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

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 22

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM +Edward & Lorraine Nazimek, +Chester Zygmunt
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Irena Żółtkowska

TUESDAY / WTOREK - AUGUST 23

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Marian Żochowski, +Dorota Wróbel, +Irena
Żółtkowska

WEDNESDAY / ŚRODA - AUGUST 24

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Joseph & Bridget
Connolly, +Mike & Dorothy Bialas
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Irena Żółtkowska

THURSDAY / CZWARTEK - AUGUST 25

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, +Irena Żółtkowska

FRIDAY / PIĄTEK - AUGUST 26

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Roberto Rios on his
72nd Birthday
12:30 PM - +Irena Żółtkowska
7:00 PM - +Janina i zmarli z rodziny, +Dorota Wróbel

SATURDAY / SOBOTA - AUGUST 27

8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
9:00 AM - Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w
Polskiej Szkole im bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego

11:30 PM - Wedding - Zachary Kuta & Justina Jamroz
1:00 PM - Wedding - Karol Piluk & Dorothy Mroz
4:00 PM - Wedding - Brian Corey & Marlena Dzis

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Plewa, +Irena Żółtkowska

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.

SUNDAY / NIEDZIELA - AUGUST 28

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, +Eugeniusz
Chmielewski, +Zmarli z rodziny Widłak, Chrzan, Kwiecień,
Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Boradij, Tuszynski,
Włodarski, +Dorota Wróbel, +Leokadia Patulska, +Eugenia
Kopko, +Boguś Kamiński, +Jan i Genowefa Kamiński oraz za
zmarłych z rodziny Kopko i Kamińskich, +Wanda Wrzesińska
10:45 AM - Blessing for Oscar & Alicia Bravo on their 30
Anniversary of marriage, +Edward & Lorraine Nazimek, Janice
& Ted Noga
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo na dobrą podróż, +Jakub
Kuklo w 4 rocznicę śm., + Andrzej Jamróz o łaskę przebaczenia
grzechów i wieczne zbawienie - intencja od Danuty z mężem,
+Irena Żółtkowska
CHICAGO

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Jesse Anyaeche & Allison Machota
Patryk Orzechowski & Elisa Thode
SECOND CALL

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

Lucas Bozek & Klaudia Kowalkowska
Pawel Szawkalo & Anne Gamache
ST. HYACINTH BASILICA

21TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION

Gospel – Luke 13:22-30:
“And people will come
from the east and the
west and from the north
and the south and will
recline at table in the
kingdom of God.”
Following Jesus is not
easy. We will struggle.
We must train ourselves
to grow strong for the task. But why is it so difficult?
Look at the people who followed Jesus in his time. They
were attracted to his message of love. He healed people
and promised a better world. Who wouldn’t want to be a
part of that? But then he started talking about taking up a
cross. When he indicated that discipleship was also going
to be hard, then some people turned away. Only those who
really knew and loved him stayed around.
The people who left, or even ended up opposing Jesus, did
not want to really be his disciples. Jesus preached doing
the Father’s will as his mission and the mission of his
disciples. But some people had their own agendas. They
wanted to be healed. Or they wanted to be rid of the
Romans. Or they wanted to be freed from some of the
oppressive religious practices of the day. They didn’t want
the whole package, which included the cross.
We can also have our own agendas in our faith life. Maybe
we see Christianity as a platform for changing laws for the
better. Or perhaps we just want to belong to a community.
Or we just love the Church and all it stands for. These are
not bad things, but there is more to discipleship than that.
We must really know and follow Jesus. There are going to
be rough spots along the way. We must be willing to make
some sacrifices. And that will require efort.
Reflection Questions :
* How am I making a conscious effort in my faith life?
* What are some difficulties I have encountered in
following Jesus?
* Is there someone in my life who needs some
encouragement in their faith journey?

AUGUST 21, 2022
LITURGICALLY SPEAKING

8/23 St. Rose of Lima
She was born in Lima, in Peru. She
lived a life of selflessness and devotion
from an early age. She refused to marry, and became a Dominican tertiary at
the age of 20. She was the first person
in the Americas to be canonized, and is
a patron saint of South America.
8/24 St. Bartholomew
He was born at Cana and brought by
the Apostle Philip to meet Jesus. Eusebius speaks of him in India, but the
Roman Martyrology has him martyred
in Armenia, skinned alive according to
the Persian custom. Because his relics
were enshrined on the island in the
Tiber that is principally used as a hospital, he has become a patron saint of
the sick.
8/27 St. Monica
She was born at Thagaste in Africa of
a Christian family. She was the mother
of Saint Augustine. She prayed for
many years for his conversion, and her
prayers were answered shortly before
she died. She had a deep faith and outstanding virtue and is a wonderful example of a Christian mother.

BAPTISM / CHRZTY
Emilio Lorenzo Salawa
Hanna Lynn Daliege
Noah Alma
Alina Robin Alma
Aleks Lekhiv
Paloma Danuta Gutierrez

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO
ZMARŁYCH

† Teresa Konsewicz
CHICAGO
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21TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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 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, Stanisława
Bochenek,

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.

BETHLEHEM ARTS
SEPTEMBER 3-4, 2022
We will host representatives of the Catholic Christian
Community from Jerusalem and Bethlehem in the Holy Land
who will be displaying handcrafted olive wood religious
figurines and articles. Due to the political conflict and covid19
results in the reduction of tourism, the Catholic Community
has come to depend more on the sale of these articles abroad to
survive. The woodcarvings are beautiful and reflect faith and
love for the Lord.
Please consider purchasing a gift that will be
remembered and cherished for yourself or someone dear to
you. The handcrafted olive wood religious figurines and
articles will be available for purchase after all the weekend
Masses.

Perpetual Memorial Mass Cards

Perpetual Memorial Mass Cards for the deceased are available
in the Parish Office. Spiritual Benefits: One Mass said during
the month of the November, One Mass celebrated by the
Provincial Superior of the Congregation of the Resurrection,
and remembrance in the daily prayers of the Congregation of
the Resurrection perpetually.

Parish Carnival
The parish carnival will take place

August 25 - 28, 2022
We are still in need of prizes
and volunteers.
CHICAGO

AUGUST 21, 2022
THANK YOU
for parishoners of st. Hyacinth Basilica in Chicago
and Missionaty Sisters of Christ the King
My name is Olga, and my son, who is 13 years old,
Mikhail. Until February 24, we lived happily in the
Dnipro in Ukraine. But on that disturbing morning,
we were awakened by loud explosions. On that day,
war came to our country. My son and I went down to
the cold basement while the anti-aircraft sirens
howled. It was especially frightening at night, when
the electricity throughout the city was turned off, and
military equipment was driving on the streets. Two
weeks of war passed and as a mother I decided that
the health and life of my child is first and foremost
and we arrived by evacuation train. After driving
1700 km in three days we
came to the city
of Poznań. All
the time I held
the icon of the
Mother of God
in my hands and
prayed without
ceasing. The
road led us to
Missionary Sisters, where my son and I found peace.
The sisters surrounded us with warmth and care,
provided us with clothes and food.
In Poland, my son decided to take courses in
robotechnics and computer science. The sisters
supported his quest to learn and offered to help him
buy a laptop. Thanks to the financial help of Chicago
parishioners with a laptop, my son will be able to
continue online education in his Ukrainian school
without any problems. We express our gratitude with
all our hearts. And especially me as a mother who
sees how happy my child is, who wants to develop
and learn, and has the comfortable conditions that
the Sisters and you parishoners of st. Hyacinth in
Chicago have given!
Olga
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.
ST. HYACINTH BASILICA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
Dzisiaj w naszej wspólnocie
świętujemy odpust parafialny
z okazji wspomnienia patrona
- Św. Jacka.
Poniżej kilka ciekawostek o Św.
Jacku
Ten, który poszedł za głosem
Chrystusa i przyniósł owoc, a owoc
Jego trwa (por. J 15,6).
Zaliczany jest do największych postaci XIII wieku i
uważany za jednego z najwybitniejszych mężów ówczesnej
Europy. Dokonał drugiej, pogłębionej, ewangelizacji
narodu. Piąty Polak wyniesiony na ołtarze.
Św. Jacek pragnął wzrostu potęgi kościoła katolickiego
w Polsce oraz pałał miłością ku ziemi ojczystej. O. Lucjan
Wołek OP w 1929 roku pisze: „Na zawsze pozostanie w
dziejach Polski jego imię zapisane złotymi zgłoskami, że
zrozumiał politykę pierwszego genialnego króla Bolesława
Chrobrego i jak on miał wielkość swojej ojczyzny przed
oczyma”.
Uświęconym życiem wyjednał sobie u Stwórcy
nadzwyczajne dary: moc czynienia cudów i wskrzeszania
zmarłych. Podczas modlitwy ujrzał Matkę Bożą i otrzymał
od Niej obietnicę, że o cokolwiek będzie prosił Syna za Jej
wstawiennictwem, to się stanie. Ta obietnica do dziś jest
źródłem siły sprawczej współczesnej modlitwy do św.
Jacka.
W homilii wygłoszonej w 1957 r. kard. Stefan
Wyszyński wezwał św. Jacka na pomoc Polsce. Ponownie
przywołał św. Jacka na misję ewangelizacyjną do naszego
świata, papież Jan Paweł II. Jeszcze jako Karol Wojtyła
powiedział „Święty Jacek uczył naszych przodków
surowej, ale autentycznej i zdrowej, życiodajnej prawdy
ewangelicznej i to jest, moi drodzy, to dziedzictwo, które
nam pozostawił. Chociaż został posłany do naszego narodu
przed tylu wiekami, to przecież jego posłannictwo jest wciąż
aktualne, wciąż trzeba przypominać tę prawdę, której uczył,
tę postawę, którą wypracował, te drogi, metody, na których
ta prawda się przyjmuje w umysłach, a w życiu owocuje. I
dlatego czcijmy postać św. Jacka. Czcijmy go w kontekście
naszych czasów.” (Kazanie kard. Karola Wojtyły
czytaj tutaj ).
Patron Królestwa Polskiego i Litwy.
Patron królów i papieży. Pod sztandarem z herbem
"Odrowąż" rycerze walczyli zwycięsko z Krzyżakami w
bitwie pod Grunwaldem. Modlił się do niego król Zygmunt
III Waza o zwycięstwo nad Rosją, a król Jana III Sobieski
przed bitwą pod Wiedniem.
W Polsce jest 64 kościołów i kaplic pw. św. Jacka. W
Chicago jest Bazylika św. Jacka a w Jamnej jest "Dom św.
Jacka". Posąg św. Jacka stoi w panteonie świętych na
attyce kolumnady Berniniego na Placu św. Piotra w
Watykanie oraz w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we
Francji. Jego imieniem nazwano miasta: w Kanadzie, USA,
Peru i Boliwii i Ekwadorze.
CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
23 sierpnia - Św. Róży z Limy
Isabella Flores de Oliva, nazywana Różą, urodziła
się w Limie w 1586 roku, z rodziców pochodzenia
hiszpańskiego. Wstąpiła do trzeciego zakonu
dominikańskiego, a ponieważ w Peru nie było
klasztorów, żyła ślubami w szałasie w ogrodzie własnego domu,
w stanie nędzy i umartwienia, doświadczając ekstaz. Niosła
pomoc ubogim i chorym, Indianom i niewolnikom. Zmarła 24
sierpnia 1617 r. w dniu, który sama sobie przepowiedziała.
Kanonizowana w 1671 roku jako pierwsza święta Ameryki.
24 sierpnia - Św. Bartłomieja, Apostoła
Apostoł Jezusa, utożsamiany z Natanaelem, według
Martyrologium rzymskiego głosił Ewangelię w
Indiach i Armenii, gdzie poniósł męczeństwo.
Legenda
głosi, że został odarty ze skóry i
ukrzyżowany. Jest przedstawiany w tunice i płaszczu,
z nożem, którym go odarto żywcem ze skóry; często
nosi swoją skórę na ramieniu.
27 sierpnia - Św. Moniki
Monika urodziła się około 332 r., była przykładną
matką chrześcijańską. Cierpiała z powodu
rozwiązłego i gwałtownego męża, którego swoją
modlitwą i cierpliwością zdołała jednak doprowadzić do chrztu. Troskliwie opiekowała się synem
Augustynem, który także przyjął chrzest, a następnie stał się
wielkim świętym. Zmarła w Ostii w 387 r. Jej kult
rozpowszechnił się od X w.

23 - 25 SIERPNIA 2022 - TRIDUUM
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NMP
CZĘSTOCHOWSKIEJ
26 sierpnia 2022 Msze św.
j. polskim o godz.
12:30 pm i 7:00 pm
W tym dniu będziemy zbierać
składkę na Ligę Katolicką. Bóg
zapłać za ofiarność.

26 sierpnia - Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej

Cudowny wizerunek Czarnej Madonny czczony jest w
Częstochowie od 1382 r. Książę Władysław Opolczyk
wzniósł na Jasnej Górze klasztor dla Ojców Paulinów i
oddał im w opiekę obraz Matki Bożej. Pochodzenie
obrazu osnute jest legendą, pozostaje niewyjaśnione,
ale panuje ogólne przekonanie, że jest to malowidło
wschodnie. Obraz ten szybko zasłynął cudami. Kult
jego wzmógł się po cudownej obronie Jasnej Góry w
czasie potopu szwedzkiego. Od tego czasu Jasna Góra
zaczęła stawać się głównym ośrodkiem kultu
maryjnego w Polsce i zarazem duchową stolicą naszej
ojczyzny.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Podziękowanie dla Parafian św. Jacka i
Sióstr Misjonerek Chrystusa Króla
Mam na imię Olga, a mój syn który ma 13 lat,
Michaił. Do 24 lutego mieszkaliśmy szczęśliwie w
Dnieprze na Ukrainie. Ale tego niepokojącego
poranka obudziły nas głośne wybuchy. Tego dnia do
naszego kraju zawitała wojna. Mój syn i ja zeszliśmy
do zimnej piwnicy, podczas gdy wyły syreny
przeciwlotnicze. Szczególnie przerażające było to w
nocy, kiedy prąd w całym mieście był wyłączony, a
po ulicach jeździł sprzęt wojskowy. Minęły dwa
tygodnie wojny i jako matka zdecydowałam, że
zdrowie i życie dziecka jest przede wszystkim i
przyjechaliśmy pociągiem ewakuacyjnym. Po
przejechaniu 1700 km za trzy dni przyjechaliśmy do
miasta Poznania. Cały czas trzymałam w rękach
ikonę Matki
Bożej i
modliłam się
bez przerwy.
Droga
zaprowadziła
nas do Sióstr
Misjonarek,
gdzie mój syn
i ja odnaleźliśmy spokój. Siostry otoczyły nas
ciepłem i opieką, zaopatrzyły nas w ubranie i
żywność. W Polsce syn postanowił wziąć udział w
kursach z robotechniki i informatyki. Siostry poparły
jego dążenie do nauki i zaoferowały pomoc w
zakupie laptopa. Dzięki pomocy finansowej Parafian
z Chicago z laptopem syn będzie mógł bez problemu
kontynuować edukację online w swojej ukraińskiej
szkole. Z całego serca wyrażamy naszą wdzięczność.
A zwłaszcza ja jako mama, która widzi, jak
szczęśliwe jest dziecko, które chce się rozwijać i
uczyć, a ma do tego komfortowe warunki, które dały
Siostry i parafianie św. Jacka! Olga
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.
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ZAPRASZAMY !
Polska Szkoła im. Kardynała Wyszyńskiego
przy bazylice św. Jacka w Chicago zaprasza
dzieci i młodzież !

Ucz się polskiego u Wyszyńskiego!

Parafialna Szkoła Polska im. bł. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka w Chicago
zaprasza dzieci i młodzież w wieku od lat 3 do 18.
Ucz się z nami! Baw się z nami! Rośnij z nami! Tu poznasz
język polski! Nauczysz się czytać, pisać, mówić po polsku!
Poznasz piękno polskich krain geograficznych i ponad
tysiącletnią historię Polski. Będziesz celebrował polskie
tradycje, święta i zwyczaje. Przygotujesz się do przyjęcia
sakramentów świętych. Zapisy do naszej szkoły za
pośrednictwem strony internetowej

www.polskaszkolawyszynskiego.org

Zapisy do szkoły odbędą się podczas
KARNAWAŁU PARAFIALNEGO
25, 26, 27 i 28 sierpnia 2022
ZAPRASZAMY
Rok szkolny rozpoczynamy 27 sierpnia mszą świętą w bazylice
św. Jacka o godz. 9 rano. Potem dzieci przejdą do klas, odbiorą
zamówione podręczniki, wezmą udział w Narodowym
Czytaniu, któremu patronuje Para Prezydencka RP, a o godz.
12:30 wszystkie klasy zakończą pierwszy dzień w polskiej
szkole! Więcej informacji pod numerem telefonu 773 342 3636.

Jeden język to
za mało,
dwóch języków
ucz się śmiało!
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
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
August 14, 2022 – 14 sierpnia 2022

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,885.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3,115.00)
Second Collection
$ 4,092.00

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 14

$500 - Anonymous
$400 - Antoni Michalczyk
$200 - Wojciech
Wojtyrowski, Izydor Mikos,
$100 - Michael McGuire,
Stanisław Rembelinski,
Steven Yuswak, Kazimierz
Czechura, Andrzej Stopka,
Krzysztof Ocytko, Piotr
Scehura, Czesław i Elżbieta
Garbarz, Paweł Szymusiak

SECOND COLLECTION - August 21
This week’s second collection is for the repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 121sierpnia
Dzisiejsza druga składka
przeznaczona jest na
naprawy i remonty.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

21 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

