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 - JULY 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Sara Chrzanowski
8:00 AM - Health and blessings for Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek, +Henry Zbikowski
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Ryszard
Szymanski
TUESDAY / WTOREK - JULY 12
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - Health and blessings for Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Ryszard
Szymanski, +Sara Chrzanowski
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 13
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Sara Chrzanowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Sara
Chrzanowski
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 14
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesys Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O nowe powołania kapłańskie i zakonne, +Sara
Chrzanowski, +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Karol Żak
FRIDAY / PIĄTEK - JULY 15
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Bruce A. Deron
7:00 PM - +Adam Ocytko,+Jacek Rudnicki, +Sara
Chrzanowski
SATURDAY / SOBOTA - JULY 16
8:00 AM - Blessings for Paul & Martha, For the living and
deceased members of Nazimek Family, +Sara Chrzanowski,
+Mira i Zbigniew Puszman
5:30 PM - For special intention, For the living and deceased
members of Nazimek Family, +Michael Connolly Sr. & Jr.,
+Irene Bork
7:00 PM - O Boże błogosł. dla Pawła i Marty w dniu ślubu,
Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, +Jacek
Rudnicki, +Adam Ocytko
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 17
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Czesława Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik, +Sara
Chrzanowski
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family , Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa,
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z
rodziny, +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny,
+Ireneusz Filipek, +Lucjan Milewski w 17-tą roczn. śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Harriet &
Matthew Czajkowski, +Joseph Carrabotta & Leona Carrabotta
12:30 PM - O Boże błogosł., i potrzebne łaski dla całej
rodziny Sytniewski, +Jacek Rudnicki, +Sara Chrzanowski,
+Adam Ocytko
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Dorota E. Wróbel
CHICAGO

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
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

Zachary Kuta & Justina Jamroz
Karol Piluk & Dorothy Mroz
Brian Corey & Marlene Dzis
SECOND CALL

Peter Salawa & Janet Delgado
THIRD CALL

Paweł Drożdż & Jessica Zysko
Christopher Knight & Rachel Kendrick

BAPTISM / CHRZTY
Rosemary Wanda Wagner
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- Fifth Sunday of Lent

Luke 10:25-37
The parable of the Good
Samaritan
As Jesus continues his journey to
Jerusalem, he is confronted by a scholar
of the law who wants to test him. In the Gospels of Mark
and Matthew, Jesus is asked about the greatest
commandment. Here, in Luke's Gospel, the lawyer asks
what we must do to inherit eternal life. In the other two
Gospels, Jesus answers the question by
quoting Deuteronomy 6:5, on loving God with all your
heart, and Leviticus 19:18, on loving your neighbor. Here
Jesus asks the expert to answer this question, “What is
written in the law?” The man is caught and responds with
Deuteronomy 6:5. This verse is one of the most important
prayers in Judaism, and it was said twice a day in Jesus'
time. Love of God and love of neighbor are what is required
for eternal life. Jesus' response is simple, “Do this and you
will live.”
Having been shown up by Jesus, the lawyer tries another
question: Who is my neighbor whom I must love like
myself? In the society of Jesus' time, with its distinctions
between Jews and Gentiles, men and women, clean and
unclean, this was a trick question. Jesus responds with one
of the most beautiful of all the parables, the Good
Samaritan. It is found only in Luke's Gospel.
The road from Jerusalem to Jericho descends 3,300 feet in
just 17 miles. Its narrow passes and rocky terrain made it an
easy place for bandits to wait for travelers. The traveler in
this parable is identified only as “a certain man.” Luke uses
this phrase in many of his parables so that the audience, Jew
or Gentile, could identify with the man. After the attack, the
man is left for dead, naked and bleeding on the side of the
road. A priest comes along, but rather than helping, as one
might expect, he moves to the other side of the road.
Another religious person comes along, a Levite who assists
in the Temple. His reaction is the same as the priest's. Both
of them choose to not even find out if the man is alive. A
third person comes along. The listeners would probably
expect him to be an Israelite. This would make the parable a
criticism of the religious leadership. Instead he is a
Samaritan, an Israelite's most hated neighbor. Samaritans
were descendents of Jews from the northern part of the
country, who had intermarried with Gentiles and did not
worship in Jerusalem. The Samaritan not only goes over to
the injured man but cleans his wounds, puts him on his own
animal, takes him to an inn to recover, and promises to pay
all his expenses. The hated enemy is the compassionate 10.5
story, the lawyer can't bring himself to say it was the
Samaritan. All he says is that it was “the one who treated
him with mercy.” Jesus'
response was similar to that of
the first discussion: “Go and
do likewise.” The lawyer, and
we, know what is right. The
key is to do it..
(loyolapress.com)
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7/11 St Benedict (480 - 547)
Benedict was born in Nursia, in Umbria, and
studied in Rome; but he was unable to stomach
the dissolute life of the city, and he became a
solitary hermit at Subiaco. His reputation
spread, and some monks asked him to be their
abbot, but they did not like the discipline he imposed and
tried to poison him. Benedict organized various small communities of monks and nuns in various places, including the
great monastery of Monte Casino. He drew up a set of rules
to guide the communal life of monasteries, and, though not
the first monastic rule ever, the Rule of St Benedict has
proved so wise and balanced that it has served as the foundation of practically every attempt at communal living ever
since.
7/13 St Henry (973 - 1024)
He was born in Bavaria in 973 and succeeded
to the dukedom at the age of 22. He became
Holy Roman Emperor in 1014. He was noted
for his support for the reform of the Church
and for his encouragement of its missionary
activity. He set up many bishoprics, and he
and his wife Cunegunda founded many monasteries. He died
in 1024 and was canonized by Pope Eugenius III in 1146.
7/14 St. Kateri Tekakwitha (1656 - 1680)
Known as the “Lily of the Mohawks” and the
“Geneviève of New France,” she was born in
the Mohawk fortress of Ossemenon in what is
now New York State, the daughter of a Mohawk warrior and a Catholic Algonquin woman whom he had saved from captivity at the
hands of the Iroquois. When she was about four, smallpox
killed her parents and her brother and left her scarred and
with impaired eyesight. She was adopted by her uncle, the
chief of the Turtle clan, and had many offers of marriage.
She received some knowledge of Christianity from Jesuit
missionaries when she was 11, and she determined to live
the life not only of a Christian but of a Christian virgin: a
heroic determination at the time. She was baptized when she
was 20 and eventually, to escape persecution and death
threats, she fled to an established Christian community at
Kahnawake in what is now Québec. She advanced in union
with God, with bodily mortification and intense prayer, and
died at the age of 24. She was beatified by Pope John Paul II
on 22 June 1980, and canonized by Pope Benedict on Oct.
21, 2012.
7/16 The Feast of Our Lady of Mount Carmel
Holy Scripture celebrates the
beauty of Mount Carmel,
where the prophet Elijah defended Israel’s pure faith in
the living God. In the 12th
century some hermits took
up residence on this mountain and eventually set up the Carmelite Order, which is dedicated to living a contemplative life under the patronage of
the Holy Mother of God.
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PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...

Fr. Jerzy Zięba 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, 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, Jan Lubek,
Grażyna Nida.

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.

Parish Carnival
The parish carnival will
take place
August 25- 28.
We are still in need of
prizes and volunteers.

PARISH OFFICE HOURS
June, July & August
office hours are 9:00 am - 6:00 pm
BIURO PARAFIALNE
W czerwcu, lipcu i sierpniu biuro
parafialne jest czynne w godz. od
9:00 rano do 6:00 wieczorem.
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
CHICAGO

Now Hiring CDL Class A Drivers
for Penske Logistics!
We are seeking safe, professional, and experienced
drivers who are looking for a company to call home.
Penske Logistics recently acquired Black Horse Carriers
and together, we bring the best the transportation industry
has to offer.
The Specifics:
• Route/activity: Truck drivers are responsible for
delivering product to stores. Average 1-4 stops per day.
Home daily!
• Shift: 5-day operation. 01:00AM-04:00AM dispatch. 7day work week required during peak season.
• Equipment: Day cabs, dry van trailers, some liftgates
and pallet jacks
• Compensation: $250 minimum per day!
If you are interested, call (815) 687-6935 PAUL or visit
www.penske.jobs to apply now!
Przewoźnik Firmy Penske Logistics
zaprasza kierowców posiadających
uprawnienia klasy A.
Poszukujemy profesjonalnych i
doświadczonych kierowców, którzy szukają firmy
przewozowej. Penske Logistics niedawno nabyła Black
Horse Carriers. Razem pragną stworzyć jedną z
najlepszych firm transportowych w swojej branży.
Co możemy zaoferować i czego oczekujemy:
• Trasa/wydajność: Kierowcy ciężarówek są
odpowiedzialni za dostarczanie produktów do sklepów.
Średnio 1-4 przystanki dziennie. Do domu codziennie!
• Oferta pracy w wymiarze: 7-dniowa praca. Przesyłka
towarów od 7:30 rano. 6-dniowy tydzień pracy
wymagany w szczycie sezonu.
• Wyposażenie: Kabiny, suche przyczepy, niektóre
posiadające wiatrownice i podnośniki paletowe
• Wynagrodzenie : minimum $250 dziennie!
Jeżeli jesteś zainteresowany zadzwoń pod numer
(815) 687-6935 PAWEŁ lub odwiedź www.penske.jobs
aby złożyć wniosek już teraz!
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Ewangelia:
J 8, 1-11
Ewangelia:
Łk 10, 25-37
O CO PROSZĘ? O GŁĘBOKIE
PRZYLGNIĘCIE DO
O CO PROSZĘ?
JEZUSA ZE SWOJĄ SŁABOŚCIĄ

O GOTOWOŚĆ
HOJNOŚĆ W SŁUŻENIU
Gwałtowni
oskarżycieleIprzyprowadzili
do Jezusa
SAMOTNYM
I NIESZCZĘŚLIWYM
jawnogrzesznicę.
Stanę pośród
zebranego tłumu, by
wpatrywać
się w twarz
i zawstydzonej
Będę uważnie
słuchałzalęknionej
rozmowy Jezusa
z uczonym w
kobiety
(w.
3).
Prawie (ww. 25-28). Jezus chwali go za dobrą znajomość
Będę
kontemplował
pełną
czułości
i delikatności
Prawa.
Zwraca jednak
uwagę,
że nie
wystarczy twarz
„znać”
Jezusa.
Pomyślę,
że
Jezus
patrzy
na
mnie
ten sposób
Boże Prawo. „To czyń, a będziesz żył”:wtrzeba
swoje
każdego
dnia. Stanę przed
Nim na
w milczeniu,
podobnie
wykształcenie
zamienić
postawę miłości.
jak kobieta z Ewangelii.
siebie,
jak często
czytam
i rozważam
NaZapytam
publiczne
oskarżenia
kobiety
Jezus
odpowiadaSłowo
Boże? Czy Słowo
porusza moje
serce?sięCzy
milczeniem
(ww. 6Boże
i 8). Spróbuję
zanurzyć
w zmienia
życie?serce, również moje.
milczeniu Jezusa, którymoje
zna każde
Stanę przed Nim milczący, z całą moją grzesznością.
Wysłucham
uważnie
przypowieści
Jezusa
30-35).
Pomyślę,
że Jezus
patrzy
na mnie. Zna
mnie(ww.
do głębi.
Pomyślę,
że
opowiada
ją
dla
mnie.
Zwrócę uwagę na budzące się we mnie odczucia i
wyznam
Jezusowi.
Spróbujęjesięgnąć
pamięcią do najważniejszych wydarzeń
Oskarżyciele
nie wytrwali
ciszy, leczudzielić
„w dalszym
mojego życia,
w którychwmusiałem
pomocy
ciągu
Go
pytali”
(w.
7).
Cisza
jest
niezbędna,
potrzebującemu. Kto był tym potrzebującym?aby
Przypomnę
usłyszeć
i poznać
prawdę
o sobie.
Czy szukam
Jak
sobie jego
twarz, jego
biedę,
cierpienie
i prośbęciszy?
o pomoc.
często
staję
w
prawdzie
przed
Bogiem?
Czy
nie
unikam
Jaką postawę najczęściej zajmowałem: kapłana, lewity,
spojrzenia Jezusa? Samarytanina?
Będę kontemplował Jezusa, który patrzy na kobietę z
Szczerze wyznam
największe
przebaczającą
miłościąprzed
(ww.Jezusem
9-11). Tomoje
spojrzenie
zaniedbania
w
miłości
wobec
bliskich.
Zastanowię
pomogło kobiecie zobaczyć i uznać własny grzech. się, co
najczęściej
oziębia
mojąmnie
wrażliwość
(gniew,
Poproszę
Jezusa,
aby uczył
patrzeć serca
na siebie
jego
nienawiść,
wzrokiem
– wlenistwo,
prawdzieobojętność,
i w miłości.skupianie uwagi na
lęk...)?
Kogo najczęściej
w moim
„Isobie,
Ja ciebie
nie potępiam”
(w. 11).omijam
Jezus kieruje
te życiu,
słowa
kogo lekceważę
lubCzy
nawet
odrzucam?
Zawierzę
osobiście
do mnie.
potrafi
ę przebaczyć
sobietęi osobę
Bogu.
innym tak jak przebacza mi
Jezus? Czy nie potępiam
siebie? Poproszę Jezusa, aby uczył mnie akceptować
Będę śledził uważnie zachowanie Samarytanina. Co z
siebie takim, jakim jestem. Zawierzę Mu całe moje życie,
jego postawy pobudza moje pozytywne uczucia?
moje wzrastanie i moją walkę z grzechem.
Wypiszę sobie te cechy, które imponują mi w postawie
/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /
Samarytanina.
„Idź, i ty czyń podobnie!” (w. 37). Gorąco poproszę
Jezusa o dar serca wrażliwego na ludzką biedę i o
odwagę okazywania dobroci za wszelką cenę. Będę się
modlił: „Naucz mnie, Jezu, płakać z płaczącymi!”.

/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /
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11 lipca - św. Benedykta, patrona Europy
Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych
postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle
mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą
dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na
Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w
Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi
ludów germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w
1964 r. wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego
patrona Europy.

12 lipca - Św. Bruno z Kwerfurtu

Bruno, czyli Bonifacy, bo tak brzmiało jego
zakonne imię, żył w latach 974–1009. Był
benedyktynem-eremitą, misjonarzem,
arcybiskupem, a w końcu męczennikiem. Pochodził z możnej
rodziny niemieckiej. Był kapelanem cesarza Ottona III. W 998
roku wstąpił do benedyktynów, następnie żył w pustelni w
Perum pod Rawenną. Wysłany przez papieża Sylwestra II na
czele misji do Prus, otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu
(1004), a następnie paliusz, jako arcybiskup. Do Prus dotarł w
1008 r., zaś rok później poniósł męczeńską śmierć na ziemi
Jaćwięgów (9 marca 1009 roku) wraz z osiemnastoma
towarzyszami.
13 lipca - św. pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
Andrzej i Benedykt są pierwszymi Polakami, wyniesionymi do chwały ołtarzy (1083)
po polskich kamedułach z eremu
międzyrzeckiego: Izaaku, Mateuszu i Kryspinie, kanonizowanych przez papieża Jana XVIII (1004-1009). W ziemi krakowskiej kult św. Andrzeja Świerada jest szczególnie żywy w
Tropiu. Od dawna ściągają tu pielgrzymi z Sądecczyzny i
Słowacji na dzień dorocznego święta. Miejscowa ludność
wierzy, że woda w źródełku, z którego Świerad miał czerpać,
ma cudowną moc. Kościół w Tropiu posiada relikwie św.
Świerada, sprowadzone z Nitry.
15 lipca - Św. Bonawentury
Giovanni Fidanza urodził się około 1218 roku w
Bagnoregio. Imię Bonawentura przyjął po
wstąpieniu do zakonu. Wybrany przez
franciszkanów ministrem generalnym, odegrał w
nim decydującą rolę, tak iż został nazwany także „drugim
założycielem zakonu” i otrzymał przydomek „doktor seraficki”.
W 1273 roku został mianowany kardynałem i biskupem Albano.
Zmarł w 1274 roku. Został kanonizowany w roku 1482,
ogłoszony doktorem Kościoła w 1588 roku. Przedstawia się go
w szatach kardynalskich na habicie franciszkańskim, z księgą,
krucyfiksem, aniołem i monstrancją.
16 lipca - Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, które
przypada 16 lipca, popularnie zwane jest świętem Matki Bożej
Szkaplerznej. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII w.,
kiedy to w zakonie karmelitów św. Szymonowi Stockowi
objawiła się Matka Boża. Miała mu Ona wręczyć szkaplerz,
dając obietnicę, że wszyscy, którzy będą go nosić, unikną kary
potępienia. Szkaplerz stał się znakiem
szczególnej przynależności do Maryi. W
1726 r. papież Benedykt XIII zatwierdził
święto Matki Bożej Szkaplerznej jako
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Parafialny Karnawał
Zbliża się nasz coroczny
Karnawał Parafialny. Już dziś
zapraszamy na wspólne
świętowanie. W tym roku
Karnawał odbędzie się w
dniach 25-28 sierpnia.
Wciąż potrzebujemy nagród na
loterię, poszukujemy
sponsorów karnawału, jak i wolontariuszy.

APELUJEMY O ZAPISYWANIE SIĘ DO PARAFII
Przynależność do parafii pomaga ustalić historię
życia sakramentalnego, co potrzebne jest przed
przystąpieniem do sakramentu małżeństwa albo
gdy ktoś chciałby zostać rodzicem chrzestnym
dziecka lub gdy nasze dzieci będą
przygotowywały się do sakramentów I Komunii
Św. czy Bierzmowania. Ofiary jakie składają
państwo do kopertek można odliczyć od
podatku. Zaświadczenie o przynależności do parafii potrzebne jest
również przy załatwianiu spraw emigracyjnych. Uprzejmie prosimy
naszych parafian o zgłaszenie wszelkich zmian swoich adresów i
numerów telefonów. Dziekujemy!
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PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia
w najbliższych - przyjdź, pomożemy
Ci! Jeśli poroniłaś
i bardzo cierpisz - przyjdź,
wysłuchamy Cię i okażemy
zrozumienie! Jeśli dokonałaś aborcji
i twoje życie
załamało się - przyjdź, jest dla
Ciebie nadzieja
i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaś przemocy
i zaniedbania, to zadzwoń do
s. Maksymiliany Kamińskiej
MChR
773 656 7703

Project Rachel

A post-abortion healing hotline and referral service for
women and men. (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com

ZAPRASZAMY !
Polska Szkoła im. Kardynała
Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka w
Chicago zaprasza dzieci i młodzież !

Tu poznasz język polski, nauczysz się dobrze
czytać, pisać i mówić po polsku. Poznasz piękno polskich
krain geograficznych i ponad tysiącletnią historię Polski.
Przygotujesz się do przyjęcia sakramentów świętych i
będziesz celebrował polskie tradycje, święta i zwyczaje.
Więcej informacji www.polskaszkolawyszynskiego.org
Chcesz porozmawiać ? Zadzwoń (224) 433-0386

PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered
parishioner, is kindly reminded to stop
by the parish office to register.
Registration takes only a few minutes. Being a
registered parishioner is very important. When wanting
to be a godparent or sponsor, many parishes require
that you show that you are an active member of some
parish. If you are not registered, we cannot provide that
documentation.

Parish Web Page and
Facebook
For more information please
go to our website:
sthyacinthbasilica.org
or official parish Facebook
CHICAGO

ROCZNICA OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ
W tym roku mija 77.
rocznica obławy
augustowskiej, największej
komunistycznej zbrodni po
zakończeniu II wojny
światowej. Oddziały Armii
Czerwonej zatrzymały ponad
siedem tysięcy osób podejrzanych o działalność w
podziemiu niepodległościowym. Nie wszyscy zatrzymani
wrócili do domu. Do dziś nie wiadomo, co się stało z
zaginionymi, gdzie zakopano ich ciała.
KRWAWA NIEDZIELA NA WOŁYNIU
11 lipca 1943 roku miała miejsce „Krwawa niedziela”,
kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA
przeprowadziły skoordynowane i brutalne uderzenie
na zamieszkane przez polską ludność wioski. W rocznicę tych
wydarzeń obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa na Wołyniu.

Zapraszamy na Mszę Św. upamiętniającą te
wydarzenia w niedzielę, 10 lipca o godz. 12:30 pm
w Bazylice Św. Jacka.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 3, 2022 – 3 lipca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,003.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3, 997.00)
Second Collection
$5,913.00

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.
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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 każdy wtorek
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdy 3. wtorek 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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of July 3
$500 - Anonymous
$290 - Roberta Skrenka
$200 - Manuel Padilha,
Lucjan i Teresa Paukszta,
Kazimierz Czechura, Anonymous
$150 - Joseph Kopinski, Roman Kulesza, Barbara
Molska
$100 - Mieczysław Gaj, Lilia Czaja, Mr & Mrs
Krzysztof Holodniak, Czesław & Elżbieta Garbarz,
Łukasz Barszcz, Michael McGuire, Krzysztof Ocytko,
Stanisław Rembelinski.

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej
„Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji
u siostry Claudii.

SECOND COLLECTION - July 10
This week’s second collection is for the
repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 10 lipca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty.
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

