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 - AUGUST 31
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O dary Ducha Św. dla kapłanów; +Ks. Adam Piasecki CR
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - SEPTEMBER 1
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O dary Ducha Św. dla kapłanów
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - O potrzebne łaski i opiekę MB Różańcowej dla Bronisławy
Głembockiej; +Bronisława Szadek
WEDNESDAY / ŚRODA - SEPTEMBER 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Christine Czauz - 6th anniversary
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Christine Czauz-6th
anniversary; +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
THURSDAY / CZWARTEK - SEPTEMBER 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Thaddeus & Christine Czauz
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; For vocations to the priesthood & religious life; +Edward &
Lorraine Nazimek; +Mitchell Czajkowski; +Thaddeus & Christine
Czauz; +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - SEPTEMBER 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Connolly Sr & Jr and
Gagola Families; +Fr. Adam Piasecki CR; +Blanca E Nieves - 40 days
after death; +Victoria Ceron Vega
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman;
Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze grzechy; +Ks.
Adam Piasecki CR;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - SEPTEMBER 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; Fr. Adam Piasecki CR
11:30 AM -Wedding: Peter Hebda & Lisa Hotwagner
1:00 PM - Wedding: Markian Kinal & Gabriella Ziecina
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Józef Filip, +Aniela Kociubińska
SUNDAY / NIEDZIELA - SEPTEMBER 6
6:00 AM - +Zofia Przekop; +Ks. Adam Piasecki CR
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Violet
Maszkiewicz, +Ted Mitrenga, +Fr. Adam Piasecki, +Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Lucjan Milewski, +Marianna Babińska,
+Zmarli z rodzin: Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn,
Zajma, Borodij, Tuszyński, Włodarski; +Ks. Adam Piasecki, +Stanisław
i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca;
O Boże błog. dla Iwony i Darka Domaradzkich w 25. rocz. ślubu; O
Boże błog. i potrzebne łaski dla Barbary i Andrzeja w 20. rocz. ślubu; O
Boże błog. dla Laury Sokołowskiej w dniu chrztu świętego w Polsce;
+Ks. Adam Piasecki, +Stefania, Maria, Józef Jurek
5:00 PM - Parishioners; +Fr. Adam Piasecki
6:30 PM - W intencji parafian; +Ks. Adam Piasecki

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
SECOND CALL

Adam Kotniewicz & Joanna Budz
Krzysztof Mysliwiec & Angela Sottile
THIRD CALL

Peter Hebda & Lisa Hotwagner
Markian Kinal & Gabriela Ziecina
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Krystyna Borczyk
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, Rose Marie Bruna, Anna Borzym.

22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
9/3 St. Gregory the Great (540-604)
He was born in Rome and
followed the career of public
service that was usual for the son
of an aristocratic family, finally
becoming Prefect of the City of
Rome, a post he held for some
years. He was elected Pope on 3
September 590, the first monk to
be elected to this office. He reformed the administration of the
Church’s estates and devoted the resulting surplus to the
assistance of the poor and the ransoming of prisoners. His
works for the propagation of the faith include the sending of
Augustine and his monks as missionaries to England in 596,
providing them with continuing advice and support and (in
601) sending reinforcements. He wrote extensively on pastoral
care, spirituality, and morals, and designated himself “servant
of the servants of God.”

9/5 - Mother Teresa of Calcutta
Mary Teresa Bojaxhiu, commonly known
as Mother Teresa (26 August 1910 – 5
September 1997), was a Roman Catholic
Religious Sister and missionary of
Albanian origin who lived for most of her
life in India. Mother Teresa founded the
Missionaries of Charity, a Roman
Catholic religious congregation, which in
2012 consisted of over 4,500 sisters and is active in 133
countries. They run hospices and homes for people with HIV/
AIDS, leprosy and tuberculosis; soup kitchens; dispensaries
and mobile clinics; children's and family counseling programs;
orphanages; and schools. Members of the order must adhere to
the vows of chastity, poverty and obedience, and the fourth
vow, to give "wholehearted free service to the poorest of the
poor. Pope Francis canonised her at a ceremony on 4
September 2016 in St. Peter's Square in Vatican City.

POPE FRANCIS TWEET
To pray is to allow yourself to be looked at by
God without illusions, excuses, or justifications.
Because from the devil come darkness and lies,
from God come light and truth.
CHICAGO

AUGUST 30, 2020
SUNDAY REFLECTION
Today’s Readings: Jer 20:7–9; Ps 63:2, 3–4, 5–6, 8–9;
Rom 12:1–2; Mt 16:21–27
We are invited to reflect on the path of discipleship
offered by Jesus in our readings today. Jesus, now seen by
the disciples as Messiah and Christ, begins to describe
most fully what this means: he will not march into
Jerusalem filled with God’s power like a conquering
general. His path is like that of Jeremiah; he will be
rejected and mocked. His path is like that described by
Paul, offering his body as a living sacrifice. Jesus
summons his followers down the same path of death and
resurrection, to live the radical paradox that “whoever
loses his life for my sake will find it.” Loving and trusting
God will entail self-surrender, leading us to joy in service
to others. We will learn to let go of what we desire and
what we think we need, trusting God to provide what we
truly need.
THE TEMPTER
It seems that Jesus is pretty hard on Peter in today’s
Gospel, when he calls him “Satan” for questioning Jesus’
prediction of his passion. The scene echoes Matthew’s
story of the temptations of Jesus (4:1–11) when Jesus
encounters Satan, also called the “tempter.” Satan had
sought to draw Jesus into thinking about his own needs
instead of attending to God’s purposes. Peter was an
unwitting tempter, anxiously reacting out of his own fears
and misunderstanding. This story speaks about Jesus’
identity and vocation, and also about our own. As God’s
beloved, sent out to witness to the gospel, we are offered a
foundation and a purpose to our lives. There is much in
life that tempts us, stirs up false fears, or draws us to the
attractive but superficial. Jesus provides us a way forward.
He named the temptations that he faced, so they had no
power over him. As he followed his path, he placed his
full trust in his Father.
GOD OF DIALOGUE
Our reading from Jeremiah contains some of the harshest
language you will find in the Bible toward God. In despair
and fury, Jeremiah accuses God of deceiving and abusing
him. He pours out his rage at God for ruining his life. He
wants to quit God, but finds it impossible. In later verses,
he alternates between giving thanks to God and wishing
he had never been born. Remarkably, after all this,
Jeremiah resumes his prophetic ministry. As with
Abraham (Genesis 18), Moses (Exodus 32), Job, and
various psalms, Jeremiah pushes back against God. God
receives and blesses their prayer, and their relationship is
stronger for it. Our God is a God of dialogue, who
encourages us to speak our mind and heart in full honesty.
Our Trinitarian God is in eternal conversation within
God’s self, and with all of creation. God invites honest
dialogue, always grounded in love, within God’s Church,
and between the Church and the world.
ST. HYACINTH BASILICA
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First Thursday and
Friday of the Month
Thursday, September 3 is the
first Thursday of the Month.
As a parish family we pray for
vocations to the priesthood and
religious life. Friday, September
4th 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. On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we pray
the Divine Mercy Chaplet or Rosary. Jesus I trust in You.

POPE’S INTENTION - SEPTEMBER
Respect for the Planet's Resources
We pray that the planet's resources will
not be plundered, but shared in a just
and respectful manner.
New Relics Received
Below is a list of new relics that we have
received. Most of them are grouped in 3’s
and more. If you are able and willing to
help sponsor part of the cost of a reliquary
or even a whole reliquary, please see Fr.
Steve. Most reliquaries go for $120.00 and up.
1. St. Valerani
2. St. Thomas Aquinas
3. St. Paul of the Cross
4. Sts. Rose Vit., Rose of Lima, Veronica & Rosaliae
5. Sts. Margaret Cort., Roch, & Louis
6. Sts. Francis de Sales, Vincent and Paul,
7. Sts. Francis, Agnus Dei, Margaretha, OL Vrouv,
Vincent & Lawrence
8. Sts. Vincent DePaul, John Perboyre
9. St. Cunegunda
10. Pope Pius X

AUGUST 30, 2020
COVID-19 UPDATE
Dear Parishioners and Friends
We would like to take this opportunity to thank a
number of parishioners who have helped during this
pandemic.
Our regular cleaning crew has spent countless hours
cleaning the church and making sure that it is well
sanitized. They are also using a special sanitizing
machine that is used throughout the entire church. This
device is a special fogger with a sanitizing solution.
Also a very big thank you to our volunteers who have
been greeting you at the door of the church. They are the
ones who make sure that you are signed in, have hand
sanitizer and masks. We appreciate their help and your
cooperation. This has not been easy for any of us.
We also need to thank Advocate Aurora Health for the
donation of face masks. A couple of parishioners have
also donated a package or two of face masks and couple
of the smaller bottles of hand sanitizer. These donations
have helped to keep us safer and also have helped to
keep the cost of sanitizing lower.
To date we have spent over $3000.00 for sanitizing and
safety measures. We appreciate all your help. If anyone
would like to donate sanitizer or masks, please see Sr.
Kinga or Fr. Steve.

Perpetual Memorial Mass Cards
Perpetual Memorial Mass Cards for the deceased are
available in the Parish Office. Spiritual Benefits: One
Mass said during the month of the November, One Mass
celebrated by the Provincial Superior of the Congregation
of the Resurrection, and remembrance in the
daily
prayers of the Congregation of the
Resurrection perpetually.

Thank You for your support of the
Congregation of the Resurrection.
Many of you have attended our Annual Gala at
Café La Cave or supported us by purchasing raffle
tickets. The profits from these two supported our
Senior Priests and Brothers and our Formation Program for our
future seminarians. Neither will happen this year. Many of you
received a donation request in place of these fund
raisers.Thank you to those who mailed their gift back to us. If
you have not made a donation and would like to, please mail
your check made out to Congregation of the Resurrection,
3601 N. California Ave. Chicago, IL 60618.
whallascr@gmail.com
CHICAGO
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 16, 21-27
O co proszę? O serce zdolne do
wyrzeczeń dla Jezusa i bliźnich
Będę wpatrywał się w Jezusa, który zmierza do
Jerozolimy świadomy tego, że wiele tam wycierpi.
Wie, że apostołom nie będzie łatwo przyjąć tej prawdy.
Przygotowuje ich do tego. Do jakiego Jezusa modlę się
najczęściej? Czy bliska jest mi twarz Jezusa
umęczonego? Jak często praktykuję adorację krzyża,
medytację Męki Pańskiej, Drogę krzyżową?
Popatrzę na reakcję
Piotra, gdy słucha Jezusa
zapowiadającego
swoją
mękę. Wyobrażę sobie jego
twarz, oczy, wewnętrzny
bunt. Bierze Jezusa na bok i
upomina Go (w. 22). Czy
widzę jakieś podobieństwo
do Piotra w moich reakcjach,
gdy nagle dotyka mnie
cierpienie? Przywołam różne
sytuacje z mojego życia, gdy
niespodziewanie dotknęło mnie jakieś nieszczęście. Jak
się wtedy zachowywałem? Spróbuję być szczery i
otwarty jak Piotr.
Wyznam Jezusowi moje trudności i opory w
przyjmowaniu cierpienia. Powiem Mu o cierpieniu,
którego lękam się najbardziej (w. 23). Jezus
przypomina mi, że przyjaźń z Nim pociąga za sobą
cierpienie i wyrzeczenia (w. 24-25). Jakie uczucia
budzą się we mnie, gdy słucham tych słów? Oddam Mu
wszystkie moje opory i lęki, aby je przemieniał w
ofiarę dla Niego.
Jezus uświadamia mi bezcenną wartość mojej
duszy. Posiadać czystą duszę, znaczy więcej niż
posiąść cały świat (w. 26). Czy troszczę się o trwanie w
łasce uświęcającej? Jaki jest obecny stan mojej duszy?
Co czuję, słuchając słów Jezusa o sądzie ostatecznym
(w. 27)?
W pokornej modlitwie poproszę o dar
nieustannego trwania w łasce uświęcającej i o dobrą
śmierć. Będę powtarzał z żarliwym sercem: „Nie
pozwól mi nigdy utracić Twojej łaski!”.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
3 września - Św. Grzegorza Wielkiego, papieża
Urodził się około 540 roku we wpływowej i arystokratycznej
rodzinie rzymskiej. Po studiach prawniczych otrzymał urząd
zarządcy Rzymu. Po kilku latach wybrał jednak życie
monastyczne, zakładał klasztory i angażował się w pomoc
potrzebującym. Był papieżem od 590 roku, prowadził liczne
dzieła miłosierdzia i misje. Święty Grzegorz Wielki,
prawodawca na polu liturgii i śpiewu sakralnego, zostawił po
sobie ważne pisma o charakterze duszpasterskim, moralnym i
duchowych. Zmarł w 604 roku, a jego kult natychmiast się
rozpowszechnił.
5 września - Św. Matki Teresy z Kalkuty
Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się
26 sierpnia 1910 roku jako trzecie
dziecko w rodzinie albańskiej w
wówczas osmańskim Skopje. Została
ochrzczona następnego dnia. Jako 12latka podczas misji prowadzonej przez
jezuitów w Skopje usłyszała o
pracujących w indyjskim Bengalu
loretankach i postanowiła, że zostanie
tam siostrą misjonarką. 1931 r. złożyła pierwsze śluby zakonne i
została nauczycielką w Kalkucie, w szkole dla dziewcząt z
zamożnych rodzin. Uczyła
geografii, historii i religii. W
życiu Matki Teresy dokonał się
przełom, gdy 10 września 1946
roku jadąc pociągiem do
Darjeeling spojrzała na krzyż i
poczuła, że Bóg ją wzywa, aby
wszystko zostawiła i służyła
najbiedniejszym
w
slumsach. założyła „Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości”
zaaprobowane przez papieża w 1950 roku. Siostry
zobowiązywały się do życia w ubóstwie, czystości,
posłuszeństwie i służbie „najbiedniejszym z biednych całym
sercem i bez odwzajemniania”. Zmarła 5 września 1997 roku.4
września 2016 papież Franciszek ogłosił Matkę Teresę świętą.

„W Eucharystii widzę Jezusa w hostii. W slumsach widzę
Chrystusa w samotności biedaków, w zniszczonych
ciałach, w umierających.”
„Nie znoszę być fotografowana, ale staram się ze
wszystkiego zrobić użytek na chwałę Bożą. Kiedy
pozwalam zrobić sobie zdjęcie, proszę Jezusa, aby w tym
czasie zabrał jedną duszę z czyśćca do nieba.”
Matka Teresa z Kalkuty

Krzysztof Wons SDS
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3 września - Pierwszy Czwartek
W pierwszy czwartek modlimy
się w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
4 września - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
5 września - 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.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 6 września na Mszę
św. w ich intencji o godz. 12:30 oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA WRZESIEŃ
Intencja powszechna: O SZACUNEK
DLA ZASOBÓW PLANETY
Aby zasoby planety nie były rabowane,
ale dzielone w sposób uczciwy
i z poszanowaniem.
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.

Biuro Lifelong Formation Archidiecezji Chicago
serdecznie zaprasza do udziału w wirtualnych sesjach
formacyjnych przygotowujących do zawarcia
sakramentu małżeństwa. Sesje prowadzone są na żywo w
języku polskim i odbywają się za pośrednictwem
platformy Zoom. Gospodarzami spotkań są pary z
wieloletnim stażem małżeńskim. Organizatorzy
zapewniają sesje w małych, kilkuosobowych grupach.
Spotkania odbywają się co drugą sobotę miesiąca w
godzinach od 9 a.m. do 3 p.m.
Dzięki wirtualnym sesjom, narzeczeni mają możliwość
interakcji na żywo z innymi parami pozostając w zaciszu
swojego domu.
Aby uczestniczyć w sesjach „Przed Kaną” nie musisz
mieszkać na terenie Archidiecezji Chicago. Uczestnicy
muszą jedynie sprawdzić czy ten rodzaj spotkań
formacyjnych jest akceptowany przez diecezję, w której
zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa.
Po więcej informacji na temat rejestracji, odwiedź
stronę: pvm.archchicago.org/virtual-precana.
CHICAGO
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W CHICAGO
ILLINOIS

KAT E CHE TY CZ NA

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.

NI EDZ I ELNA

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty

30 SIERPNIA 2020

Zapraszamy wszystkich chętnych.Więcej
informacji w biurze parafialnym.

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

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
ZAPRASZAMY. PRZYJDŹ.
JEZUS CZEKA TU NA CIEBIE
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
August 22/23, 2020 - 22/23 sierpnia 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $ 6,461.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$ 10,000.00
Deficit / Deficyt
$ (3,539.00)
Second Collection - Repairs
$ 4,641.00

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.

30 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

August 23, 2020
$550 - Anonymous
$150 - Grzegorz Szeszko
$100 - Czesław & Elżbieta Garbarz;
Adam Wojtyrowski, Joseph Kopinski,

Bulletin Advertising / Ogloszenia w biuletynie
If you would like to participate as a sponsor or know
someone who is interested to put the ad in our bulletin,
please contact our Parish Consultant at J.S. Paluch
Company at 773-519-2457.
Jeśli chcesz umieścić reklamę swojego biznesu w naszym
biuletynie możesz to uczynić dzwoniąc bezpośrednio do
wydawcy naszego biuletynu: J.S. Paluch na numer (773)
519-2457.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wciąż
jest wymagane zapisywanie się na niedzielną Mszę św.
Bardzo prosimy, aby uczynić to drogą internetową:
sthycinthbasilica.org lub dzwoniąc do biura parafilanego
(773) 342-3636. Należy podać swoje imię i nazwisko,
godzinę Mszy św. oraz ilość osób. Bardzo prosimy na
Mszę św. przynosić swoje maseczki. Bóg zapłać.
SECOND COLLECTION
This week, the second collection is for
the Catholic Charities.
Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej.
Bóg zapłać za ofiary.
CHICAGO

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

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

