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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 Friday - 5:30 pm
English
PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 6:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - AUGUST 15
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, Birthday blessing for Fr. Antoni Dziorek
8:00 AM - Birthday blessing for Fr. Antoni Dziorek, Health &
blessings for Peter Waclawik on his 22nd birthday, Health &
God’s blessings for Krystyna Kuczwara
+Edward & Lorraine Nazimek, +James Zygmunt
12:30 PM - O potrzebne łaski dla ks. Antoniego Dziorka
5:30 PM - Birthday blessing for Fr. Antoni Dziorek
7:00 PM - O potrzebne łaski dla ks. Antoniego Dziorka w
dniu urodzin, +Dorota Wróbel, +Jan Klus, +Marianna Wnuk
w 12 rocznicę śmierci, +Henryk Wnuk, +John Wnuk,
+Mikołaj Szeremeta w 1 rocznicę śm.
TUESDAY / WTOREK - AUGUST 16
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - Birthday Blessing for Halina Plocinska Filipiak,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus
WEDNESDAY / ŚRODA - AUGUST 17 FEAST OF ST. HYACINTH
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Za wstawiennictwem św. Jacka z prośbą o zdrowie,
szczęście, błogosławieństwo Boże w dniu urodzin i imienin
Jacka Radkowskiego oraz o opiekę dla jego rodziny, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus, +O radość nieba i wieczne szczęście dla
zmarłych z rodziny Wach i Radkowskich, +Jacek Nosek oraz
zmarli z rodziny
THURSDAY / CZWARTEK - AUGUST 18
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesys Anaya,
Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus
FRIDAY / PIĄTEK - AUGUST 19
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błgosłwieńtwo dla misjonarzy, dzieci,
seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, dobroczyńców i
ochotników „Misji dla ubogich”, Janina i zmarli z rodziny, +
Edmund Olechny w 15 miesięcy po śmierci, +Dorota Wróbel,
+Jan Klus
SATURDAY / SOBOTA - AUGUST 20
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family

1:00 PM - Wedding -Peter Salwa & Janet Delgado
2:30 PM - Quniceanera -Mayra Michelle Jacinto Zavala

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Dorota Wróbel
SUNDAY / NIEDZIELA - AUGUST 21
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Czesława Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik, +Janina
Nawrot
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,
+Lucjan Milewski w 17 rocznicę śmierci, +Ireneusz Filipek,
+Dorota Wróbel, +Wanda Wrzesińska, +Andrzej Orłowski w
19 rocznicę śmierci,
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Dorota Wróbel
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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

Jemar Rimando & Hyzel Futotana
Matthew Poss & Agnieszka Chrzanowska
Mateusz Kiraga & Julita Borowiec
SECOND CALL

Lucas Bozek & Klaudia Kowalkowska
Pawel Szawkalo & Anne Gamache
THIRD CALL

Marek Haynas & Deanna Cabada
Henryk Wojtowicz & Ilona Rzad
Piotr Waltos & Rebecca Isola
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20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

AUGUST 14, 2022

MEDITATION

LITURGICALLY SPEAKING

The Assumption of the Blessed Virgin Mary

In our church, on Sunday, August 21, we
will be celebrating the feast of our patron.
You can obtain a plenary indulgence under
regular conditions at every Mass that day.
Feast of St. Hyacinth (1185-1257)

On Monday, Catholics and many other Christians celebrate the
feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. This
significant feast day recalls the spiritual and physical departure
of the mother of
Jesus Christ from
the earth, when
both her soul and
her body were
taken
into
the
presence of God.
Venerable
Pope
Pius XII confirmed
this belief about the
Virgin Mary as the
perennial teaching
of the Church when he defined it formally as a dogma of
Catholic faith in 1950, invoking papal infallibility to proclaim,
“that the Immaculate Mother of God, the ever-Virgin Mary,
having completed the course of her earthly life, was assumed
body and soul into heavenly glory.”
His Apostolic Constitution “Munificentissimus Deus” (Most
Bountiful
God),
which
defined
the
dogma,
contained the Pontiff's accounts of many longstanding
traditions by which the Church has celebrated the Assumption
throughout its history. The constitution also cited testimonies
from the early Church fathers on the subject, and described the
history of theological reflection on many Biblical passages
which are seen as indicating that Mary was assumed into
heaven following her death. Although the bodily assumption of
Mary is not explicitly recorded in Scripture, Catholic tradition
identifies her with the “woman clothed with the sun” who is
described in the 12th chapter of the Book of Revelation.
The passage calls that woman's appearance “a great sign”
which “appeared in heaven,” indicating that she is the mother
of the Jewish Messiah and has “the moon under her feet, and
on her head a crown of twelve stars.”
Accordingly, Catholic iconography of the Western tradition
often depicts the Virgin Mary's assumption into heaven in this
manner.
Eastern Christians have also traditionally held Mary's
assumption into heaven as an essential component of their
faith. Pius XII cited several early Byzantine liturgical texts, as
well as the eighth-century Arab Christian theologian St. John
of Damascus, in his own authoritative definition of her
assumption. “It was fitting,” St. John of Damascus wrote in a
sermon on the assumption, “that she, who had kept her
virginity intact in childbirth, should keep her own body free
from all corruption even after death,” and “that she, who had
carried the creator as a child at her breast, should dwell in the
divine tabernacles.”
In Eastern Christian tradition, the same feast is celebrated on
the same calendar date, although typically known as the
Dormition (falling asleep) of Mary. Eastern Catholic
celebration of the Dormition is preceded by a two-week period
of fasting which is similar to Lent. Pius XII, in
“Munificentissimus Deus,” mentioned this same fasting period
as belonging to the traditional patrimony of Western Christians
as well.
CHICAGO

Called the "Apostle of the North", Hyacinth was the son
of Eustachius Konski of the noble family of Odrowąż. He
was born in 1185 at the castle of Lanka, at Kamin, in
Silesia, Poland. A near relative of Saint Ceslaus, he made
his
studies
at
Kraków,
Prague,
and Bologna, and at
the latter place
merited the title of
Doctor of Law and
Divinity. On his
return to Poland he
was given a prebend
at Sandomir. He
subsequently
accompanied
his
uncle Ivo Konski,
the
Bishop
of
Kraków, to Rome.
While in Rome, he
witnessed a miracle
performed by Saint
Dominic,
and
became
a
Dominican
friar,
along with the
Blessed Ceslaus and
two attendants of
the Bishop of Kraków - Herman and Henry. Hyacinth
went throughout northern Europe, spreading the faith. He
died in the year 1257. Tradition holds that he also
evangelized throughout Sweden, Norway, Denmark,
Scotland, Russia, Turkey, and Greece. However, these
travels are heavily disputed and are not supported by the
earliest lives of St. Hyacinth.

GOLDEN WEDDING

Couples who are celebrating their 50th wedding
anniversary in 2022 are invited to
the Golden Wedding 50th
Anniversary Mass on Sunday,
September 18, 2022 at 2:45 p.m. at
Holy Name Cathedral.
For more information, please visit
pvm.archchicago.org/events/golden
-wedding or write GoldenWedding@archchicago.org.
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20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
CONGRATULATIONS!
Very Rev. Steven Bartczyszyn
was elected for his second
term of office as Provincial
Superior of the US
Resurrectionist Province. We
wish Fr. Steve wisdom and gifts of the Holy Spirit.

CONGRATULATIONS FR. STEVE!!!
GRATULACJE!
Fr. Steve Bartczyszyn został wybrany podczas
kapituły prowincji amerykańskiej na kolejne 3 lata
posługi jako prowincjał Zmartwychwstańców.
Gratulujemy i życzymy
mądrości oraz Darów Ducha
Świętego.

On Monday, August 15, Fr. Anthony Dziorek,CR
is celebrating his birthday!
Dear Fr. Anthony, as you celebrate
your birthday, we join you with
prayers of thanksgiving for your
ministry. May God grant you many
years of spiritual joy, health, peace
and happiness.

Have a blessed and happy
birthday!

From parishioners and staff

“Come and See”
Thursday, August 18, 2022—7:00-8:00PM
Would you like to:
Increase your faith?
Deepen your relationship
with Jesus Christ?
Better serve your parish community?
Please join us for an informative virtual meeting on the
Lay Leadership and Catechetical Coordinator Programs
of the Institute for Pastoral Leadership at the University
of St. Mary of the Lake. This is a great opportunity for
you to join right here at our parish. St. Hyacinth Basilica
is one of the sites that the Lay Leadership courses are
held. If you have any questions, please contact Michelle
Shaffer @ mshaffer@usml.edu or 847-970-4926.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Irena Żółtkowska
CHICAGO

AUGUST 14, 2022
Dear Parishioners of St. Hyacinth Parish in Chicago,
My words of thanks are not enough.
At such a difficult time, you have
opened the door of your home. I
thank God for this meeting. We have
received so much warmth, love,
peace. My child received food a few
months ahead. We managed to buy a
stroller, a car seat for safe
movement, diapers, toys. It is all
thanks to you! But the most
important thing is your prayer, thank you. We believe in
victory! And we will definitely come to Morasko!
Anastazja
I would like to express my gratitude to the Parishoners
from Chicago and Sisters for their care and sincerity
during this difficult time for us. Your help gives us the
opportunity to look more boldly into the future and not to
be afraid of difficulties.
Sincerely, Valery, Zhenya, Dima
Dear Parishioners!
We lived happily and joyfully in our country. The
children grew up and made plans for the future, but a
cruel and merciless enemy came, which destroyed our
entire lives. The war has come to our house. Many of us
have been forced to flee because of Russian rockets and
bombs. A rocket exploded in our backyard, two houses
were damaged. Thank God no one has killed anyone, but
in other places people are dying, children are dying, it is
very scary! We needed help and protection and you, the
Parishioners of Chicago and the Missionary Sisters of
Christ the King for the Polish Immigrants, provided us
with shelter and help. We are very grateful to you for
your kindness and love. You have welcomed us as
brothers and sisters, warmed us with the warmth of your
hearts, given us a roof over our heads
and everything necessary. I
personally and my whole family
thank you for everything you have
done for us and what you are doing
for the whole world. With your
prayers to God, you help the good on
earth to grow and you do not give evil
any chance of victory. I bow to all of you.
Sincerely grateful Ukrainians and especially Vira
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne
kursy, przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się we wrześniu 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
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 12, 49-53
O co proszę? O życie głęboko
przeniknięte miłością do Jezusa i
Jego Ewangelii
Jezus zwierza się uczniom ze swoich głębokich pragnień.
Pragnienie wypełnienia powołania jest w Nim tak silne, że
odczuwa „zniecierpliwienie” i udrękę (ww. 49-50).
Jak przeżywam moje życiowe powołanie? Czy jest we mnie
głębokie pragnienie jego wypełnienia? Co mogę powiedzieć
dzisiaj o gorliwości w pełnieniu mojego powołania?
Porozmawiam o tym szczerze z Jezusem. Będę Go usilnie
prosił, aby przeniknął mnie tym samym pragnieniem
żarliwości, jakie było w Nim.
Zwrócę uwagę na zdeterminowanie i moc, z jaką mówi o
swojej misji (w. 51-52). Jest świadomy tego, że Ewangelia,
którą głosi, nie będzie popularna. Dla wielu stanie się źródłem
niepokoju, a nawet początkiem podziałów wśród najbliższych.
Przypomnę sobie zwykłe sytuacje z codzienności, w których
miałem opowiedzieć się po stronie Jezusa i Ewangelii? Jak się
wtedy zachowywałem?
Które wymagania Jezusa najbardziej niepokoją i dzielą moje
serce? Wyznam szczerze Jezusowi moje niepokoje i rozterki.
Jezus zaświadcza i uprzedza, że głoszenie Ewangelii z mocą i
żarliwością będzie jak ogień rzucony na ziemię. Moja żarliwość
będzie budziła żarliwość w innych. Moja obojętność będzie
zarażała innych przeciętnością. Poproszę Jezusa o
zdecydowanie w świadczeniu o Ewangelii.
Jezus przypomina mi, że nie ma „trzeciej drogi”. Albo
opowiem się za Jezusem, odrzucając podobnie jak On
kompromisy i przeciętność, albo Go odrzucę. Poproszę Jezusa,
aby pomógł mi demaskować w sobie wszelkie postawy
letniości i kompromisów. Zawierzę Mu swoje powołanie.
Poproszę, aby rozpalił je na nowo ogniem swojej żarliwości.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

PIELGRZYMKI Z BIUREM ŚW. KRZYSZTOFA

9-17 PAŹDZIERNIKA 2022 - FATIMA
16-24 PAŹDZIERNIKA 2022 - JORDANIA
8-17 LISTOPADA 2022 - GUADELUPE,
MEXICO
PO WIĘCEJ INFORMACJI DZWOŃ
DO AGNIESZKI 708 373 1333
CHICAGO

14 SIERPNIA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
Wydarzenie wzięcia do nieba Matki Bożej z Jej śmiertelnym
ciałem kończy Jej ziemską historię. Wniebowzięcie
Maryi, jak stwierdza Katechizm Kościoła
katolickiego, stanowi szczególny udział w
Zmartwychwstaniu Chrystusa i nabiera znaczenia
antycypacji
zmartwychwstania
wszystkich
chrześcijan. Prawda ta była oczywistą od czasów
Kościoła pierwotnego, co często uwidacznia się w
literaturze apokryficznej. Jednak w kategoriach
dogmatycznych została ona zdefiniowana dopiero w 1950 roku
przez papieża Piusa XII.

17 sierpnia - Św. Jacka Odrowąża - patrona naszej parafii
ODPUST PARAFIALNY

Święty Jacek Odrowąż to jeden z najbardziej znanych polskich
świętych na świecie. Był uczniem św. Dominika, gorliwym
misjonarzem. Jako jedyny Polak został umieszczony na
kolumnadzie Berniniego wokół Placu św. Piotra w Rzymie
wśród 118 świętych. Jacek urodził się w rodzinie Beaty i
Eustachego Odrowążów. Jednym z braci jego ojca był biskup
Iwo Odrowąż, kanclerz księcia Leszka Białego. Miał brata bł.
Czesława i siostrę bł. Bronisławę. Po ukończeniu szkoły
katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie. Przełomowym
wydarzeniem w życiu św. Jacka było spotkanie ze św.
Dominikiem. W 1221 r. Jacek Odrowąż złożył na ręce św.
Dominika wieczyste śluby zakonne. Jesienią tegoż roku Jacek z
towarzyszami znalazł się w Krakowie. Pierwszych synów św.
Dominika uroczyście przyjął biskup Iwo. Zamieszkali oni
początkowo na Wawelu, na dworze biskupim. 25 marca 1222 r.
było już gotowe skromne zabudowanie przy kościółku Świętej
Trójcy. Tam też uroczyście przenieśli się dominikanie. Jacek
natychmiast zabrał się do budowy klasztoru i kościoła. Wierny
uczeń i naśladowca św. Dominika również był bardzo gorliwym
misjonarzem. Około 1228 r. udał się na Ruś Kijowską. W
Kijowie założył klasztor dominikański i kościół Najświętszej
Maryi Panny. Później z działalnością ewangelizacyjną Jacek
przeniósł się na ziemie Prusów i Pomorzan. Zasłynął jako
kaznodzieja i założyciel wielu klasztorów dominikańskich nie
tylko w Polsce. 17 kwietnia 1594 r. papież Klemens VIII
zaliczył uroczyście Jacka w poczet świętych.
W
ikonografii
chrześcijańskiej
święty
przedstawiany jest w habicie dominikańskim, z
monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej
w drugiej. Legenda głosi, że kiedy musiał w
czasie najazdu Tatarów na Kijów opuścić
miasto, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament,
aby uchronić go od zniewagi. Wtedy z wielkiej
kamiennej figury miała się odezwać Matka
Boża: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz
Matkę?”. Ten z kolei odpowiedział: „Jakże Cię
mogę zabrać, Matko Boża, kiedy Twoja figura jest tak ciężka?”.
Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała
okazać się ona bardzo lekka.
„To on przed wiekami jednoczył nasz kontynent w oparciu o
wartości chrześcijańskie, dlatego też bez przesady możemy
nazywać go jednym z najstarszych śląskich Europejczyków, a
nawet «patronem» procesu integracyjnego współczesnej
Europy” – napisali biskupi metropolii górnośląskiej z okazji
750. rocznicy śmierci św. Jacka.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Kochani Parafianie w Parafii św. Jacka w Chicago
i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
Żyliśmy szczęśliwie i radośnie w naszym kraju.
Dzieci wzrastały i robiły plany na przyszłość, ale
przyszedł okrutny i bezlitosny wróg, co przekreśliło
całe nasze życie. Wojna zawitała do naszego domu.
Wielu z nas zostało zmuszonych do ucieczki z
powodu rosyjskich rakiet i bomb. Na naszym
podwórku wybuchła rakieta, dwa domy zostały
uszkodzone. Dzięki Bogu żadna nikogo nie zabiła,
ale w innych miejscach ludzie umierają, dzieci
umierają, to jest bardzo przerażające!
Potrzebowaliśmy pomocy i ochrony i Wy, Parafianie
z Chicago i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla
Polonii Zagranicznej zapewniliście nam schronienie
i pomoc. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasze
ofiary, życzliwość, dobroć i miłość. Przyjęliście nas
jak braci i siostry, ogrzaliście nas ciepłem Waszych
serc, daliście nam dach nad głową i wszystko, co
niezbędne. Ja osobiście i cała moja rodzina
dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiliście i co
robicie dla całego świata. Wy swoimi modlitwami i
prośbami do Boga pomagacie wzrastać dobru na
ziemi i nie dajecie złu żadnej szansy na zwycięstwo.
Kłaniam się Wam wszystkim. Serdecznie wdzięczni
Ukraińcy a szczególnie Vira.
Moje słowa podziękowania
nie wystarczą. W tak trudnym
czasie otrzymaliśmy wasze
ofiary a Siostry otworzyły
drzwi swojego domu. Dziękuję Bogu za to wszystko.
Otrzymaliśmy tyle ciepła, miłości, spokoju. Moje
dziecko otrzymało jedzenie na kilka miesięcy do
przodu. Udało nam się kupić wózek spacerowy,
fotelik samochodowy do bezpiecznego poruszania
się, pieluchy, zabawki. To wszystko dzięki Wam!
Ale najważniejsza jest wasza modlitwa, dziękuję.
Wierzymy w zwycięstwo! Anastazja.
Pragnę wyrazić wdzięczność Siostrom i parafianom
z Chicago za ich hojność, troskę, szczerość i opiekę
w tym trudnym dla nas czasie. Wasza pomoc daje
nam możliwość śmielszego patrzenia w przyszłość i
nie lękania się trudności. Z poważaniem, Waleria,
Żenia, Dima.
CHICAGO

15 sierpnia ks. Antoni Dziorek, C.R. obchodzi
swoje urodziny
Życzymy obfitości łask
Bożych, darów Ducha Św. i
zdrowia. Niech Maryja
otacza swoją matczyną
opieką.
Szczęść Boże!
MSZA ŚW. Z OKAZJI ZŁOTYCH GODÓW
W niedzielę, 18 września 2022 roku o godz. 2:45 po południu w
Katedrze Świętego Imienia (Holy Name Cathedral) przy ulicy 735
N. State St. w Chicago, odbędzie się uroczysta Msza św. z okazji
50-ej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Pary, które zawarły związek małżeński w roku 1972 mogą
zarejestrowac się na stronie internetowej:
pvm.archchicago.org/events/golden-wedding.
Aby zasięgnąć dodatkowych informacji
prosimy
pisać
na
adres
GoldenWedding@archchicago.org.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
August 7, 2022 – 7 sierpnia 2022

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,396.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(6,396.00)
Second Collection
$ 5,117.00

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.

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim
ofiarodawcom za donacje
złożone na naszą
bazylikę.

Weekend of August 7

$500 - Anonymous, Wiesław
Duda
$200 - Wojciech Wojtyrowski,
$100 - Janusz Rakoczy, Joseph
Kopinski, Michael McGuire,
Lilia Czaja, Stanisława Kruk,
Kazimierz Bator, Wiesław
Chilicki, Grzegorz Lepionka,
William Kopec, Zenobia Milewski, Anna
Scislowicz, Eduardo Cruz, Fredes Madarang

14 SIERPNIA 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

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

SECOND COLLECTION - August 14
This week’s second collection is for the
repairs. Thank you for your support.
II SKŁADKA - 14 sierpnia
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na naprawy i
remonty. Bóg zapłać za ofiarność.
ATTENTION
Experienced caregiver with driver’s license will take care of an
elderly or disabled person. Call Elizabeth at 312-978-1953
Doświadczona caregiver z angielskim i prawem jazdy
zaopiekuje się osobą starszą lub inwalidą.
Elżbieta 312-978-1953
CHICAGO

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

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

Taste of Polonia!
Labor Day Weekend 9/02-9/05
Great food, Music and Kid’s zone!
Face painting, Balloons, Music Lessons, Theatre Performances, Contests, and much more…
Tickets at /https://copernicuscenter.org/taste-of-poloniafestival/
BAZYLIKA ŚW. JACKA

