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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 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 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Adam Ocytko, +Grzegorz Maciołek, +Dorota
Wróbel, +Jan Klus, +Grzegorz Maciołek, +Janina Medygrał
TUESDAY / WTOREK - AUGUST 9
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 - +Adam Ocytko, +Dorota Wróbel, +Jan Klus
WEDNESDAY / ŚRODA - AUGUST 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Janina Kapusta w 1 anniversary of the death
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, Michael Connolly
Sr.
7:00 PM - +Adam Ocytko, +Dorota Wróbel, +Jan Klus
THURSDAY / CZWARTEK - AUGUST 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesys Anaya,
Edward & Lorraine Nazimek, +Dorothy Białas
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus
FRIDAY / PIĄTEK - AUGUST 12
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus
SATURDAY / SOBOTA - AUGUST 13
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family; +Luisa Mendez

12:00 PM - Quinceanera - Stephanie Ruby Perez

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - O cud zatrzymania utraty wzroku dla pewnej
osoby, +Dorota Wróbel, +Jan Klus, +Maria Kulawiak w
rocznicę śmierci, +Józef Kulawiak, +Władysław Kozak,
+Maria Rappe, +Janina Ostrowska, +Jan Ostrowski
SUNDAY / NIEDZIELA - AUGUST 14
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
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
rodziny Dońców oraz ich najbliższych, +Stanisław, Zbigniew,
Janina Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny, +Ireneusz Filipek, +Dorota
Wróbel, +Olga Springer w 1 rocznicę śmierci, +Abraham
Sisson w 13 rocznicę śmierci, +Jan Kmiecik, +Jan i Maria
Zelek w 16 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny:
Zelek, Kmiecik, Springer, Monasterskich, Sisson, Lelito.
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Dorota Wróbel, +Jan Klus

BAPTISM / CHRZTY
Oliver Jensen
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

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

Marek Haynas & Deanna Cabada
Henryk Wojtowicz & Ilona Rzad
Piotr Waltos & Rebecca Isola
THIRD CALL

Marcin Rokita & Susanne Purc
Bradley Palmer & Patricia Brandys

ST. HYACINTH BASILICA

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
MEDITATION

AUGUST 7, 2022
LITURGICALLY SPEAKING

8/8 St Dominic

Gospel Reading Luke 9:28–36
Jesus is transfigured on the mountain in the presence
of Peter, James, and John.
Jesus takes three of his disciples—Peter, James, and John—
to a high mountain. While they are there, Elijah and Moses
appear with Jesus. In Matthew's and Mark's Gospel, there is
reference to a conversation among Jesus, Elijah, and Moses,
but only Luke's Gospel includes the detail that this
conversation is about what Jesus will accomplish in
Jerusalem.
Elijah and Moses are both significant figures in the history
of Israel. Moses led the Israelites from slavery in Egypt and
received from Yahweh the Ten Commandments. Appearing
with Jesus at his Transfiguration, Moses represents the Law,
which guides the lives of the Jewish people. Elijah is
remembered as one of the most important prophets of Israel
who helped the Israelites stay faithful to Yahweh. Some
believe that Elijah's return would signal the coming of the
Messiah for the Jewish people. This belief is evidenced in
the question posed by Jesus' disciples after they have
witnessed the Transfiguration. The appearance of these two
important figures from Israel's history indicates Jesus'
continuity with the Law and the prophets. They also reveal
that Jesus is the fulfillment of all that was promised to the
people of Israel.
Upon seeing Jesus with Elijah and Moses and having
witnessed his Transfiguration, Peter offered to construct
three tents for them. Luke's Gospel reports that Peter's offer
was made in confusion. As if in reply to Peter's confusion, a
voice from heaven spoke, affirming Jesus as God's Son and
commanding the disciples to obey him. This voice from
heaven recalls the voice that was heard at Jesus' baptism.
In his Transfiguration, we see an anticipation of the glory of
Jesus' Resurrection. In each of the reports of the
Transfiguration, Jesus instructed the disciples to keep secret
what they had seen until after the Son of Man had risen
from the dead. The disciples' confusion continued as they
wondered what Jesus meant by “rising from the dead.” Until
they also witness his passion and death, the disciples cannot
possibly understand Jesus' Transfiguration. We, however,
have the benefit of hindsight. In our hearing of it, we see in
this event an anticipation of Jesus' Resurrection, a
foreshadowing of Christ's glory in heaven, and the promise
of our own resurrection.
CHICAGO

He was born in Castile (part of modern
Spain) and became a canon of the cathedral of Osma. He accompanied his bishop (Diego de Azevedo) in a mission of
preaching against the Albigensian heresy, which was then strong in southern France. While the
official missions lived in formality and splendor, Dominic
and Diego lived in extreme poverty, and prepared with great
diligence for the debates that they held with their opponents.
When the suppression of Albigensianism was undertaken by
invasion and war of a particularly savage kind, Dominic
continued to try to preach and persuade. In 1216 he founded
the Order of Preachers, dedicated to saving souls by preaching and persuasion.

8/10 St Laurence ( - 258)

He was one of the seven deacons of the
city of Rome, under Pope Sixtus II, who
were martyred in the persecution of the
Christians that the Roman Emperor
Valerian ordered in 258.

8/11 - Saint Clare (1193/4 - 1253)

She was born at Assisi and
came under the influence of
Saint Francis. She left home at the age of 18
and, under Francis’s guidance, began a community that grew to become the order of the
Poor Clares (she was later joined both by her
sister and by her widowed mother).

8/14 St Maximilian Kolbe (1894 - 1941)

He was born on 8 January 1894 in occupied
Poland: he joined the Franciscans in
Lwów in 1910, and was ordained
eight years later, as his country became free and independent for the
first time in over 120 years. In 1941
he was arrested and sent to the concentration camp at Auschwitz, where
he helped and supported the inmates.
In August of that year, a prisoner escaped, and in reprisal, the authorities would choose ten people to die by starvation. One of the men begged to be spared
for the sake of his family, and Maximilian Kolbe offered to
take his place. The offer was accepted, and he spent his last
days comforting his fellow prisoners.

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/goldenwedding or write
GoldenWedding@archchicago.org.
ST. HYACINTH BASILICA

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

AUGUST 7, 2022

Dear Parishioners
of St. Hyacinth’s Parish in Chicago,
Gratitude goes beyond the ‘mine’ and ‘thine’ and claims
the truth that all of life is a pure gift – These words
spoken by Fr. Henri Nouwen became a reality for us,
Missionary Sisters, when we experienced your open and
kind heart, dear Parishioners of Hyacinth’s St. Parish in
Chicago.
On behalf of our entire missionary community, I would
like to thank all of you for making a generous donation,
which is a beautiful gesture – a pure gift of love for our
Brothers and Sisters from Ukraine. The people who found
shelter from the cruelty of war in our convent in Poznań
are mostly women and small children. The situation in
which they found themselves gave them virtually no time
to prepare for the new conditions of
life – away from their husbands
and fathers, without a home,
without work. Material uncertainty
is connected with fear for the fate
of the loved ones who have stayed
in Ukraine, as well as uncertainty
about their own future.
Therefore, we would like to thank you very much for
your generosity also on behalf of our guests. The money
given to them was used to buy the things they needed
most, but it was also a sign that even far away someone
remembers them and wants to help them in such a
dramatic moment of their lives. Some of them will
include a few personal words.

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, Tomasz

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.
CHICAGO

Together we pray that God will reward you for the
generosity of your heart. I, for my part, assure you of the
daily prayer of Missionary Sisters for the necessary
graces for all Polish people living all over the world,
including parishioners in Chicago. I also ask you to pray
that we may faithfully fulfill the tasks that God and the
Church set before us and that we will never run out of
girls and women who, hearing the voice of the vocation,
will become the next Missionary Sisters and dedicate
their lives to God and the salvation of Polish emigrants.
Thank you again. God bless you!
M. Ewa Kaczmarek MChR
Superior General
of Missionary Sisters of Christ the King
for Polish Immigrants
Poznań, July 25, 2022
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
ST. HYACINTH BASILICA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia: Łk 12, 32-48
Zainwestujmy w życie wieczne
Żyjemy w czasie zamętu, niepokoju i
pomieszania pojęć. Trwa ciągły atak
na rodzinę, na wiarę i cywilizację chrześcijańską. Księga
Mądrości mówi: „Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej
naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim
przysięgom zawierzyli”. Noc wyzwolenia jest nocą
paschalną, nocą wyjścia z niewoli egipskiej do ziemi
obiecanej. Naszą niewolą jest grzech, naszym faraonem
jest diabeł, naszym Mojżeszem jest Jezus Chrystus, a
Morzem Czerwonym jest chrzest, gdzie ginie potęga
faraona. Naszą ziemią obiecaną jest Niebo, życie wieczne.
Jezus powiedział do uczniów: „Nie bój się, mała trzódko,
gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.
Dlatego Ewangelia wzywa nas do czuwania, do
oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana w
chwale. Potrzeba tylko przyjęcia tej obietnicy przez wiarę.
Apostoł mówi: „Wiara jest poręką tych dóbr, których się
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie
widzimy”. W uproszczeniu można powiedzieć: Jest dobra
nowina dla Ciebie! Wygrałeś główną nagrodę w totolotka.
W ręku masz kupon. Musisz tylko jeszcze trochę
poczekać, aż zostanie zrealizowana wypłata. Nadal masz
kłopoty finansowe, ale twoje życie już się zmieniło, nie
musisz się zamartwiać, możesz się już cieszyć wygraną.
Dlatego Jezus w Ewangelii mówi, by nie instalować się w
ziemskim życiu, bo ono szybko przemija, będziemy
umierać, a trumna kieszeni nie ma. Zainwestujmy w życie
wieczne. Życzę ci Nieba. Uczty życia wiecznego w
królestwie Boga, gdzie będziemy gośćmi Pana Jezusa,
Jego Matki – Maryi, aniołów i świętych. Nie zapominaj, że
Niebo i zbawienie wieczne jest za darmo. Jest to dar
wysłużony miłością, męką, śmiercią krzyżową i
zmartwychwstaniem. Problem może być w tym, że co
innego wybierzemy, że pójdziemy przez życie inną drogą i
nie będziemy gotowi na przyjście królestwa. To tak,
jakbyś miał darmową wejściówkę na ulubiony mecz
olimpijski. Musisz się jednak spakować, dojechać na
miejsce i być przy odpowiedniej bramce wejściowej we
właściwym czasie. Odwagi, Bóg Cię kocha.
O. Stanisław Jarosz OSPPE

PAPIESKA INTENCJA NA
SIERPIEŃ
Za małych i średnich
przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni
przedsiębiorcy, poważnie dotknięci
kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki
niezbędne do kontynuowania swojej działalności w
służbie społeczności, w których żyją .
CHICAGO

7 SIERPNIA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
8 sierpnia - Św. Dominik
Dominik Guzman urodził się ok. 1170 r. w
Hiszpanii. Po skończeniu studiów teologicznych
w 1196 r. przyjął święcenia kapłańskie i został
kanonikiem w katedrze w Osmie. Otrzymał od
Stolicy
Apostolskiej
misję
nawracania
albigensów na terenie Francji. Przyłączyło się
do niego wielu entuzjastów takiego sposobu
życia, z którymi Dominik utworzył Zakon
Kaznodziejski. Papież Honoriusz III w 1216 r.
potwierdził powstanie zakonu, którego celem było głoszenie
słowa Bożego. Dominik zmarł 6 sierpnia 1221 roku w klasztorze
w Bolonii. Papież Grzegorz IX, który kanonizował św.
Dominika w 1234. zmarł 6 sierpnia 1221 roku w klasztorze w
Bolonii. Papież Grzegorz IX, który kanonizował św. Dominika
w 1234.

9 sierpnia - Św. Teresy Benedykty od Krzyża
Edyta Stein urodziła się 12 października 1891
r. we Wrocławiu jako jedenaste dziecko
głęboko wierzących Żydów. W 1921 r.
dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu
się z autobiografią mistyczki i doktora
Kościoła, św. Teresy z Avila. 1 stycznia 1922
r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała
imię Teresa. 14 października 1933 r. wstąpiła
do Karmelu. Po nowicjacie złożyła śluby zakonne i przyjęła
imię Benedykta od Krzyża. Już jako karmelitanka zaczęła pisać
swoje ostatnie dzieło teologiczne Wiedza krzyża, które pozostało niedokończone. 2 sierpnia 1942 r. podczas masowego
aresztowania Żydów została aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork.
Następnie, wraz z siostrą
Różą, deportowano ją do obozu w
Auschwitz. Tam 9 sierpnia
1942 obie zostały zagazowane i spalone.

10 sierpnia - Św. Wawrzyńca
Według legendy urodził się w Hiszpanii i
został wezwany przez papieża Sykstusa II,
aby został diakonem w Rzymie. Rozdał
ubogim wszystkie dobra Kościoła,
których cesarz Walerian domagał się jako
trybutu. Aresztowany w 258 roku i
torturowany na rozpalonym ruszcie, miał
– według tradycji ludowej – tuż przed śmiercią powiedzieć do
cesarza: „Z tej strony jestem już upieczony, teraz przewróć mnie
na drugą, a potem zjedz!”.

14 sierpnia - Św. Maksymiliana Marii Kolbe
Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli 8
stycznia 1894 roku. Wstąpił do nowicjatu,
przyjmując
imię
Maksymilian
Maria.
Studiował w kolegium franciszkańskim w
Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1918 roku. Założył
Rycerstwo
Niepokalanej,
stowarzyszenie
działające na rzecz nawrócenia ludzi przez
bezwarunkowe ofiarowanie się Maryi Pannie.
Podczas II wojny światowej trafił do
Auschwitz, ofiarował życie w zamian za ocalenie ojca rodziny.
Zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku. Został
kanonizowany w 1982 roku.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
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Kochani Parafianie w Parafii
św. Jacka w Chicago!
Wdzięczność wychodzi poza
„moje” i „twoje” i dotyka prawdy,
że całe życie jest czystym darem. – Te słowa
wypowiedziane przez ks. Henri Nouwena stały się
rzeczywistością dla nas, Sióstr Misjonarek, kiedy
doświadczyłyśmy Waszego otwartego i dobrego serca,
kochani Parafianie z Parafii św. Jacka w Chicago.
W imieniu całej naszej misjonarskiej wspólnoty
chciałabym podziękować wszystkim Wam za przekazanie
hojnej ofiary pieniężnej, która jest pięknym gestem –
czystym darem miłości wobec naszych Braci i Sióstr z
Ukrainy. Osoby, które znalazły w naszym klasztorze w
Poznaniu schronienie przed okrucieństwem wojny, to w
zdecydowanej większości kobiety i małe dzieci. Sytuacja,
w jakiej się znaleźli, nie dała im praktycznie żadnego
czasu na przygotowanie się do nowych warunków życia –
z dala od mężów i ojców, bez domu, bez pracy. Z
niepewnością materialną łączy się strach o los
najbliższych, którzy zostali na Ukrainie, a także brak
pewności co do własnej przyszłości.
Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy także w
imieniu naszych gości za Państwa hojność. Przekazane
im pieniądze posłużyły im do zakupienia rzeczy, których
najbardziej potrzebują, ale stały się też znakiem, że nawet
daleko stąd ktoś o nich pamięta i chce im pomóc w tak
dramatycznym momencie ich życia.
Wspólnie modlimy się, by dobry Bóg wynagrodził
Waszą hojność serca, a ja ze swojej strony zapewniam o
codziennej modlitwie Sióstr Misjonarek o potrzebne łaski
dla wszystkich Polaków mieszkających na całym świecie,
również Parafian w Chicago. Ze swojej strony także
proszę o modlitwę, byśmy mogły wiernie wypełniać
zadania, które Bóg i Kościół stawia przed nami i aby
nigdy nie zabrakło nam dziewcząt i kobiet, które słysząc
głos
powołania
zostaną
kolejnymi
Siostrami
Misjonarkami i poświęcą swoje życie Bogu i zbawieniu
polskich emigrantów.
Raz jeszcze dziękuję. Niech Bóg błogosławi!
M. Ewa Kaczmarek MChR

XXXV PIESZA PIELGRZYMKA MARYJNA
CHICAGO - MUNSTER - MERRILLVILLE, IN
“KRÓLOWO POKOJU - MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Piesza Pielgrzymka Polonijna do Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana odbędzie się
tradycyjnie w drugą sobotę i niedzielę sierpnia, w dniach
13-14 sierpnia 2022.
Pielgrzymka rozpocznie się o 7:30 am – Mszą Świętą w Immaculate Conception Church, 2944 E 88th Street, Chicago, IL
60617
Zapisy na pielgrzymkę między innymi w zakrystii i kancelarii
parafialnej. Opłaty: $50 dorosły, $30 dzieci do lat 10.
Osoby, które nie zapiszą się, nie będą dopuszczone do udziału w
pielgrzymce !!!

Sobota
5.30 am – Zbiórka przed kościołami skąd odjeżdżają autobusy
6.00 am – Wyjazd autobusów z kościołów: kościół św. Alberta – Burbank, kościoł św. John Brebeuf – Niles, kościół św. Ferdynanda –
Chicago, Bazylika św. Jacka – Chicago.
Niedziela
2:00 pm – uroczysta Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville.
6:00 pm – Wyjazd autobusów z Merrillville.

Wyjazd do Merrillville
Osoby zainteresowane wyjazdem autokarowym do Merrillville
w niedzielę 14 sierpnia 2022 mogą po więcej informacji
dzwonić do Edyty (773) 704-3234

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

Przełożona Generalna
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
dla Polonii Zagranicznej

Poznań, 25 lipca 2022 roku

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
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7 SIERPNIA 2022

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
August 7, 2022 – 7 sierpnia 2022

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt

$8,002.00
$10,000.00
$(1,998.00)

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

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

$1,500 - Anenette Dvorak
$500 - Gilbert Galarza, Diana Berdecia
$ 400 - Anonymous
$300-Anonymous
$125 - Grzegorz Szeszko
$100 - Stanislaw Rembelinski,
Michael McGuire, Wioleta
Ziaja, Wojciech Wojtyrowski,
William Kopec, Anna
Scislowicz, Ryszard Ziarko,
Anna Olczak, Victoria Reforma

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.

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.
CHICAGO

NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE
W sobotę 13 sierpnia
serdecznie zapraszamy
wszystkich czcicieli Najświętszej Maryi Panny
na nabożeństwo fatimskie
z procesją po wieczornej
Mszy świętej.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

