
 

 

 

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 

† Tadeusz Kostecki  

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 

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
FIRST CALL 

Marek Wieczorkiewicz & Jessica Kaminski 
Anthony Sluzinski & Stephanie Mueller 

SECOND CALL 
David Podosek & Aneta Jarocka 

Oleh Kostyuk & Katarzyna Jalowiec 
Kamil Koziol & Paulina Maj 

Collin Stephens & Hannah Morrow 
THIRD CALL 

Thomas Jackowski & Veronika Mroczek 
Jonathan Krysinski & Margaret Wilczek 

Marc Vigna & Joanna Strzelec 
Matthew Niemeier & Laura Mitrenga 

Walter Cardona & Onelia Moreno 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK  - MAY 31 - MEMORIAL DAY 
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family; 
+Thomas Milan, +Fr. Stanisław Suwala 
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Ks. Antoniego Dziorka w 
rocz. święceń kapłańskich; W int. Bogu wiadomej, O zdrowie dla Zofii; 
+Daiel Wybraniec, +Ks. Adam Piasecki, +Dariusz Klyk,  
8:00 AM - Blessings for Beatriz Zunino, +Edward & Lorraine Nazimek;  
7:00 PM - NO MASS - MEMORIAL DAY 

TUESDAY / WTOREK - JUNE 1 
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; 
+Thomas Milan, +Ks. Adam Piasecki 
7:00 AM - W int. wszystkich dzieci na całym świecie; +Dariusz Klyk 
8:00 AM - Health & blessing for Larry; +Edward & Lorraine Nazimek;  
7:00 PM - W intencji dzieci na całym świecie, +Daniel Wybraniec 

WEDNESDAY / ŚRODA - JUNE 2 
6:00 AM - +Fr. Adam Piasecki, +Apolonia & Feliks 
7:00 AM - +Dariusz Klyk 
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Thomas Milan 
7:00 PM - +Daniel Wybraniec 

FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - JUNE 3 

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne; +Dariusz Klyk 
8:00 AM - For vocations; Health & blessing for Elizabeth Anaya & 
Jesus Alberto Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek, +Thomas Milan 
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne; O Boże błog. dla Leszka 
Słaby z ok. imienin; +Daniel Wybraniec 

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - JUNE 4 

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;  
7:00 AM - Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Helen i Davida w 27. 
rocz. ślubu oraz dla ich dzieci; +Dariusz Klyk, +Thomas Milan 
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Connolly Sr & Jr; 
Czajkowski & Gagola Families, +Mary Esther Zygmunt 
3:00 PM - Wedding: Thomas Jackowski & Veronica Mroczek  
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins;  
7:00 PM - Wynagradz. Najśw. Sercu Jezusa; +Daniel Wybraniec 

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - JUNE 5 

6:00 AM - Living & deceased memb. of Nazimek Fam; +Thomas Milan 
7:00 AM - +Dariusz Klyk 
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek 
11:30 AM -Wedding: Jonathan Krysinski & Margaret Wilczek 
1:00 PM  - Wedding: Marc Vigna & Joanna Strzelec 
2:30 PM -  Wedding: Matthew Niemeier & Laura Mitrenga 
4:00 PM -  Wedding: Walter Cordona & Onelia Moreno 
5:30 PM - +Michael Connolly Jr & Sr; +Irene Bork,+Fr. Adam Piasecki; 
+Thaddeus Gagola, +Bernice C. Deron,   
7:00 PM - W int. Marii i Karola Burnat z ok. 40. rocz. ślubu; O Boże 
błog. dla Paul Gustab; +Irena Mocarska, +Józef Filip, +Arek Gasior, 
+Anna i Władysław Iskra, +Maria i Karol Burnat, +Adolf Dzik 

COPRUS CHRISTI / BOŻE CIAŁO - JUNE 6  
6:00 AM - +Danuta Żeszkowska, +Janina Nawrot, +Dariusz Klyk, +Ks. 
Stanisław Saładyga - int. od rodziny Drozd 
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Fr. 
Adam Piasecki, +Jan Plewa; +Ted Mitrenga, +Stanley & Bernice Deron;  
9:00 AM - O zdrowie dla Czesława; O powrót do zdrowia dla Janiny; 
+Antoni Babiński, +Józefa Szeszko; +Władysława Wicek, +Zmarli z 
rodzin: Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, 
Borodij, Tuszynski, Włodarski, +Własysława Stopa, +Janina i zm.z rodz 
10:45 AM - +Peggy Grosse, +Thomas Milan; +Fr. Adam Piasecki;  
12:30 PM - W int. członków Kół Żywego Różańca -żyjących i zmarłych 
O Boże błog. dla Agnieszki i Jarka Spychalskich z ok. 30. rocz. ślubu 
oraz dla ich dzieci; +Stanisław Sak, +Mirosław Szczerbowski, +Jan 
Binkul, +Mirosława Paluch, +Janina i zm. z rodziny; +Krzysztof Siwiec 
6 miesięcy po śmierci.; +Stanisław Siwiec 7 miesięcy po śmierci. 
5:00 PM - For Parishioners;  
6:30 PM - Za Parafian; 

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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HOLY TRINITY SUNDAY                                                                                                           MAY 30, 2021               

Today’s Readings:  
Dt 4:32-34,39-40; Rom 8:14-17; 

Matthew 28:16-20  
This week we return to the liturgical season of Ordinary 
Time. This Sunday and next Sunday, however, are 
designated as solemnities, special days that call our 
attention to the central mysteries of our faith. Today, on 
the first Sunday after Pentecost, we celebrate the 
Solemnity of the Most Holy Trinity. This feast invites us 
to consider what we believe about God, who has revealed 
himself to us in the Trinity, one God in three Persons.The 
Gospel for this Solemnity is taken from the Gospel of 
Matthew. In its conclusion, Matthew’s Gospel quickly 
moves from the disciples’ discovery of Jesus’ empty 
tomb and Jesus’ appearance to Mary Magdalene and the 
other Mary to the commission that Jesus gives to his 
disciples in today’s Gospel. 

The final commission, as this part of Matthew’s Gospel is 
sometimes called, is given on the mountaintop. 
Throughout Scripture, many of the most important events 
happen on a mountaintop, and Matthew used this motif 
often. Peter, James, and John saw Jesus transfigured on 
the mountaintop, and Jesus taught the crowds from the 
mountaintop in the Sermon on the Mount. In today’s 
Gospel, the eleven disciples go the mountaintop in 
Galilee, as Jesus had instructed them through Mary 
Magdalene and the other Mary. They see Jesus, and they 
worship and doubt at the same time. Jesus approaches 
them and commissions them to baptize and teach. It is a 
task for which Jesus had previously prepared his 
disciples; recall that Jesus had already sent the twelve 
apostles to preach the Kingdom of God and to heal. Yet 
earlier, the Twelve were sent only to the House of Israel; 
in this final commission, the eleven are told to go to all 
nations. The mission of Jesus is now to be taken to all 
people, and the task is to baptize and to teach. 

Jesus commissions his disciples to baptize in the name of 
the Trinity; this is one of the clearest attestations for 
Baptism in the name of the Holy Trinity found in 
Scripture. Other New Testament references to Baptism 
describe it as being celebrated in 
the name of Jesus. As we read 
this Gospel on the Solemnity of 
the Most Holy Trinity, we are 
reminded that this central 
mystery of faith is meant to be 
lived. As baptized Christians, we 
share in the life of the blessed 
Trinity and seek to invite others 
to share in God’s love. 

LITURGICALY SPEAKING 

5/31  The Visitation of the Blessed Virgin 
Mary - Feast    “ In Catholicism, it is held 
that the purpose of this visit was to bring 
divine grace to both Elizabeth and her 
unborn child. Even though he was still in 
his mother's womb, John became aware of 
the presence of Christ, and leapt for joy as 
he was cleansed from original sin and filled with divine 
grace. Elizabeth also responded and recognized the 
presence of Jesus, thus Mary exercised her function as 
mediatrix between God and man for the first time.“    

6/1 Saint Justin Martyr  
He was born at the beginning of the second 
century in Nablus, in Samaria, of a pagan Greek 
family. He was an earnest seeker after truth, and 
studied many systems of philosophy before 

being led, through Platonism, to Christianity. While 
remaining a layman, he accepted the duty of making the 
truth known, and travelled from place to place 
proclaiming the gospel. In the persecution of 165, in the 
reign of the emperor Marcus Aurelius, he was denounced 
as a Christian, arrested and beheaded.   

MEDITATION 

The Board of the "Mission for the Poor" 
would like to sincerely thank Rev. Stanisław 
Jankowski, CR the pastor of St. Hyacinth 
Basilica, for the magnificent celebration of 
Installation of the Uganda Martyrs’ relics of 

Saint Charles Lwanga and Saint Matthias Mulumba 
during  the 12:30 pm Mass on Sunday, May 23rd. 
    We thank all the priests, sisters, and parish employees, 
as well as all parishioners and volunteers for participating 
in this wonderful celebration. We are incredibly grateful 
to everyone for praying for the missionaries  working in 
Africa, whom we  have been helping for over three and 
half years. Our profound thanks go to all  who 
contributed money to support work of those missionaries. 
Thanks to your good hearts, we collected the sum of          
$8,399.80, which will be donated in full for the needs of 
the parishes in Uganda and Tanzania, where our Polish 
missionaries serve. Thank 
y o u  f o r  b u y i n g  
‘’Kremówki” and yellow 
T-shirts,  a symbol of 
b e l o n g i n g  t o  an d 
supporting the Mission 
for the Poor. 
May the Ugandan Martyrs 
pray for you! Thank you 
for your generosity and 

God bless you all! 
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POPE’S INTENTION - JUNE 
 

 Intention for evangelization: 
The beauty of marriage  

Let us pray for young people who are 
preparing for marriage with the 

support of a Christian community: may they grow 
in love, with generosity, faithfulness and patience.  

PARISH OFFICE HOURS   
June, July & August 

 office hours are 10:00 am - 6:00 pm 
 

BIURO PARAFIALNE 
Od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro parafialne jest 

czynne w godz. od 10:00 rano do 6:00 wieczorem. 

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. 

EUCHARISTIC DAYS 
First Thursday, First Friday & 

First Saturday  
 

June 3 is the First Thursday of the 
Month. As a parish family we pray for vocations to the 
priesthood and religious life.  
June 4 is the First Friday of the Month, 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.  

Memorial Day - May 31 
The annual Memorial Day Mass at St. Adalbert 

Cemetery in Niles will not take place. 
On Memorial Day we will have Mass in our basilica at 

6:00 am, 7:00 am 8:00 am.  
There will be no 7:00 pm Mass on that day. 

Our parish office will be closed on Memorial Day. 
 

Memorial Day, originally called Decoration Day, is a day of 
remembrance for those who have died in service of the 
United States of America . On the 5th of May in 1868, 
General John Logan who was the national commander of the 
Grand Army of the republic, officially proclaimed it in 
his General Order No. 11. Part of the history of Memorial 
Day will show that in the Order, the General proclaimed, 
“The 30th of May, 1868, is designated for the purpose of 
strewing with flowers, or otherwise decorating the graves of 
comrades who died in defense of their country during the late 
rebellion, and whose bodies now lie in almost every city, 
village and hamlet churchyard in the land.”  

Corpus Christi Procession 
Sunday, June 6 we will hold our annual Corpus Christi 
Procession. This year the Procession will travel down 
George Street to Lawndale, down Lawndale to 
Wolfram St, Wolfram to Central Park and then back to 
George Street. The procession will take place after the 
12:30 Sunday Mass.  
Please join us in this public profession of our faith. 



 

 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA  
Wszystkich członków Koła Żywego 

Różańca zapraszamy 6 czerwca na Mszę 
św. o godz. 12:30 pm w ich intencji oraz 

na wymianę tajemnic różańcowych.  
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! 

CHICAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  BAZYLIKA ŚW. JACKA 

PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                                                                                   30 MAJA 2021 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

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

  

3 czerwca - Pierwszy Czwartek 
W pierwszy czwartek modlimy się w intencji nowych powołań 

kapłańskich i zakonnych. 
4 czerwca - Pierwszy Piątek  

Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św. 
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze. 

Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.  
5 czerwca - 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.  

31 maja - Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Wywodzi się ono z religijności 
c h r z e ś c i j a ń s k i e g o  W s c h o d u . 
Uroczystość tę wprowadził do zakonu 
franciszkańskiego św. Bonawentura w 
roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka 
schizma na Zachodzie, wtedy święto to 
rozszerzył na cały Kościół papież 
Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić 
za przyczyną Maryi jedność w Kościele 
Chrystusowym.  

ZAPROSZENI NA UCZTĘ PANA 
W ubiegłym miesiącu wspominaliśmy o zakrystii. Ważne 
miejsce dla asysty, która przygotowuje się do 
sprawowanej ofiary Mszy świętej. Miejsce pełne 
tajemnic, znane tylko nielicznym. Jednakże wszystko w 
naszym życiu rozpoczyna się od „zakrystii”, od zaplecza, 
od miejsca przygotowania. Jeżeli w tej ukrytej, 
tajemniczej przestrzeni przygotujemy się należycie to 
wszystko co nastąpi po wyjściu do ołtarza i sama akcja 
liturgiczna będą „odsłoniętą tajemnicą przeżycia 
świętych czynności”.  Bóg powołał nas do przeżywania 
w naszym życiu tych tajemnic.  

 

NAJPIERW BIJE DZWON    
Biją dzwony. Wezwanie, jakie słyszymy 
przypomina nam, że rozpoczyna się coś 
ważnego, początek akcji liturgicznej, na 
którą przybyliśmy do świątyni. Wpierw 

usłyszeliśmy wewnętrzny głos Boga jak wielki kościelny 
dzwon, na który odpowiedzieliśmy i dlatego jesteśmy. 
 

JEDNO MISTYCZNE CIAŁO    
Wchodzimy do kościoła a tam mnóstwo ludzi. Czasami 
ktoś mówi: „Ja bardzo kocham Pana Boga, ale nie 
potrafię  modlić się z innymi. Oni mi przeszkadzają”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Msza św. nie jest prywatną sprawą, osobistym 
wydarzeniem naszej rodziny, małżeństwa, grupy 
modlitewnej. Eucharystia to rodzinne spotkanie 
wszystkich dzieci Bożych. 
 

PROCESJA  
Wychodzi procesja z zakrystii. Na początku krzyż, obok 
płonące świece, kadzielnica, Ewangeliarz.  

Ta procesja przypomina 
nam tę, która dwa tysiące 
lat temu posuwała się 
u l i cami  Je rozo l imy . 
Niesiony na czele krzyż 
przypomina Chrystusa., 
który dźwigał krzyż i 
zaprasza „pójdź za Mną!”. 

 

Te i inne elementy jakie nam towarzyszą w drodze do 
ołtarza, w drodze do celu podejmiemy w Niedzielę 
Trójcy Przenajświętszej w kolejną Niedzielę 
Katechetyczną.  

NIEDZIELA KATECHETYCZNA 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  
ku czci Najświętszego Serca  

Pana Jezusa 
 

Kończy się miesiąc maj, a wraz z nim 
nabożeństwa ku czci Matki Bożej. 
Miesiąc czerwiec pozwoli pochylić 
się nam nad Panem Jezusem i jego 
Najświętszym Sercem.  Tradycja nam 
podaje, jak podczas objawień św. 
Małgorzacie Marii Alacoque, Pan 
Jezus dopominał się o cześć dla Jego 
Najświętszego Serca. Pragniemy 

odpowiedzieć na to wołanie uczestnicząc w 
nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. 
Będą one odprawiane codziennie 15 minut  przed 
wieczorną Mszą Świętą.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! 
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BOŻE CIAŁO - 6 CZERWCA  
W uroczystość Bożego Ciała, 6 czerwca o godz. 12:30 w 
południe zostanie odprawiona Msza Święta, a po niej 
wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Trasa procesji będzie 
następująca: ulicą George do Lawndale z Lawndale do 
Wolfram, z Wolfram do Central Park. Dalej ulicą Central 
Park do George. 

Ołtarze przygotowują:  
I ołtarz - Misja dla Ubogich, przy Konwencie Sióstr, na  
ulicy George  
II ołtarz - Polska Szkoła Kard. Wyszynskiego, na rogu 
ulic; Lawndale i Wolfram (budynek szkoły) 
III ołtarz - Służba Liturgiczna przy domu Sióstr - 3620 W. 
Wolfram St;  
IV ołtarz - Kółka Różańcowe przy figurze św. Jana Pawła 
II  
 

Zapraszamy serdecznie wszystkich wiernych do wzięcia 
u d z i a ł u  w  t e j  p i ę k n e j 
u roczys tośc i .  Zap raszamy 
szczególnie dzieci w  strojach 
komunijnych oraz dziewczynki do 
sypania kwiatków i chłopców do 
dzwonków. Zwracamy się 
również z gorącą prośbą o 
zbieranie kwiatków na procesję 
Bożego Ciała i przynoszenie ich do zakrystii.  

Zarząd „Misji dla Ubogich” 
serdecznie dziękuje księdzu 
Stanisławowi Jankowskiemu C.R., 
proboszczowi bazyliki Św. Jacka, 
z a  w sp an ia ł ą  u ro c zy s t o ść 
wprowadzenia Relikwii Świętych 
Męczenników Ugandyjskich, 
Karola  Lwangi  i  Macieja 
Mulumbay, która odbyła się 
podczas Mszy Św. o 12:30 pm, w 
niedzielę, 23 maja  2021. 
Dziękujemy wszystkim ksieżom, 
siostrom i pracownikom parafii 

oraz wszystkim parafianom i 
woluntariuszom Misji dla Ubogich za 

tak liczne uczestnictwo w tej uroczystości.  
Dziękujemy Wam za modlitwę w intencji polskich 
misjonarzy posługujących w Ugandzie i Tanzanii, których 
nasza Misja wspiera już od ponad 3.5 lat. Dziękujemy 
serdecznie za wsparcie finansowe dzieł misyjnych. Dzięki 
Waszym otwartym, dobrym sercom, zakupieniu 
„Kremówek” i donacjom zebraliśmy sumę  $8,399.80, 
która w całości będzie przekazana na potrzeby w parafiach 
w Ugandzie i Tanzanii, gdzie posługują nasi polscy 
misjonarze. Dziękujemy również za kupno książek i 
żółtych koszulek misyjnych, które są symbolem 
przynależności do Misji dla Ubogich i jej wspierania.  

Niech Święci Męczennicy Ugandyjscy wspierają Wasze 
serca  potrzebnymi łaskami.  
Bóg zapłać wszystkim, którzy się z nami modlili i wsparli 

nasze misyjne przedsięwzięcia. 
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WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  

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. 

May 23, 2021 - 23 maja 2021 

Actual Sunday Collection / Niedzielna składka         $8,558.00 
Budget for the week/Tygodniowy budżet                 $10,000.00 
Deficit/ Deficyt                                                            $1,442.00 
Second Collection  - Repairs (May 9 & 16)                $5,206.00 

 

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  
This week’s second collection is  

for the repairs needs of our basilica. 
Thank you for your support. 

 

II SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na naprawy i 

remonty. Bóg zapłać za ofiarność. 

Memorial Day  
W poniedziałek, 31 maja obchodzimy  

Narodowe Święto Pamięci.  
 

Memorial Day jest to święto państwowe obchodzone w 
ostatni poniedziałek maja, znane wcześniej 
jako Decoration Day. Upamiętnia obywateli USA, 
którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej. 
Święto to nabrało mocy prawnej, aby oddać honor 
żołnierzom Unii biorącym udział w amerykańskiej 
wojnie domowej znanej jako wojna secesyjna (jest ono 
obchodzone w okolicach dnia ponownego zjednoczenia 
po zakończeniu wojny).  

W tym roku nie będzie Mszy św. na Cmentarzu  
Św. Wojciecha w Niles.  

W tym dniu w naszej bazylice będą Msze św. o 
godz. 6:00 am, 7:00 am i 8:00 am.  

Nie będzie Mszy św. o 7:00 wieczorem.  

Biuro parafialne będzie nieczynne. 

Pani Elżbieta, caregiver z doświadczeniem, kierowca, ze 
znajomością j. angielskiego, poszukuje pracy do opieki do 
osoby starszej lub niepełnosprawnej z zamieszkaniem lub 
na dochodzenie. Kontakt: biuro parafialne (773) 342-3636. 



 

 

 

 


