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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
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

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - MAY 9
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki,
TUESDAY / WTOREK - MAY 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM -+Jacek Rudnicki
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki
THURSDAY / CZWARTEK - MAY 12
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesys Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki
FRIDAY / PIĄTEK - MAY 13
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Józef Kulawiak w 4-tą roczn.
śmierci, +Maria Kulawiak

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - MAY 14
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
11:30 PM -Wedding: Alvin Jimenez & Kathier Dang
1:00 PM -Wedding: Krzysztof Wojtaczka & Grażyna Urbańczyk
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Stanisława Panek, +Nicole,
Edward, Wincenta i Julian Rozmysłowicz, +Wiesława
Kropornicka, +Józef Kulawiak w 4-tą roczn. śmierci, +Maria
Kulawiak
SUNDAY / NIEDZIELA - MAY 15
6:00 AM - O błogosławiony rok szkolny dla wszystkich
studentów, O potrzebne łaski w rodzinie Zofii, O nawrócenie
grzeszników, O pokój na świecie, Z podziękowaniem za
otrzymane łaski, +Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, Health & Blessings for Larry
Nazimek
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny,
+Władysława Wicek, +Lucjan Milewski w 17-tą rocznicę śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,+Rev. Francis Rog,
12:30 PM - O szczęśliwą podróż do Polski dla Stanisława, +Fr.
Francis Rog, +Jacek Rudnicki
3:00 PM -Wedding: Franklyn Malizia & Margaret Sobieralski
CHICAGO

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

Frank DiBenedetto & Joanna Podosek
Nicholas Gron & Brennan Bertrand Nugent
SECOND CALL

Christopher Ciaston & Melyssa Kolar
Daniel Chojnacki & Christina Glass
Rafal Lezon & Dominika Kucia
Clayton Richardson & Sabina Szczepaniec

BAPTISM / CHRZTY
Ayla Kizior
Eryk Adam Kondracki
Giovanni Mariusz Dobosz
ST. HYACINTH BASILICA
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5/9 - St. Gregory Preca (1880- 1962)
He was born in Valletta, Malta, the
seventh of nine children. He was
ordained a priest in 1906. Horrified at
the level of religious ignorance
among the people, he set up the
Society for Christian Doctrine in
1907. This was a society of laymen
who would teach the catechism to the
people while receiving instruction
themselves. This was unheard-of at
the time, and it took twenty-five years and much tension
with the Church authorities before the Society’s existence
was officially approved.

5/13 - Our Lady of Fatima
This feast commemorates
the visions of Our Lady seen
near Fatima in Portugal in
1917 by three shepherd
children, Lucia dos Santos
and her cousins Jacinta and
Francisco Marto.
The visions occurred on the
13th day of each month from
May to October, and by
October huge crowds were
gathering at the site of the
visions and reporting visions
and miraculous occurrences
themselves.
Pope John Paul II was
devoted to Our Lady of Fatima and attributed his survival
of an assassin’s bullet on 13 May 1981 to her intervention.

5/14 - St Matthias, Apostle
He was not one of the Twelve; but
after the treachery and death of Judas Iscariot, someone was needed to
take his place. Two candidates were
selected, and lots were drawn to see
which of them should be made one
of the Twelve: the choice fell on
Matthias. Nothing is known about his history

(loyolapress.com)
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Happy Mother’s Day!
We pray for all our mothers and mother figures, living
and spiritual, who provide us with love and guidance
every day. May we follow Jesus’ example in loving our
mothers.
Mother’s Day is a wonderful opportunity to highlight
the beautiful vocation of motherhood and the gift of
life. It calls us to cherish the gift of life that we receive
from our mothers and to pray for all women to whom
God has entrusted life in a very special way.
As we pray in thanksgiving for the gift of all mothers,
we also specifically remember mothers experiencing
difficult pregnancies and pray
they may find support and encouragement
in choosing life for their children.

FIRST HOLY
COMMUNION
MAY 8, 2022

Congratulations to all
the children who
received the Lord Jesus
for the first time in
Holy Communion.
Let us pray for the
children
and their families.

St. Hyacinth Basilica
catechist: Kia Loster
Alexander Kipiniak
Conrad Robinson
Guadalupe Martinez
Anthony Rodriguez
CHICAGO

PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve
Bartczyszyn CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr.
Tomasz Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła
CR, Fr. Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr.
Miroslaw Stepien SCh, 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, Gena & her children, Armando Salas, Grażyna i
Jacek Szymańscy, Jean Kwon, Ewa Badura,
Dennis K., Stella Milarski, Claudia Olimpia,
Claudia Dorin, Arnold Schutten, Marek Olędzki,
Helena Maciołek, Antonio Sison, Genowefa
Machulski, Iziah Loebbaka, Elias Martin.

Please double check the Prayer List to see if any
names need to be removed or added. Please call
our Parish Office to request any changes.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO
ZMARŁYCH

† Adam Ocytko
ST. HYACINTH BASILICA
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8 maja - Uroczystość
św. Stanisława, biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski

Choć Św. Stanisław urodził się w
Szczepanowie ok. 1030 r. został
kapłanem Diecezji Krakowskiej, a
później jej biskupem. Jako pasterz stał
na straży ładu moralnego i praw
Kościoła. Popadł w konflikt z królem Bolesławem
Śmiałym i został zabity 11 kwietnia 1079 r. podczas Mszy
św. w Kościele św. Michała na Skałce. Kult św.
Stanisława szybko się rozpowszechnił, już w 1088
przeniesiono jego zwłoki ze Skałki na Wawel, gdzie
spoczywają do dziś. Św. Stanisław jest obok NMP
Królowej Polski, i św. Wojciecha, głównym patronem
Polski.

13 maja - Matki Bożej Fatimskiej
Jest to wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi
Panny trojgu pastuszkom w Fatimie w Portugali w 1917
roku. Wizjonerami było troje spokrewnionych ze sobą
dzieci: Łucja, Franciszek i Hiacynta. Najmłodsze z nich
nie potrafiło zachować sekretu i dlatego podczas
kolejnych objawień gromadziły się liczne tłumy, dzieci
zaś zostały aresztowane przez władze. Wszystko to nie
przeszkodziło Matce Bożej ukazywać się nadal (łącznie
sześć razy) i dokonywać cudów. W czasie ostatniego
objawienia, 13 października, Maryja zapowiedziała bliski
koniec wojny światowej
14 maja - Św. Macieja, Apostoła
Maciej został wybrany przez Apostołów
do ich grona na miejsce Judasza (por. Dz
1, 15-26). W starożytności
chrześcijańskiej krążyło o św. Macieju
wiele legend. Według nich miał on głosić
Ewangelię najpierw w Judei, potem w
Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc w rubieżach
Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w
Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu
żydowskiego i jego zdrajca.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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W niedzielę, 8 maja
Ks. Proboszcz Stanisław
Jankowski obchodzi imieniny.
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
8 MAJA 2022

Księże Proboszczu!
Z tej okazji, życzymy Bożego
błogosławieństwa, darów Ducha
Świętego, opieki Matki Bożej
oraz wstawiennictwa patrona,
św. Stanisława biskupa i męczennika.
Otaczamy Księdza naszą modlitwą i
życzliwością. Szczęść Boże!

Współbracia, siostry misjonarki, pracownicy,
parafianie i przyjaciele

Kopertki na Dzień Matki

Przy wejściu do bazyliki wyłożone są
kopertki na Dzień Matki. Przez cały
miesiąc maj będziemy polecać w
modlitwie wszystkie mamy, których
imiona są wypisane na kopertkach.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 maja obchodzimy wspomnienie
Matki Bożej Fatimskiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich na
nabożeństwo fatimskie z procesją w
każdego 13. dnia miesiąca po Mszy
św. wieczornej o godz. 7:00.

Gratulujemy wszystkim dzieciom, które przyjęły
Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej.
Otoczmy te dzieci i ich rodziny naszą modlitwą.
Polska Szkoła im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
katechetka: S. Anna Górska MChR
Sandra Urszula Bozyk
Hanna Gallagher
Dominik Kazimierz Radziszewski
Jaxson Franciszek Radziszewski
Daniel Łukasz Matusiak
Wiktor Andrzej Soboczyński
POLISH AMERICAN ASSOCIATION

3834 North Cicero Avenue • Chicago, Il
60641 • 773/282-1122 • Fax 773/282-4718

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa
majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
codziennie przez cały maj
o godz. 6:40 pm,
w niedzielę o 12:10 am.
CHICAGO

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w maju 2022.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele . Lokalizacja klas na północnej i południowej stronie
Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
773-282-1122 x400 lub (773) 481-5400
BAZYLIKA ŚW. JACKA

IV
UROCZYSTOŚĆ
NIEDZIELA
WIELKANOCNA
CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
V NIEDZIELA
NIEDZIELA
PALMOWA
WIELKIEGO
POSTU
2022
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 1, 2022 – 1 maja 2022

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $7,271.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(2, 729.00)
Second Collection - Repairs
$4,371.00

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.

21
8 MAJA 2022
2021
2022
10 LISTOPADA
KWIETNIA,
3 KWIETNIA
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall
na parterze o godz. 4:30 PM.
________________________________________________________________________________________

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 członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.

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

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

Weekend of May 1
$650 - Anonymous
$500 - Wojciech Wojtyrowski
$200 - Janusz Kulawiak, Krzysztof
Ocytko
$100 - Czesław i Elżbieta Garbarz,
Michael McGuire, Nelida Ochoa,
William Kopeć, Sylwester Kwaśny, Stanisław
Rembelinski, Jan Nowak, .

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

SODALICJA ŚW. TERESY

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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

SECOND COLLECTION - May 8

This week’s second collection is
for the Catholic Charities.
II SKŁADKA - 8 maja

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na Katolicką Organizację Charytatywną,
która wspiera matki będące w potrzebie.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARNOŚĆ

CHICAGO

Friends of Restorative Justice Community Court

The Avondale Restorative Justice Court (RJCC) resolves
conflict through restorative peace circles involving
defendants, victims, family members, friends, and
members of the community. The RJCC court is held at St.
Hyacinth Basilica Resurrection Hall every Friday.
Volunteers are needed to help support the court
in peace circles. Interested parishioners can
contact Margaret.Kulujian@cookcountyil.gov
to learn more.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

