s gospel is this: Jesus
invites us to cooperate with him in working miracles not
unlike those he worked in biblical time.
Whatever we give him, our time, our sacrifices, our
responses to those in great need, he will use it in a way
that exceed our greatest expectations. He will multiply it
beyond anything we dreamed of, just as he did with two
loaves and two fish.
CHICAGO
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We are called to do what the Apostles did in today’s
gospel. We must give Jesus our five loaves and two fish
and let him do with them whatever he will.
And if we do this, we can be sure of one thing. He will
multiply them beyond anything we ever imagined
possible.
Pope Francis calls us to care and support the poor as part
of our spiritual lives.
Thank you for your generosity, thank you for being part
of our ministry.
Bro. Nuwagaba Charles BSCL
cnuwagaba@gmail.com
Brothers of St Charles Lwanga

Congratulations to our students on receiving
First Communion
on Sunday, August 2, 2020!
John Perez
Julie Perez
Olivia Garcia
Isabella Devis
Brandon Davis
God bless you!

Congratulations to
our RCIA students
on receiving their
sacraments
last Sunday, July 26!
SHAUNA PEETE
JOANNA CIOROMSKI
CHRISTOPHER
KUZMA
MARC TORRES
CARLOS ZAVALA

MARISOL LICEA

First Thursday and Friday of the Month
Thursday August 6th is the first Thursday of the Month.
As a parish family we pray for vocations to the priesthood
and religious life. Friday
August 7th is the first Friday
of the Month and we pray in
reparation to the Sacred Heart
of Jesus. At 5:00 PM we
communally recite the rosary
followed by a Mass in
English.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

Ewangelia: Mt 14, 13-21
Jezus troszczy się nie tylko o
sprawy ducha, ale również o ciało, o sprawy
bytowe, społeczne. Wy dajcie im jeść! - mówi do
uczniów. Jest to inny, nowy sposób powołania
uczniów. Nie wystarczy być z Jezusem i
przyglądać się temu, co czyni Jezus. On chce
ludzi, którzy starają się żyć Jego słowami. Nie
wystarczy również ewangelizacja słowna. O wiele
ważniejsza jest umiejętność naśladowania Jezusa
w działaniu, w czynie i w miłości.
Rozmnożenie chleba jest zapowiedzią
ustanowienia Eucharystii. Zanim Jezus rozmnoży
chleb, spogląda w niebo, zwraca się do Ojca w
modlitwie błogosławieństwa i dziękczynienia. Z
wdzięcznością kojarzy się zwykle sytuacja
dostatku, obfitości darów, zadowolenia. Jezus
dziękuje Ojcu w sytuacji przeciwnej, a więc w
sytuacji braku, głodu, dysproporcji pomiędzy
środkami, jakimi rozporządza a potrzebami. I
poprzez taką postawę dociera do źródła
wszelkiego dobra. Otwiera drogę Bożej hojności.
U stóp ołtarza w bazylice Cudownego
Rozmnożenia Chleba w Tabdze znajdują się
resztki bizantyjskich mozaik z V wieku.
Najsłynniejsza z nich przedstawia kosz z chlebem
i ryby. Jednak w przeciwieństwie do relacji
Ewangelistów, artysta umieścił w koszu nie pięć,
ale cztery chleby. "Piąty chleb" to Hostia, która na
całym świecie, każdego dnia i w każdej minucie
staje się na ołtarzu Ciałem Chrystusa, które karmi
ludzkość od dwóch tysięcy lat. "Piąty chleb" to
również symbol każdego, kto żyje i trwa
zjednoczony w miłości z Jezusem.
Czy moje serce wzrusza się i lituje? Czy
współczuję ludziom, którzy cierpią, ludziom z
marginesu, będącym w nędzy duchowej czy
potrzebie materialnej? Jaki rodzaj służby
powinienem bardziej praktykować: duchowy czy
materialny? Jakie są dziś najgłębsze głody
ludzkości? Co jest moim największym głodem?
Czy umiem dziękować za dary trudne? Czy
zamiast wdzięczności, nie ma we mnie postawy
pretensjonalności
i
narzekania? Czy jestem
"Piątym chlebem" dla
głodującego świata?

Stanisław Biel SJ
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
4 sierpnia - Św. Jan MariaVianney - patron proboszczów
Św. Jan Maria Vianney, syn
ubogich wieśniaków, urodził się w
Dardilly koło Lyonu w 1786 roku.
Od najmłodszych lat odznaczał się
pobożnością i miłością biednych.
Pokonawszy wielkie trudności,
został kapłanem w 1815 roku.
Wkrótce został proboszczem w
Ars. Odrodził zobojętniałą parafię przez modlitwę,
umartwienie i gorliwą pracę duszpasterską. Jego świętość
ściągała tysiące pielgrzymów z dalekich stron, tłumy
chciały wyspowiadać się lub zasięgnąć rady. Mszę św.
uważał za ośrodek duszpasterstwa, spędzał przed
tabernakulum długie godziny na adoracji. Wyczerpany
nadludzką pracą i umartwieniem zmarł w Ars 4 sierpnia
1859 roku. Święty jest patronem proboszczów.
6 sierpnia - Święto Przemienienia Pańskiego
Ewangeliczny epizod opisany przez
Mateusza,
Marka
i
Łukasza
przedstawia
widzenie
chwały
Chrystusa,
przemienionego
na
wysokiej górze (utożsamianej z Górą
Tabor) w obecności uczniów: Piotra,
Jakuba i Jana. Jezus ukazał się im z
obliczem jaśniejącym jak słońce i z
szatami
białymi
jak
śnieg,
rozmawiający z Mojżeszem i
Eliaszem. To chwalebne objawienie zostało potwierdzone
słowami Boga, który z nieba powiedział: „To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie”.
To święto, orientalnego pochodzenia, weszło do
kalendarza powszechnego za pontyfikatu papieża Kaliksta
III w 1457 r.
8 sierpnia - Św. Dominik
Dominik Guzman urodził się ok. 1170
r. w Hiszpanii. Pochodził ze
znakomitego rodu szlacheckiego. Po
skończeniu studiów teologicznych w
1196 r. przyjął święcenia kapłańskie i
został kanonikiem w katedrze w
Osmie. Otrzymał
od Stolicy
Apostolskiej misję nawracania
albigensów na terenie Francji.
Przyłączyło się do niego wielu entuzjastów takiego
sposobu życia, z którymi Dominik utworzył Zakon
Kaznodziejski. Papież Honoriusz III w 1216 r. potwierdził
powstanie zakonu, którego celem było głoszenie słowa
Bożego. Dominik zmarł 6 sierpnia 1221 roku w klasztorze
w Bolonii. Papież Grzegorz IX, który kanonizował św.
Dominika w 1234.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

PLEASE SUPPORT
„The Mission for the Poor”
"St. Hyacinth’s Pierogi "homemade dumplings
We offer two varieties:
meat; 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.

POMOC DLA AFRYKI
„Misja dla Ubogich”
Zachęcamy do udziału w naszej misyjnej akcji „Pierogi św. Jacka” - pyszne pierogi domowego
wyrobu, z mięsem lub ruskie. Cały dochód zostanie
przekazany na potrzeby misyjne w Afryce. Po więcej
informacji oraz zamówienia prosimy dzwonić:
(773) 234-9776. Dziękujemy!
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.

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

Dzisiejsza druga składka
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 dzisiaj 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.
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

SPOWIEDŹ
Księża spowiadają codziennie
od poniedziałku do soboty
7:45 AM - 8:00 AM
6:45 PM - 7:00 PM
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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
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 26, 2020 / 26 lipca 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta $ 5,255.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(10,000.00)
Deficit / Deficyt
$( 4,745.00 )
Second Collection
$ 3,930.00

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
07/26
$350 - Anonymous
$260 - Krzysztof Wojtowicz
$100 - Lilia Czaja
$100 - Michael McGuire
$100 - Gaston Uviedo
$100 - Tadeusz Karwowski
$100 - Janusz Kulawiak
$100 - Mieczyslaw Gaj

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

2 SIERPNIA 2020
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

