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

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 4 - INDEPENDENCE DAY

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Sara Chrzanowski, +Lucy, Joseph & Adam Albinger
8:00 AM - Health and blessings for Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek
10:30 AM - W intencji osób sprzątających w kościele oraz ich
rodzin, Health and blessings for Larry Nazimek, +Jacek
Rudnicki, +Adam Ocytko, +Marianna i Bronisław Grygorczewic
7:00 PM - NO EVENING MASS
TUESDAY / WTOREK - JULY 5
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
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko,
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family,
8:00 AM - Health and blessings for Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Sara Chrzanowski
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 7
6:00 AM - For the livi. and deceas.members of Nazimek Family
8:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life,
Health and blessings for Juan Diaz, 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 8
6:00 AM - For the livi.and decea. members of Nazimek Family
8:00 AM - Health and blessings for Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Adam Ocytko,+Jacek Rudnicki, +Sara Chrzanowski
SATURDAY / SOBOTA - JULY 9
8:00 AM - Health and blessings for Juan Diaz, For the living and
deceased members of Nazimek Family, +Sara Chrzanowski
11:30 PM - Quinceanera: Diana Mendoza
1:00 PM -Wedding: Przemysław Mosio & Rebecca Lenart
4:00 PM -Quinceanera: Dayanara I. Lopez
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Wacław
Myśliwiec w 12-tą roczn. śmierci
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 10
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Czesława Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family , Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa,
+Jazmin Verenice Valencia
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Antoni
Babiński, +Wacław Babiński
10:45 AM - Health and blessings for Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek
12:30 PM - O Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
Reginy i Emila Kogut z okazji urodzin, +Jacek Rudnicki, +Sara
Chrzanowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Jerzy Orzeł † Ryszard Szymanski
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

Peter Salawa & Janet Delgado
SECOND CALL

Paweł Drożdż & Jessica Zysko
Christopher Knight & Rachel Kendrick
THIRD CALL

Patrick Fitton & Colleen Froehlich

BAPTISM / CHRZTY
Liliana Eliza Janczak
Faustina Margaret Sytniewski
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MEDITATION
REFLECTION
- Fifth Sunday of Lent

Luke 10:1-12,17-20
Jesus sends out 72 people to
announce the coming kingdom.
Today's Gospel begins immediately
after the final verse in last Sunday's
Gospel. After strong language about the difficulties of
discipleship, Jesus immediately appoints 72 people to go
ahead of him to every town and place he plans to visit,
proclaiming that the Kingdom of God is at hand. He
sends them in pairs. In the Law of Moses two witnesses
were needed for a testimony to be credible. It was
probably also a safer way to travel.
Jesus admits it will be difficult, that he is sending them
out like lambs among wolves. Yet they are to bring
nothing with them, not even a money bag or sandals.
They are to greet no one on the way so as not to be
distracted from their mission. When they enter a house,
their message is simply “peace.” The response they will
receive may be positive or negative. Either way, they are
to know that the Kingdom of God is at hand. They are not
to demand special treatment but eat and drink whatever is
given them. They are to stay in one house and are not to
look around for one that provides better accommodations.
They are to heal the sick as a sign that the Kingdom of
God is at hand for them. Like Jesus' miracles, healing is a
sign of the coming of the kingdom. If the town will not
receive them, they are to shake the dust from their feet
and move on. Even in the case of such rejection they
should know that the Kingdom of God is at hand.
When they return from their journeys, they are rejoicing
because their mission has been successful. Demons were
under their power because of Jesus' name. Jesus may
have sent them out as lambs among wolves, but at the
conclusion of this passage he assures them that they have
been given power over the enemy and nothing will harm
them, not even serpents and scorpions.
A key theme of today's Gospel and last Sunday's Gospel
is discipleship—its challenges, its difficulties, and its
rewards. Sharing in the mission of Jesus is difficult, but
everyone is called to do it, not just some professionals
trained for ministry. Even for us today, the harvest is
plentiful. We should pray to the master of the harvest to
send out workers for his harvest.
(loyolapress.com)

LITURGICALLY SPEAKING

7/4 St Elizabeth of Portugal (1271 - 1336)
She was the daughter of King Peter
III of Aragón and was named after
her great-aunt, St Elizabeth
of Hungary. She was married to
King Denis of Portugal, by whom
she had two children. She set up
hospitals, orphanages, and other
institutions, patiently endured her
husband’s infidelities and provided
for the education of his illegitimate
children, and acted as peacemaker
in the quarrelsome and complicated politics of the time.

7/5 St Antony Mary Zaccaria (1502 - 1539)
founder of the Clerics Regular of St.
Paul (Barnabites) and of the Angelic
Sisters of St. Paul (Angelics). This holy
man, zealous for God and for souls,
dedicated his life to the renewal of his
society, which was descending into
paganism. He lived in the first half of
the sixteenth century and died at thirtysix years of age.

7/6

St Maria Goretti (1890 - 1902)

Maria Goretti was the third of seven children of a poor
peasant family living near Corinaldo in the province of
Ancona in Italy. She was naturally pious, kind, and helpful. She was also outstandingly beautiful – and Alessandro Serenelli was an outstandingly passionate and undisciplined man. She tried to resist, begging him to have
care for his immortal soul, but he thrust a handkerchief
into her mouth to prevent her from crying out, tied her up,
and threatened her with the dagger. She could, the theologians say, have consented then, with no danger to her
soul; but her love of purity was too great. Alessandro,
enraged, stabbed her fourteen times. She lived for twenty
hours more, became a
Child of Mary, received the Last Sacrament, and specifically
forgave her murderer.
She died at the age of
eleven years, eight
months, and twenty
days.

He loves, He hopes, He waits. Our Lord prefers to
wait Himself for the sinner for years rather than keep
us waiting an instant.
/ St. Maria Goretti /
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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.
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Mid-life Singles

Are you looking for a
space and time to reflect
in order to gain a renewed sense of purpose
and connection ?
Register today for a REFLECT Day of Reflection
at Marytown Retreat and Conference Center in Libertyville, IL.
(30 miles northwest of Chicago), on Saturday, July 16 2022.
Take a chance and get involved...
you won't regret it!
Cost is $50 including continental
breakfast and lunch.
Visit www.ReflectRetreat.com,
e-mail reflect.illinois@gmail.com
or call 630-222-8303 for details.

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

PARISH OFFICE WILL BE CLOSED
ON MONDAY, JULY 4TH

BIURO PARAFIALNE
W czerwcu, lipcu i sierpniu biuro
parafialne jest czynne w godz. od
9:00 rano do 6:00 wieczorem.
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.
CHICAGO

In observance of Independence Day
July 4th our parish office will be closed on

Monday.

We will only have Mass at 6:00 am, 8:00 am
and 10:30 am. No evening Mass.
Anyone wishing to receive the Annointing of the
Sick may do so after 10:30 am Mass.

4 LIPCA BIURO PARAFIALNE
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/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /
mojego wnętrza? Zaproszę Jezusa w moje życie, aby
uzdrowił korzenie mojego niepokoju i duchowego
nieporządku. Będę powtarzał: „Jezu, przywróć mi pokój
serca”.

/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /
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4 lipca - bł. Piotr Jerzy Frassati
Piotr Jerzy przyszedł na świat 6 kwietnia
1901 roku w Turynie. Wychowywał się w
zamożnym domu. Swoje wychowanie
religijne Piotr Jerzy zawdzięczał przede
wszystkim wychowawcom, nauczycielom
i spowiednikom, ponieważ rodzice byli
raczej obojętni wobec wiary. Tymczasem
dla niego wiara bardzo szybko stała się
wartością podstawową. Akcja Katolicka
była dla niego prawdziwą szkołą formacji
chrześcijańskiej i polem dla apostolatu.
Miłował Jezusa w braciach, zwłaszcza tych cierpiących,
zepchniętych na margines i opuszczonych. Poświęcał się
ubogim i potrzebującym. Umarł nagle, w wieku 24 lat, 4 lipca
1925 roku.

5 lipca - Św. Marii Goretti

Maria urodziła się w Corinaldo
koło Ankony 16 października
1890 r. Pochodziła z ubogiej
wiejskiej rodziny. Jako
sześcioletnie dziecko otrzymała
sakrament bierzmowania z rąk
kardynała Juliusza Boschi (1896), a 29 maja 1902 r. przystąpiła
do Pierwszej Komunii św. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec.
Marysia pocieszała mamę: "Odwagi, mamusiu! Bóg nas nie
opuści!" Pobożne dziewczę brało często różaniec do rąk,
modląc się o spokój duszy ojca. Maria pomagała matce i
opiekowała się rodzeństwem. 5 lipca 1902 r. rodzina Gorettich i
Serenellich była zajęta zbieraniem bobu. Maria została w domu
i obserwowała pracowników. Zauważył ją Aleksander. Pod
pretekstem, że musi wyjść na chwilę, udał się do domu i siłą
wciągnął dziewczę do kuchni, która była przy drzwiach.
Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś Maria stawiła mu
gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i zaczął nim
atakować dziewczynę. Szczegóły te podał sam morderca przed
sądem. Powracająca z pracy rodzina znalazła Marię już w stanie
agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie
zaopatrzona świętymi Sakramentami zmarła 6 lipca. Przed
śmiercią darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili,
że miała na ciele 14 ran. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII
zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych, a 24 czerwca
1950 r. tenże papież zaliczył ją do chwały świętych. W
uroczystościach brał także udział zabójca - Aleksander
Serenelli, który w czasie 27-letniego pobytu w więzieniu
przeżył całkowite nawrócenie. Nie miał wątpliwości, że wiarę
zawdzięczał wstawiennictwu Marii.

8 lipca - Św. Jana z Dukli

Sam, nie posiadając nic prócz Boga,
święty Jan z Dukli pragnął jak najwięcej
ludzi ubogacić swym największym
skarbem: bliskością z Panem. Był bardzo
zdolnym człowiekiem i w zakonie pełnił
wiele odpowiedzialnych funkcji, między
innymi w Krośnie i we Lwowie, gdzie w
1463r. przeszedł do zakonu bernardynów.
Zasłynął tam jako mądry kaznodzieja i
gorliwy spowiednik. Z wielką pasją głosił
Ewangelię ludziom, którzy tłumnie
schodzili się, by go słuchać i zaczerpnąć u niego rady.
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Dziękujemy
WSZYSTKIM,
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
które w tym roku obchodzimy 4 lipca,
w naszej bazylice zostaną odprawione Msze św.
o godz. 6:00, 8:00 i 10:30 rano.

którzy pomogli w
przygotowaniu
uroczystości

Bożego
Ciała

Nie będzie Mszy świętej wieczornej.
W poniedziałek 4 lipca
biuro parafialne będzie nieczynne
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.
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 Web Page and Facebook
For more information please go
to our website:
sthyacinthbasilica.org
or
official parish Facebook
CHICAGO
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UROCZYSTOŚĆ
BOŻE
CIAŁOPALMOWA
CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
XIV
V
NIEDZIELA
NIEDZIELA
NIEDZIELA
WIELKIEGO
ZWYKŁA POSTU
2022
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 26, 2022 – 26 czerwca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,823.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3, 177.00)
Second Collection
$2,581.00

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
CZERWCA
2021
2022
1019LISTOPADA
KWIETNIA,
3 KWIETNIA
3 LIPCA 2022
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

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

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

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

Weekend of June 26

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

$250 - Anonymous
$220 - Wojciech Wojtyrowski
$150 - Joseph Kopinski
$130 - Mr & Mrs Zenon Krukowski
$100 - Fredes Madarang,
Zenobia Milewski, Anna
Ścisłowicz, Mieczysław
Gaj, Luz & Stephen

Mendoza.

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

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

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 3
This week’s second collection is for the
repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 3 lipca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO
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