
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

Under the administration of the Congregation of the Resurrection  
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców 

MASS SCHEDULE 
ROZKŁAD MSZY 

ŚWIĘTYCH 
 

Saturday vigil Masses 
Niedzielna Msza Św.  

w sobotę 
5:30 pm - English  
7:00 pm - Polish  

 

Sunday Masses 
Msze Św. w niedzielę 

  6:00 am - Polish  
  7:30 am - English  
  9:00 am - Polish  

10:45 am - English  
12:30 pm - Polish  

  5:00 pm - English  
  6:30 pm - Polish  

 

Weekday Masses 
Msze Św. w tygodniu 

6:00 am - English 
7:00 am - Polish  

8:00 am - English  
7:00 pm - Polish  

First Fri. - 5:30 pm English 

PARISH OFFICE  
BIURO PARAFIALNE 

Monday - Friday  
Poniedziałek - Piątek 
9:00 AM - 7:00 PM 

Lunch Break / Przerwa  
1:00 - 1:30 PM 

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 



 

 

PARISH STAFF 

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 

PRAY FOR THE DECEASED    
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH 

 

† Thomas Julian Milan  
† Soccoro Gonzalez 

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. 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

Parish Web Page and Facebook  
For more information please go to our website:  

sthyacinthbasilica.org or official parish Facebook 

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
 

FIRST CALL 
Thomas Jackowski & Veronika Mroczek 
Jonathan Krysinski & Margaret Wilczek 

Marc Vigna & Joanna Strzelec 
Matthew Niemeier & Laura Mitrenga 

Walter Cardona & Onelia Moreno 
SECOND CALL 

Freddy Rosas & Renee Wakulski 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK  - MAY 17 
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family; 
Health & blessing for Fr. Gary Hogan on the 35th priesthood anniversary 
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Ks. Gary’ego Hogana w 35. rocz. 
święceń kapłańskich; +Maria Stopka, +Krzysztof Najduch 
8:00 AM - God’s blessing for Fr. Gary Hogan on his 35th priesthood 
anniversary; Health for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek;  
7:00 PM - O zdrowie i Boże blog. dla ks. Gary’ego Hogana z ok. 35. 
rocz. święceń kapłańskich; +Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec 

TUESDAY / WTOREK - MAY 18 
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - +Maria Stopka, +Krzysztof Najduch 
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;  
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec 

WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 19 
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - +Maria Stopka, +Krzysztof Najduch 
8:00 AM - Health for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek; 
+Jean Tokarz 
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, dzieci, seminarzystów w Afryce 
oraz ofiarodawców, dobroczyńców i ochotników „Misji dla Ubogich”; 
+Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec 

THURSDAY / CZWARTEK - MAY 20 

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - +Maria Stopka, +Krzysztof Najduch 
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto 
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki,  
7:00 PM - W intencji uciekających się do Boga za przyczyną św. Ojca 
Pio; +Ks. Adam Piasecki; +Daniel Wybraniec 

FRIDAY / PIĄTEK - MAY 21 

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące 
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek; 
+Mike Bialas;  
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki; +Daniel Wybraniec 

SATURDAY / SOBOTA - MAY 22 

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące 
8:00 AM - For a special intention; Health & blessing for Paul, +Edward 
& Lorraine Nazimek 
5:30 PM - +Michael Connolly Jr & Sr; +Irene Bork,+Fr. Adam Piasecki; 
+Teresita G. Valdez; +Bianca Nieves 
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec, +Arek Gasior, 
+Marcin i Aniela Kociubinski 

PENTECOST SUNDAY / ZESŁANIE DUCHA ŚW. - MAY 23  
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Danuta Żeszkowska, +Janina Nawrot 
7:30 AM - Health for Larry Nazimek, For the living & deceased 
members of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki, +Jan Plewa 
9:00 AM - O powrót do zdrowia dla Czesława; O Boże błog. i powrót 
do zdrowia dla Janiny za wstaw. św. Jana Pawła II; +Ks. Adam Piasecki, 
+Daniel Wybraniec, +Teresa Babińska, +Ireneusz Filip; +Władysława 
Wicek, +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny; 
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Władysława 
Stopa; +Antoni Sokołowski w 18. rocz. śmierci i zmarli z rodziny; 
+Bogdan Waz;  
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki; +Mike 
and Dorothy Bialas, +Miguel Angel Morales - 4th year after death 
12:30 PM - O zdrowie i Boże blog. dla córek i rozwiązanie trudnych 
spraw; Za darczyńców, przyjaciół, dzieci, seminarzystów, opiekunów 
duchowych oraz misjonarzy „Misji dla Ubogich”; +Ks. Adam Piasecki, 
+Jan Binkul, +Julia i Antoni Nikliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 
+Marian Ponicki i zmarli z rodziny; +Zofia Depa i zmarli z rodziny oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące; +Arcybiskup Cyprian Kizito Lwanga; 
+Bogdan Waz 
5:00 PM - For Parishioners;  
6:30 PM - Za Parafian; +Mirosława Paluch, +Kazimierz Banaś 

MONDAY—SATURDAY:                         7:45 AM & 6:45 PM 
SATURDAY:                                    5:00 PM 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 AM & 6:45 PM 
SOBOTA:                                                    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. 
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REMINDER! 
Please, continue to sign up for Sunday 

Masses.  
You can do it online: sthyacinthbasilica.org or 
by calling the parish office. Please bring your 

own face mask. Masks should be worn for the entire time 
the faithful are in the church. For the safety of both 
worshipers and priests, all worshipers receiving the 
 Eucharist must have their hands disinfected prior to 
doing so. Thank you for your cooperation. 

PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O... 
Fr. Steve Bartczyszyn CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr. Francis 
Rog CR, Fr. Tomasz Wojciechowski CR; Bp. Robert Kurtz 
CR, Fr. Edward Jaskuła CR, Fr. Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith 
CR, Fr. Miroslaw Stepien SCh, Fr. Greg Hogan CR, Dolores 

Kielas, Monika Krzyżewski, Annabelle, Dominik, 
Rosa Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia 
Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle Martin, Susan 
Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley 
Rykaczewski, Rose Bruna, Anna Borzym, Ted 
Noga, John Kubitz, Toru Nagai Family. 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 
Monday - Friday    
8:30 AM - 7:00 PM 
 
 

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

 

Gospel: Mark 16:15-20  
Today is our liturgical celebration of 
the Ascension of the Lord, when Jesus 

was taken to heaven on the fortieth day after Easter.  
There are similarities in the reports of Jesus’ Ascension 
found in the Synoptic Gospels—Mark, Matthew, and 
Luke. In each case, Jesus assigns his disciples the task of 
proclaiming the gospel message to the entire world. 
There are also notable distinctions. In the Gospels of 
Mark and Matthew, the disciples are sent by Jesus to 
baptize and to preach. In Luke’s Gospel, however, the 
commission to baptize is absent. Instead, Jesus directs the 
disciples to return to Jerusalem to await the fulfillment of 
his promise to send them the Holy Spirit. Curiously, only 
the Gospels of Mark and Luke actually report Jesus’ 
ascension into heaven. Matthew’s Gospel concludes with 
Jesus’ promise to remain with his disciples forever. Only 
the Gospel of Mark notes that Jesus ascended to sit at the 
right hand of God. In noting this, Mark teaches that 
Jesus’ ascension affirms the glory Jesus received from 
God after his death and Resurrection. 
Even if this ending to Mark’s Gospel was written by 
someone other than the Evangelist, in the commission 
that Jesus gives to his disciples, there are elements that 
are quite typical of Mark’s Gospel.  
The signs that will accompany belief in Jesus are as vivid 
as the action performed by Jesus during his ministry. 
Those who believe in Jesus 
will be empowered to do 
what Jesus himself has 
done. During his ministry, 
Jesus sent his disciples to 
preach, to heal, and to drive 
out unclean spirits. Now 
they are sent again to do 
these things and more. 
From his place with God in 
heaven, Jesus helped his 
disciples, and he continues 
to help us as we try to live 
as his followers. 

LITURGICALY SPEAKING 

5/20 Saint Bernardino of Siena (1380 - 1444) 
Bernardino (“Little Bernard”) was born in 
Tuscany. His parents died when he was a child. 
While still a student at the University of Siena he 
took charge of the hospital there when an 
epidemic killed most of the staff. Later he 
looked after a bedridden aunt until her death; and 
then, at the age of 22, he became a Franciscan. 
 

5/21 Saint Christopher Magallanes and his 
Companions 

 

5/22   Saint Rita of Cascia (1377 - 1447) 
She was born near Cascia, in Umbria in 
Italy. She was married at the age of 12 
despite her frequently repeated wish to 
become a nun. Her husband was rich, quick-
tempered and immoral and had many 
enemies. She endured his insults, abuse and 
infidelities for 18 years and bore him two 
sons, who grew to be like him. Towards the 
end of his life she helped to convert her 

husband to a more pious way of life, but he was stabbed to 
death by his enemies not long afterwards. He repented before 
he died and was reconciled to the Church. Rita asked to join 
the convent of St Mary Magdalen at Cascia. She was rejected 
for being a widow, since the convent was for virgins only, and 
later given the impossible task of reconciling her family with 
her husband’s murderers. She carried out the task and was 
allowed to enter the convent at the age of 36. She remained 
there until her death at the age of 70. She is widely honored as 
a patron saint of impossible or lost causes. 

MEDITATION 



 

 

POPE FRANCIS TWEETS 
Which way should I follow? There are ways that do 

not lead to Heaven: the ways of worldliness, the 
ways of self-affirmation, the ways of selfish power. And 
there is Jesus’ way, the way of humble love, of prayer, of 

meekness, of trust, of service to others.  
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MAY DEVOTION 
  

During the month of May 
we recite the Litany of the 
Blessed Virgin Mary 
(Litany of Loretto) 
everyday after 8:00 am 
Mass.  
 

Please join us in prayer as 
Pope Francis invites 
Catholics around the 
world to dedicate the 
month of May to a 
marathon of prayer for an 
end to the Covid-19 
pandemic.  

PARISH SPIRITUAL ADOPTION PROGRAM 
MONTHLY UPDATE 

MONTH 2  – Developing Baby – “I can jump!”  
 

Your baby is making progress 
developing all of his external features 
and internal organs. His brain is 
functioning at 40 days. His mother can 
hear his heartbeat now on an 
ultrasonic stethoscope. Baby-teeth 
buds are present at 6 ½ weeks. And it has been reported 
that a two-month old baby can suck his thumb. From this 
moment, your spiritually adopted baby grows and 
refines his body. But everything he needs to survive 
after birth is already present by the end of the eighth 
week. 

INSTALLATION OF NEW RELICS 
Installation of the Ugandan Martyrs relics 
in the Basilica of St. Hyacinth will take 

place during the 12:30 pm Mass on 
Sunday, May 23rd.   

The relics of St. Charles Lwanga and St. 
Matthias Mulumba arrived here from Uganda in January of 
2021. Archbishop Cyprian Kizito Lwanga of Kampala 
presented the relics to two visiting members of the Mission 
for the Poor on January 10th during a solemn Mass 
celebrated at the Munyonyo Martyrs’ Shrine, Uganda, 
where Polish Franciscans serve.   
      For over three years, The Mission for the Poor, has 
supported Polish Franciscan missionaries in Uganda and a 
Polish Resurrectionist priest in Tanzania. 
     Thanks to your good will and the earnings generated 
from the sale of our products, “John Paul II Cream Puffs” 
and "St. Hyacinth Pierogi”, almost 200 children now attend 
school with hope for a better future. Because of your 
generosity, water wells now provide clean drinking water 
to hundreds of people in the parishes where our 
missionaries serve and helped save many from starvation 
during the pandemic. 
     After each Mass on Saturday, May 22nd, and Sunday, 
May 23rd, you will have another opportunity to support the 
missionaries by purchasing our homemade "John Paul II 
Cream Puffs.” Books about the lives and traditions of 
Tanzanian tribes written by Fr. Maciej Braun, CR, who 
works in Tanzania, will also be available for purchase.   
      As always, 100% of the proceeds from this Mission of 
the Poor fundraiser will go directly to the missionaries in 
Uganda and Tanzania to help them in their mission. 

Thank you for your generosity and God bless you all! 
PRAYER 

"O, Lord Jesus Christ, you have wonderfully strengthened 
the holy Martyrs of Uganda, and have given them to us as 

examples of faith and fortitude, chastity, charity and 
fidelity, we beseech you that by their intercession, the 

same virtues may increase in us, and that we may deserve 
to become propagators of the true faith. who lives and 

reigns forever and ever, Amen."  
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

18 maja - Św. Stanisława Papczyńskiego 
Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

 

20 maja - Św. Bernardyna ze Sieny 
Bernardyn degli Albizzeschi urodził się w Massa Marittima w 
1380 roku. Był kapłanem franciszkaninem, niestrudzonym 
kaznodzieją wzywającym do pokuty, przeciwko hazardowi, 
lichwie, zabobonom i walkom politycznym. Rozpowszechniał 
nabożeństwo do Najświętszego Imienia Jezusa.  
 

21 maja - Św. Jana Nepomucena 
 

22 maja - Św. Rity z Casci 
Jest patronką wszystkich stanów: była 
żoną, matką, wdową i zakonnicą. 
Przeżyła ból utraty zamordowanego 
przez wrogów męża i śmierć dwojga 
dzieci. Doświadczyła wiele goryczy - 

gdy początkowo odmówiono jej przyjęcia do zakonu i gdy 
doprowadzała do pojednania dwa skłócone ze sobą rody. Jednak 
to, co po ludzku wydawało się niemożliwe, w jej życiu - dzięki 
wierze i poddaniu się woli Bożej - okazywało się wykonalne. 
Św. Rita kilka miesięcy przed śmiercią, złożona ciężką chorobą, 
miała poprosić jedną z sióstr o przyniesienie z rodzinnego 
ogrodu róży. Był styczeń, więc zakonnicy to polecenie 
wydawało się niewykonalne. Jednak gdy przechodziła obok 
ogrodu, ze zdumieniem zauważyła świeżą kwitnącą różę, którą 
przyniosła umierającej.  Pierwsza biografia podkreśla, że ciało 
Świętej po śmierci - podobnie jak w przypadku innych 
stygmatyków - zaczęło wydawać woń róż. 

     Ewangelia: Mk 16,15-20 
           

O co proszę? O dogłębne 
przekonanie, że moc Jezusa 

towarzyszy mi na każdym kroku 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powierza mi misję (w. 15). 
Mam głosić Ewangelię tam, gdzie toczy się moja 
codzienność. Ona jest „całym światem”, do którego mnie 
posyła. 
Uświadomię sobie, że dzięki mnie wiele osób może 
spotkać Jezusa. Ode mnie zależy, czy będzie dla nich 
kimś bliskim czy dalekim. Jak wygląda moje życie 
Ewangelią w konkretach dnia: w rodzinie, we 
wspólnocie, w pracy? 
Przywołam z wdzięcznością osoby, które przekazały mi 
wiarę (w. 16): rodziców, którzy przynieśli mnie do 
chrztu, kapłana, który mnie ochrzcił i wielu innych, 
którzy troszczyli się o mój rozwój duchowy. Kto to jest? 
Pomodlę się za nich. 
Jezus zapewnia mnie, że jeśli Mu uwierzę, będę mógł w 
Jego imię dokonywać rzeczy po ludzku niemożliwych 
(ww. 17-18). Wsłucham się w Jego słowa i będę prosił o 
wiarę w moc Jego Słowa. Jakie przeżycia budzą we mnie 
Jezusowe obietnice? 
Ilekroć słucham z wiarą słowa, tylekroć dokonuje ono 
wielkich rzeczy w moim życiu. Nie zawsze dostrzegam je 
od razu. Moja wiara w moc słowa sprawi, że będę je 
głosił z mocą. Takiej władzy udzielił mi Jezus przed 
swoim odejściem do nieba. Owoce objawią się w swoim 
czasie. 
Razem z uczniami będę się wpatrywał w Jezusa 
wstępującego do nieba (w. 19). Wstępuje do Ojca, czyli 
pozostaje blisko mnie. Ojciec jest tam, gdzie są Jego 
dzieci. Ilekroć mówię „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”, 
tylekroć wyznaję, że jest przy mnie razem z Jezusem. 
W żarliwym wołaniu 
zwrócę się do Ducha 
Świętego, aby wlał we 
mnie głębokie przekonanie 
o bliskości Ojca i Syna. 
Duch Jezusa codziennie 
tchnie we mnie przez 
Słowo, posyła mnie i 
towarzyszy mi w głoszeniu 
Ewangelii (w. 20). Będę 
powtarzał: „Wierzę, Boże, 
że Ty zawsze jesteś ze 
mną!”. 

Krzysztof Wons SDS 

Serdecznie zapraszamy na 
nabożeństwa majowe ku czci 

Najświętszej Maryi Panny 
codziennie przez cały maj  

o godz. 6:45 pm,  
w niedzielę o 6:15pm.  

ROZWAŻANIE  

NIEDZIELNA SZKOŁA KATECHETYCZNA 
ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO 
ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, 16 MAJA. PO 
MSZY ŚW. O GODZ. 9.00 RANO UCZNIOWIE 

OTRZYMAJĄ ŚWIADECTWA. 

Papież Franciszek wezwał wiernych do udziału 
w maratonie modlitw przez cały miesiąc maj w 

intencji zakończenia pandemii. Włączmy się 
wspólnie do tej modlitwy każdego dnia. 
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DUCHOWA ADOPCJA 
DZIECKA POCZĘTEGO 

ZAGROŻONEGO ZAGŁADĄ 
 

14 maja minął drugi miesiąc od 
rozpoczęcia Duchowej Adopcji. 
Wszystkich, którzy podjęli się 

tego zadania wspieramy naszą modlitwą.  
 

2. MIESIĄC ŻYCIA DZIECKA W ŁONIE MATKI 
Dziękuję Ci Mamusiu, że mnie kochasz i cieszysz się z 
mojego poczęcia., W drugim miesiącu moje ręce mają 
już pięć palców, a i stopy mają swoje palce. Rozpoczynam 
trening mięśni, który będzie trwał przez 10 tygodni, na 
długo przed tym, zanim Ty Mamusiu odczujesz 
jakiekolwiek ruchy mego ciała. Moja skóra w okolicy warg 
staje się wrażliwa na dotyk. Wszystkie układy mego ciała: 
mózg, nerwy, nerki, żołądek – już istnieją. Pod koniec 
drugiego miesiąca moje ciało mierzy 2 centymetry.  
Moje serce i dusza są pełne oczekiwania na życie, jakiego 
doświadczył sam Jezus, który przeszedł przez nie kochając 
innych ludzi. Moje drobne ciało odzwierciedla kochającego 
Boga. On przygotowuje dla Ciebie Mamusiu wieczną 
nagrodę w niebie za to, że udzielasz mi schronienia pod 
Twym sercem.  

NOWE RELIKWIE 
W niedzielę, 23 maja podczas Mszy 
Świętej o godz. 12:30 pm odbędzie się 
uroczystość wprowadzenia relikwii 
Świętych Męczenników Ugandyjskich 
do bazyliki Św. Jacka.  
     Są to relikwie Św. Karola (Charles) 

Lwanga i Macieja (Matthias) Mulumba, które zostały 
przywiezione z Ugandy w styczniu, 2021 roku.  

     W czasie uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się 10 
stycznia w Bazylice Męczenników Ugandyjskich w 
Munyonyo, gdzie posługują polscy franciszkanie, Jego 
Ekscelencja, Arcybiskup Kampali Cyprian Kizito 
Lwanga przekazał relikwie przebywającym w Ugandzie 
przedstawicielom Misji dla Ubogich. 
     Misja dla Ubogich działająca od ponad trzech lat przy 
bazylice Św. Jacka wspiera dzieła misyjne polskich 
franciszkanów posługujących w Ugandzie oraz polskiego 
księdza ze zgromadzenia zmartwychwstańców 
posługującego w Tanzanii.  
     Dzięki wsparciu wielu 
ludzi dobrej woli  i 
rozprowadzaniu naszych 
wyrobów tak ich  j ak 
“Kremówki Papieskie” lub 
“Pierogi Św. Jacka”, około 
200 dzieci uczęszcza do 
szkoły z nadzieją, że dzięki edukacji ich przyszłość 
będzie lepsza. Dzięki Waszej pomocy studnie głębinowe 
bedą dostarczały czystą wodę do picia a setki ludzi w 
parafiach, gdzie poslugują nasi misjonarze, nie zmarło z 
głodu podczas pandemii.  
     Pragniemy również poinformować, że po każdej Mszy 
Świętej w sobotę 22 i w niedzielę 23 maja, będziecie 
Państwo mogli wesprzeć działania Misji dla Ubogich 
poprzez zakup zrobionych przez nas “Kremówek 
Papieskich.” Będą również dostępne książki o życiu i 
zwyczajach ludzi z plemion tanzańskich napisane przez 
ks. Macieja Brauna CR, który pracuje w Tanzanii.  
Jak zawsze, 100% ofiar jest przekazywane na potrzeby 
misyjne w Ugandzie i Tanzanii.  

Bóg zapłać za Waszą pomoc! 

Zapraszamy do naszej 

bazyliki na koncert 

poświęcony 

Matce Najświętszej  

w niedzielę, 23 maja po 

Mszy św. o godz. 12:30 pm.  

KONCERT  
DLA MARYI 

Sobota 
 

22 maja 2021 
 

8:30pm 
 

Bazylika Św. Jacka 

Polonijna Odnowa w Duchu Świętym 
zaprasza na  
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Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji 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 Św. odbywa 
się  spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po 

Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. 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 

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

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. 
ANONIMOWI ALKOHOLICY 

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00 
wieczorem w Resurrection Hall.  

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

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA 
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na 
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.  

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

WSPÓLNOTA  „GALILEA” 

W każdą środę 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 

wszystkim 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. 

 THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO 
 ST. HYACINTH BASILICA  

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim 
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę 

05/09/2021 
$630 - Anonymous 
$360 - Martin Elias & Maria  
$150 - Grzegorz Szeszko 
$120 - Adam Wojtyrowski 
$100 - Stanisław Kielbasa, Marian Wojtowicz, Michael 
McGuire, Gaston Uviedo, Raul Madarang, Jolanta 
Wolnowska, Teresa Konsewicz 

May 9, 2021 - 9 maja 2021 

Actual Sunday Collection / Niedzielna składka          $8,305.00 
Budget for the week/Tygodniowy budżet                 $10,000.00 
Deficit/ Deficyt                                                           $1,695.00 
Second Collection  - Catholic Charities                     $1,980.00 
Mother’s Day                                                             $1,186.00 

 

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. 

SECOND COLLECTION - May 15/16 
This week’s second collection is  

for the Repairs. Thank you for your support. 
 

II SKŁADKA - 15/16 maja 
Dzisiejsza druga składka  

przeznaczona jest na naprawy i remonty 
Bóg zapłać za ofiarność. 

ZBIÓRKA NA KRESY - 16 MAJA 2021 
 

Drogi Rodaku! Z całego serca apelujemy! 
 

Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą 
tradycją i kulturą, które zostały odebrane Polsce 
siłą i terrorem. Za przesuniętą na zachód 

granicą pozostali tam nasi rodacy. To Polacy, którzy nigdy z 
ojczystej ziemi nie wyjeżdżając znaleźli się poza granicami 
Polski. Siódmy rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która ma 
na celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze dawne Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz wsparcie w zachowaniu 
polskiego dziedzictwa na tych terenach. W trakcie kwesty 
można złożyć donację finansową  Ze względu na obostrzenia i 
ograniczenia logistyczne w tym roku nie zbieramy żadnego 
rodzaju artykułów (spożywczych, papierniczych itp.), środków 
czystości, odzieży. 
Pamiętajmy i pomagajmy! 
 

Związek Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych 
Koło Chicago 



 

 

 

 


