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 25
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Anna, Jakub
7:00 PM - O Boże błogosł. i zdrowie dla Krzysztofa z okazji
Imienin, +Adam Ocytko, +Anna, Jakub, Pelagia, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus, +Sara Chrzanowski
TUESDAY / WTOREK - JULY 26
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Mirosławy i Anny z
okazji Imienin, +Adam Ocytko, +Sara Chrzanowski, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 27
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Adam Ocytko, +Sara Chrzanowski, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus, +Jan Plewa
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 28
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 - +Adam Ocytko, +Sara Chrzanowski, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus
FRIDAY / PIĄTEK - JULY 29
6:00 AM - For the livi. and dece. memb. of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i
zdrowie dla Janusza Kozioł z okazji Imienin, +Adam
Ocytko,+Janina i zmarli z rodziny, +Sara Chrzanowski,
+Dorota Wróbel, +Jan Klus, +Henryk Bujno w 1-wszą roczn.
śmierci, +Edmund Olechny w 14-cie miesięcy po śmierci
SATURDAY / SOBOTA - JULY 30
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Sara Chrzanowski
2:00 PM - Quinceanera: Caroline Alvarado
4:00 PM -Wedding: Patrick Fitton & Colleen Froehlich
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Adam Ocytko, +Dorota Wróbel, +Jan Klus
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 31
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Czesława Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik,
+Marianna i Kazimierz Koszkul
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, +Marianna i Kazimierz Koszkul, +Wanda
Wrzesińska, +Anna i Jan Garb, +Stanisława i Jozef Garb,
+Dorota Wróbel, +Zmarli z rodzin: Widłak, Chrzan,
Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij,
Tuszyński i Włodarski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Joseph
Carrabotta & Leona Carrabotta
12:30 PM - O Boże błogosł., i potrzebne łaski dla całej rodziny
Sytniewski, +Sara Chrzanowski +Dorota Wróbel, +Jan Klus
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

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

Marcin Rokita & Susanne Purc
Bradley Palmer & Patricia Brandys
Peter Andruszkiewicz & Dorina Feher
SECOND CALL

Damian Maślanka & Kamila Orzeł
James Charles Dowdle & Lauren Kriz
THIRD CALL

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

† Leonard H. Karpowich
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- Fifth Sunday of Lent

Luke 11:1-13
Jesus teaches the disciples about
prayer .

Luke gives more attention to Jesus'
teachings on prayer than any other
Gospel writer. He also mentions Jesus
at prayer more than the others. In today's reading, from the
beginning of Chapter 11 of his Gospel, Luke presents the
core of Jesus' teaching on prayer. It consists of Jesus
teaching a prayer to his disciples, a parable on the persistent
neighbor, and assurances that God hears our prayers.
The disciples notice Jesus praying “in a certain place.” They
ask him to teach them to pray just as John the Baptist had
taught his disciples. Jesus teaches them a simple version of
the most famous Christian prayer, the Our Father, or the
Lord's Prayer. Matthew's version shows signs of being
shaped by public prayer. Luke's version is probably closer to
the original form that Jesus taught. Stripped of much of the
language we are used to, Luke's version seems simple and
direct. We pray that God's name will be recognized as holy
and that his rule over all will be established. This is
followed by petitions for our needs for bread, for
forgiveness, and for deliverance. Luke uses the more
theological language of “sins” rather than “debts,” which is
used in Matthew's version.
Having taught his disciples a simple, daily prayer, Jesus
goes on to reassure them that God answers prayers. First he
tells a parable about a persistent neighbor who asks a friend
for bread at midnight. The friend is already in bed and has
no desire to disturb his family by opening the door. But
because the neighbor is persistent, the sleeping man gets up
and gives him all that he needs. If a neighbor is willing to
help us if we are persistent enough, how could God not
respond to our requests?
This teaching concludes with the reminder that if we seek,
we will get a response. If a human father, with all his faults,
knows how to give good gifts to his children, how much
more will our heavenly Father give us? Instead of good
gifts, however, Luke substitutes the word Holy Spirit. This
foreshadows the gift of the Holy Spirit, who is central to
Luke's theology and who will play an important role in the
growth of the early Church after Pentecost.
The parable and the concluding teaching in this section
should not lead us to think of prayer as a series of requests
presented to God. Rather, as Jesus teaches in his model
prayer, prayer consists in recognizing God's holiness and his
rule over all things.(loyolapress.com)
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7/25 St. James the Apostle
He was the brother of St John and, like him,
a fisherman. He was one of the witnesses of
the Transfiguration and one of those who
slept through most of the Agony in the Garden. He was the first of the apostles to be
martyred, being beheaded by King Herod
Agrippa I to please the Jewish opponents of Christianity. He
was buried in Jerusalem, and nothing more is known about
him until the ninth century.
7/26 Saint Joachim and Saint
Anne, parents of the Blessed
Virgin Mary
An ancient tradition, already
known in the 2nd century, gives
these names to the parents of the Virgin Mary. The cult of St
Anna became popular in the 6th century in the East, and in
the 10th century in the West, where she is the patron saint of
Brittany; Joachim was added a long time later – too often
the fate of fathers.
7/29 St. Martha
Martha was the sister of Mary of Bethany
and Lazarus. In the West, her feast day
comes a week after that of St Mary
Magdalene because of the old and
probably erroneous tradition that Mary
Magdalene was the same person as
Martha’s sister.
7/30. St Peter Chrysologus (380 - 450)
He was born and died in Imola in northern
Italy. He was made bishop of Ravenna, the
new capital of the Roman Empire, and was
responsible for many of the building works
there. The name “Chrysologus” means
“golden speech”, and was given to Peter
because he was such a gifted preacher;
unfortunately, most of his writings have perished, and only
a collection of short sermons remains.
7/31 St. Ignatius of Loyola
Ignatius (or Ińigo) was born in Loyola in
the Spanish Basque country. He was a
soldier, but was wounded in the battle of
Pamplona (against the French) at the age
of 30. During a long convalescence he
read a life of Christ and a collection of
lives of the saints, and discovered that his true vocation
was to devote his life wholly to God. He was as systematic
about this as he had been about his military career: he spent
a year’s retreat in a Dominican friary, made a pilgrimage to
Jerusalem, and then set about learning Latin. Ignatius had a
gift for inspiring friendship, and was the recipient of deep
spiritual insight. Soon after his conversion Ignatius wrote
the Spiritual Exercises, a systematic step-by-step retreat
that can be followed by anyone – and has been followed by
many, not all of them Catholics, ever since.
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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.

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 11, 1-13
O CO PROSZĘ? O GŁĘBOKIE
PRZYLGNIĘCIE DO
O CO PROSZĘ?
JEZUSA ZE SWOJĄ SŁABOŚCIĄ

O ŁASKĘ
ZAŻYŁEJ przyprowadzili
I UFNEJ RELACJI
Z BOGIEM
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i
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moje.
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Stanę
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i
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uczy odczucia
nas rozmawiać
z
wyznam
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nasz”? Wyznam
to Jezusowi.
osobiście do mnie. Czy potrafi ę przebaczyć sobie i
Jezus tak
usilnie
mnie,
abym ufał
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jak zachęca
przebacza
mi Jezus?
CzyOjcu
nie potępiam
wytrwale prosił, gdy mi czegoś potrzeba. On najlepiej zna
siebie? Poproszę Jezusa, aby uczył mnie akceptować
Ojca i zapewnia mnie, że wysłuchuje tych, którzy Go
siebie takim, jakim jestem. Zawierzę Mu całe moje życie,
proszą (w. 13).
moje wzrastanie i moją walkę z grzechem.
Zwrócę się /do
Jezusa z Wons
gorącąSDS/Salwator
prośbą, aby prowadził
mnie
Krzysztof
/
do Ojca, aby uczył mnie z Nim rozmawiać i kochać Go
jak dziecko. Będę z Jezusem modlił się do Ojca jednym
słowem: „Tatusiu!”.

/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /

26 lipca siostra Anna Górska
MChR obchodzi swoje imieniny.
Z tej okazji
pragniemy złożyć
serdeczne
Życzenia Bożego
błogosławieństwa,
zdrowia, opieki Matki
Najświętszej oraz potrzebnych
łask.
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25 lipca - św. Jakuba Apostoła.
Był on powołany przez Jezusa, razem ze
swym bratem Janem, jako jeden z Jego
pierwszych uczniów. Jakub i jego brat Jan
byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i
mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Jakub
był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św.
Szczepanie, męczennikiem Kościoła.
W średniowieczu powstała legenda, że św. Jakub udał się
zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpanii. Do dziś św.
Jakub jest pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii.
26 lipca - św. Joachima i Anny
O św. Joachimie i św. Annie nie wiemy
jednak za dużo. Pismo Święte o nich
nie wspomina. Trochę więcej światła na
te postaci daje jeden z apokryfów - Protoewangelia Jakuba z końca II wieku. Z
niego właśnie dowiadujemy się o imionach dziadków Jezusa. Wiemy też, że byli oni długo
bezdzietni. Dopiero ich wytrwała modlitwa wyjednała łaskę
u Boga.
Zapewne św. Joachim i św. Anna byli dobrymi rodzicami,
czego bezdyskusyjnym przykładem jest Maryja. Właśnie
Ona przyjęła w pokorze Boże wybranie, spełniając Jego wolę
wobec siebie.
29 lipca - Św. Marty
Siostra Łazarza i Marii, była uczennicą
Jezusa, którego gościła wielokrotnie w swoim
domu. Ewangelia wspomina ją przy epizodzie
wskrzeszenia Łazarza oraz kiedy skarży się
na Marię, która wsłuchując się intensywnie w
słowa Jezusa, nie pomaga jej w domowych
obowiązkach. Jej kult zrodził się w Prowansji po
odnalezieniu jej rzekomych relikwii w XII wieku.
31 lipca - Św. Ignacego z Loyoli
Inigo Lopez urodził się na zamku Loyola
w Kraju Basków w 1491 roku.
Przeznaczony do kariery wojskowej,
został ranny w bitwie. Podczas
rekonwalescencji do jego nawrócenia
przyczyniły się lektury o Chrystusie i
świętych. Zmienił następnie
imię na Ignacy, żył długo
jako pustelnik i studiował
filozofię. Wraz z innymi
towarzyszami złożył śluby
ubóstwa i czystości, a
następnie założył
Towarzystwo Jezusowe.
Zmarł w Rzymie w 1556
roku. Jest przedstawiany
jako kapłan z sercem
przebitym cierniami i
monogramem Chrystusa:
IHS.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 17, 2022 – 17 lipca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $7,037.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(2, 963.00)
Second Collection
$4,677.00

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 17
$500 - Anonymous
$200 - Anna Ścisłowicz,
Mr & Mrs Zdzislaw
Maka, Nelida Ochoa,
Mieczyslaw Gaj,
Bronislawa Pieniazkiewicz
$100 - Zofia Rychtarczyk, Stanislaw Rembelinski,
Janusz Rakoczy, Czeslaw i Elzbieta Garbarz,
Joseph Kopinski, Stanislaw Wala, Janusz
Kulawiak, Michael McGuire.

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 24
This week’s second collection is for the
repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 24 lipca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

BAPTISM / CHRZTY
Milena Monika Golebiowski
Jay Zion Maranan Giergos
Sofia Louise Danilowski
BAZYLIKA ŚW. JACKA

