
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

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 

PARISH OFFICE  

BIURO PARAFIALNE 

Monday ‐ Friday  
Poniedziałek ‐ Piątek 
8:00 am ‐ 8:00 pm 

Lunch Break / Przerwa  
1:00 ‐ 1:30 pm 

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  
    5:00 pm ‐ English  
 6:30 pm ‐ Polish  

 

Weekday Masses 
Msze Św. w tygodniu 
  6:00 am ‐ English 
7:00 am ‐ Polish  

   8:00 am ‐ English  
7:00 pm ‐ Polish  

     First Friday – 5:30pm 



 

 

  ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT  
 

Monday – Saturday:  8:30 am – 6:45 pm 
except at Mass, funerals or wedding times. 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU  

 

Od poniedziałku do soboty: 8:30am- 6:45 pm 
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.   

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - SATURDAY / SOBOTA: 
7:45 A.M. & 6:45 P.M. 

 

SATURDAY / SOBOTA: 5:00 P.M. 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - June  25 
6:00 AM - For living and deceased fathers;  
7:00 AM - Za żyjących i zmarłych ojców; †Jadwiga Kolosa;  
8:00 AM -  Birthday blessings for Sr. Marta Cichoń; For living and deceased 
fathers; †Richard Zdanowicz;  
7:00 PM -  Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; Za żyjących i zmarłych ojców;  

TUESDAY / WTOREK - June 26 
6:00 AM  - For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our parish;   
7:00 AM - †Jadwiga Kolosa;  
8:00 AM - †Richard Zdanowicz;  
7:00 PM -  Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski;  

WEDNESDAY / ŚRODA - June 27 
6:00 AM - †Jadwiga Kolosa;  
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;  
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in 
purgatory; †Richard Zdanowicz;  
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; ††Jan Plewa; 

THURSDAY / CZWARTEK - June 28 
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;   
7:00 AM - †Jadwiga Kolosa;  
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory; 
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski;  

FRIDAY / PIĄTEK - June 29 
6:00 AM – †Jadwiga Kolosa;  
7:00AM - O potrzebne łaski dla Pawła Fortuniak w dniu imienin; O zdrowie i 
potrzebne łaski dla Pawła i jego rodziny; ††Za zmarłych z rodziny Iwony; 
††Feliks i Michalina Pawełko; †Paweł Rawinis;  
8:00 AM -  †Tyler Bender on 1st anniversary of death; 
4:00 PM - Zachary Brown & Rose Sweeney 
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla organisty Piotra Mrugały w 
dniu imienin; O potrzebne łaski dla Pawła w dniu imienin; Dziękczynno-
błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o potrzebne łaski; †Łukasz 
Dominików;  

SATURDAY / SOBOTA - June 30 
6:00 AM - †Jadwiga Kolosa;  
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM -  O Boże błogosławieństwo dla Anny i Tomasza w dniu ślubu w 
Polsce; ††Odell Emberton & Carla Willis; † Enrique Zunino;  
1:00 PM - Sebastian Drozd & Natalia Zajdel 
2:30 PM - Vincent Allegretti  & Laura Duncan 
5:30 PM  - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;  
7:00 PM - Dziękczynno błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; †Karol Żak; 

SUNDAY / NIEDZIELA - July 1 
6:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
7:30 AM - †Jan Plewa; †Ted Mitrenga; 
9:00 AM—O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Ks. Adama Piaseckiego, 
C.R. W dniu urodzin; O zdrowie i Boże błgosławieństwo dla Filipa w dniu 7. 
urodzin; †Lucjan Milewski; †Jadwiga Kolosa; †Władysława Wicek; †Jan 
Mazur; †Antoni Babiński;   
10:45 AM  - †Mary Kopinski; 
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Skrzyneckiego 
oraz całej rodziny Skrzyneckich; O Boże błogosławieństwo dla członków Koła 
Żwegeo Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; †Antoni Zalewski; ††Jan i 
Mieczysław Weryński;  
5:00 PM - For parishioners;  
6:30 PM - Za parafian;  

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR 

REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R. 

REV. STANISŁAW LASOTA, C.R. 

REV. ADAM PIASECKI, C.R. 

   SR. IWONA BOROŃSKA, MChR 

   SR. FRANCISZKA KELER, MChR 

   SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR 
 

Permanent Deacon / Stały Diakon ‐ FRANK GIRJATOWICZ 
Business Manager / Manager Finansowy ‐ NINI CENTENO  
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący 
Rady Parafialnej ‐ JOSEPH JUREK 
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA  
Pastoral Minister / Posługa Duszpasterska ‐ 
ARLETA SZPAK‐CZECHOWSKA 

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Tomasz Mazur & Katarzyna Stasiek 

 

THIRD CALL 
Zachary Brown & Rose Sweeney  

Sebastian Drozd & Natalia Zajdel 
Vincent Allegretti  & Laura Duncan 

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. 

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 miesiąc przed datą 
chrztu. 



 

 

Pope Francis  
GAUDETE ET EXSULTATE	

 
 

CONTEMPORARY GNOSTICISM 
36. Gnosticism presumes “a purely 
subjective faith whose only interest is a 
certain experience or a set of ideas and 
bits of information which are meant to console and 
enlighten, but which ultimately keep one imprisoned in 
his or her own thoughts and feelings”.[35] 
An intellect without God and without flesh 
 
37. Thanks be to God, throughout the history of the 
Church it has always been clear that a person’s perfection 
is measured not by the information or knowledge they 
possess, but by the depth of their charity. “Gnostics” do 
not understand this, because they judge others based on 
their ability to understand the complexity of certain doc-
trines. They think of the intellect as separate from the 
flesh, and thus become incapable of touching Christ’s 
suffering flesh in others, locked up as they are in an ency-
clopedia of abstractions. In the end, by disembodying the 
mystery, they prefer “a God without Christ, a Christ with-
out the Church, a Church without her people”.[36] 

                  

CHICAGO                                                                                                                                                                                                                                          BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  CHICAGO                                                                                                                                                                                                                                          BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

                  

CHICAGO                                                                                                                                                                                                                                          BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  CHICAGO                  ST. HYACINTH BASILICA 

Birth of St. John the Baptist                                                                                          June 24, 2018 

6/24 Birthday of John the Baptist  

6/25   Monday of week twelve  

6/26 Tuesday of week twelve 

6/27  St. Cyril of Alexandria (370-444)          

 Cyril was moderate and concilia-
tory, and sought to reconcile to 
the Church any Nestorians who 
were willing to engage in dia-
logue. It is largely through his 
efforts that we can celebrate (even 
if we still fail to understand) the 
two natures of Christ, and that we 
can address Mary as “Mother of 
God”. It is as a theologian rather 
than as a politician that Cyril is 
honored. 

6/28 St Irenaeus (130 - 202)                 

  Irenaeus was born in 
Smyrna, in Asia Mi-
nor (now Izmir in 
Turkey) and emi-
grated to Lyons, in 
France, where he 
eventually became 
the bishop. It is not known for certain whether he was 
martyred or died a natural death. 

6/29    Saints Peter and Paul, Apostles – Solemnity 
 

Veneration of the two great Apostles, Peter and Paul, has 
its roots in the very foundations of the Church. They are 
the solid rock on which the Church is built. St. Peter suf-
fered martyrdom under Nero, in A.D. 66 or 67. He was 
buried on the hill of the Vatican where recent excavations 
have revealed his tomb on the very site of the basilica of 

St. Peter's. St. Paul was be-
headed in the via Ostia on the 
spot where now stands the 
basilica bearing his name. 
Down the centuries Christian 
people in their thousands have 
gone on pilgrimage to the 
tombs of these Apostles.  

LITURGICALLY SPEAKING 

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

 

Monika Krzyżewski, Rev. Michał 
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. 

Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, 
Rev. Antoni Bus, Franciszek 

Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa 
Maria Santos, Helena Jankowska, 

Rev. Tomasz Wojciechowski; 

	6/30    First Martyrs of the See of Rome              

When the city of Rome had been devastated by fire in the 
year 64, the Emperor Nero launched a persecution against 
the Christians, who were 
thrown to the wild beasts 
in the arena or soaked in 
tar and used as living 
torches. Their deaths are 
documented in the writ-
ings of the Roman histo-
rian Tacitus and in Pope 
St Clement’s letter to the 
Corinthians.   
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THEOLOGY ON TAP 

Join us for the Theology on Tap 
2018 kickoff event on Monday, 
June 25 at The Fremont in Chi-
cago with Father Tom Rosica, 
Chief Executive Officer of Salt and Light Catholic Media 
Foundation in Canada,and Australia’s X Factor priest Fa-
ther Rob Galea! Father Rob will speak about his inspiring 
journey from troubled teen to Catholic priest. He will also 
be performing some of his music that made him an inter-
net sensation in 2015 thanks to his audition for Australia’s 
X Factor.  

 

The 2nd collection on July 1st 
is the annual Peter’s Pence 
Collection. The purpose of 
the Peter's Pence Collection 
is to provide the Holy Father 
with the financial means to 
respond to those who are 
suffering as a result of war, 
oppression, natural disaster, 
and disease.  Thank you for 
your generous support. The 
Peter's Pence Collection has 

raised nearly $200 million to support our suffering broth-
ers and sisters around the globe. Thank you for standing 
in solidarity with the Holy See through your generosity. 
Please continue to pray for our brothers and sisters in 
faith who are facing adversity.  

 

Parish Carnival 
 

The parish carnival will take place Aug. 
23-26.  We are still in need of prizes and 
volunteers. Anyone who would like to 
volunteer should contact Fr. Jankowski. 

 

 

SMILE ON YOUR FACE 
 

A 3 year old boy prayed: 
 

“Our Father, Who does art in 
heaven ,  Haro ld  i s  H is 
name.  Amen.” 

 

Golden Wedding 
Couples who are celebrating their 
50th wedding anniversary in 2018 
are invited to the Golden 
Wedding 50th Anniversary Mass 
on Sunday, September 16 at 2:45 

p.m. Location of the Mass and more information will be 
sent to pastors and parish secretaries this month.  

HOLY FIRE 2018 
 

Holy Fire 2018 will take 
place this fall at the UIC 
Pavilion on Friday Octo-
ber 26 and Saturday Octo-
ber 27. 
 

  Why participate in Holy Fire? 
Pope Francis challenges all of us to become mission-
ary disciples who are not afraid to witness the faith. 
We believe that a joint witness of thousands of young 
people and their prayers will help them see them-
selves as witnesses of Christ and members of a young 
Church. 

Who should attend? 
All 6th to 9th grade students from parish religious 
education programs and Catholic schools, together 
with their teachers, catechists, youth ministers, par-
ents, chaperones, and pastors from throughout the 
Midwest region are invited. 
 

Michael Theisen 
National Federation for Catholic Youth Ministry 
E-mail: miket@nfcym.org     

 
This week’s 2nd collection is for the 
repair needs of the parish.  Thank 
you for generous support of the 

parish.  

  

SPECIAL NOTICE 

Beginning July 1, the Parish office hours will change.  The 
office will be open Monday through Friday from 10:00 
AM to 6:00 PM.   It will not be open on Saturdays and 
Sundays.  Please adjust to the new hours.  Thank You! 

Birth of St. John the Baptist                                                                                          June 24, 2018 



 

 

Piątek, 29 czerwca - Uroczystość Świętych  
Piotra i Pawła Apostołów 

 

To są Święci, którzy podczas życia 
ziemskiego użyźnili własną krwią 
Kościół: pili kielich Pański i stali się 
przyjaciółmi Boga". Tak o świętych 
Piotrze i Pawle mówi antyfona na 
wejście z Mszału Rzymskiego, których 
to czcimy 29 czerwca. Liturgia łączy w 
jednej uroczystości: Piotra - głowę 
Kościoła i Pawła - Apostoła narodów. 
Obydwaj są żywym fundamentem 
Kościoła zbudowanego ich trudami, a w 
końcu użyźnionego ich męczeństwem.  
Uroczystość uwypukla rolę tych dwóch filarów Chrystusowego 
Kościoła. Zarówno św. Piotr, jak i św. Paweł są bez wątpienia 
najbardziej wybitnymi uczniami Jezusa z Nazaretu. Wierność 
Jego nauce potwierdzili męczeńską śmiercią. Kościół umieszcza 
w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie 
dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą 
Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie 
byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj 
w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz, że w 
Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Św. Piotr - pierwszy papież, 
jest patronem wielu miast oraz ludzi pracy: blacharzy, 
budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, 
zegarmistrzów. Św. Paweł zaś jest patronem licznych zakonów 
oraz osób: marynarzy, powroźników, tkaczy. W naszej bazylice 
można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. 

 

MODLITWA DO ŚW. PIOTRA I PAWŁA 
Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, 

uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną  
i miłość doskonałą, zaparcie się samego 
siebie, cierpliwość w przeciwnościach, 
gorliwość w modlitwie i wypełnianiu 

obowiązków, czystość serca, oddanie się 
woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.  

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA                               24 czerwca 2018 
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      Święty Jan Chrzciciel  
to wyjątkowy święty – jako 
j e d y n y  c i e s z y  s i ę 
przywilejem obchodzenia 
jego uroczystości w dniu 
urodzin. Imię Jan oznacza 
"Bóg jest łaskawy". Urodził 
się jako syn żydowskiego 
kapłana Zachariasza i 
Elżbiety. Przyszedł na świat 
w sześć miesięcy przed 
narodzeniem Jezusa, w Ain 
Karim, leżącym w Judei, 
ok. 7 km od Jerozolimy. 
J eg o  na r o d ze n i e  z 

wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo 
zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy 
Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. 
Zachariasz wiedząc jednak, że jego żona jest bezpłodna, 
nie uwierzył archaniołowi, wskutek czego utracił mowę. 
Przy obrzezaniu syna, któremu nadał imię Jan, zgodnie z 
polecieniem anioła, Zachariasz odzyskał głos. Wyśpiewał 
on kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic 
mesjańskich i wita swojego syna jako proroka, który 
będzie szedł przed Panem i gotował mu drogę w sercach 
ludzkich. Kantyk ten jest stałą częścią codziennej 
porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Św. Jan, poprzez 
swoją matkę, Elżbietę był krewnym Jezusa. Po wczesnej 
śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan 
rozpoczął  ascetyczne i pustelnicze  życie na Pustyni 
Judzkiej. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według 
prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło 
nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Głównym 
celem jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia 
oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. 
Symbolem tego był chrzest udzielany przez proroka w 
rzece Jordan. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. 
Betanii i Enon. Niedługo po chrzcie Jezusa twarde słowa 
św. Jana na temat niemoralnego małżeństwa tetrarchy 
Galilei stały się pretekstem, by wtrącić go do więzienia. 
W dniu urodzin Heroda, podczas uczty, na skutek spisku 
jego żony Herodiady, Jan został ścięty mieczem. 
Wydarzyło się to ok. 32 roku. Po tym wydarzeniu Jezus 
tak powiedział o św. Janie: On jest tym, o którym 
napisano: "Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, 
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: 
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela”. Takiego świadectwa z ust Chrystusa 
nie otrzymał żaden inny człowiek. Św. Jan Chrzciciel był 
pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu 
poświęcona jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie. 

  

MODLITWA	DO	ŚW.	JANA	CHRZCICIELA	
Boże,	wysłałeś	św.	Jana	Chrzciciela,	aby	był	

zwiastunem	Twego	Syna,	który	urodził	się	i	umarł	za	
nas.	Pozwól	nam	wyznawać	naszą	wiarę	w	Ciebie,	za	
przykładem	św.	Jana,	który	został	umęczony	za	

prawdę	i	sprawiedliwość.	Amen.	 

 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

CZAS WAKACYJNY ALE NIE BEZ PANA BOGA 

Kochani!  
Co  roku  pode jmujemy czas 
wypoczynku w gronie najbliższych 
albo samotnie, z dala od zgiełku, 
ha łasu.  Wszystko po to,  by 
zregenerować własne siły. Czas 
wakacji to nie tylko nabranie sił do 

dalszej posługi i pracy. To także szukanie właściwego miejsca i 
czasu na refleksję nad czasem minionym, nad swoją relacją do 
najbliższych i do Pana Boga.  Gdziekolwiek się znajdziemy, 
odszukajmy "drugiego człowieka". Poszukajmy Boga Stwórcy 
we wszystkich stworzeniach, które podziwiać będziemy.  Pan 
Bóg zawsze  objawia się tym, którzy Go poszukują i są na 
Niego otwarci.  Nie zapomnijmy o naszym Panu w czasie 
naszych wakacyjnych wędrówek. Wszystkim wyjeżdżającym 
życzę wielu łask Bożych i opieki Aniołów Stróżów i nie 
zapominajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie.  

ks. Stanisław - proboszcz   



 

 

 
BAZYLIKA 
ŚW. JACKA 

 
 

25 
CZERWIEC  

7:00 PM 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA                               24 czerwca 2018 

PRAWO PRZYNALEŻNOŚCI DO PARAFII 
 

KTO JEST PARAFIANINEM ? 
Wiele osób przychodzi do 

kancelarii parafialnej 
prosząc o zaświadczenie 

bycia parafianinem. Zawsze 
z radością takie 

zaświadczenia wydajemy, 
pod warunkiem, że dana 

osoba jest zarejestrowana 
w parafii.  

 

CO WIĘC POWODUJE, ŻE OSOBA JEST 
ZAREJESTROWANA? 

Nie jesteś zarejestrowanym parafianinem dlatego, że twoi rodzice tu 
przychodzą. Nie jesteś zarejestrowanym parafianinem dlatego, że tu 
chodziłeś do szkoły. Nie jesteś  zarejestrowanym parafianinem tylko 
dlatego, że tutaj przychodzisz na Mszę Świętą. Bycie parafianinem 
lub parafianką oznacza, że wypełniłeś formularz rejestracyjny w 
naszym biurze, czy też podałeś wypełnioną już formę zakrystiance 
lub przyniosłeś ją do biura. Gdy się zarejestrujesz 
dostaniesz koperty donacyjne, w parafii, w której się 
zarejestrowałeś. Jeśli zapomnisz wziąść kopertkę z domu na dany 
tydzień, można użyć wtedy zwykłe koperty, które są na bocznych 
wejściach i napisać na kopercie imię i nazwisko, adres lub swój 
numer parafialny. Bycie parafianką lub parafianinem oznacza 
angażowanie się w życie parafii poprzez uczestnictwo w 
wydarzeniach parafialnych o charakterze duchowym (Msze Święte, 
rocznice, jubileusze parafialne) oraz wspólnototwórczym (opłatek 
parafiany, święconka, pikniki, wspólne spotkania przy kawie, obiady 
itd.), jak również wspieranie parafii poprzez dobrowolną pomoc w 
organizacji wydarzeń, a także regularne wsparcie materialne 
parafii.  Parafia nie byłaby taka sama bez parafian, którzy 
tworzą tę parafię oraz powodują, że jest ona wyjątkowa. Osobom, 
które nie są zarejestrowane w parafii, nie możemy wydać żadnych 
zaświadczeń i listów zezwalających na pełnienie funkcji ojca / matki 
chrzestnej czy świadka przy bierzmowaniu. Aby uzyskać taki list, 
należy być zarejestrowanym parafianinem minimum przez 3 
miesiące. 
 

REJESTRACJA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT 
Osoby które ukończyły wiek 18 lat, pracują i są niezależne 
finansowo od swoich rodziców, powinny rejestrować się już jako 
osoby dorosłe, oddzielnie od swoich rodziców, nawet jeśli nadal 
mieszkają z rodzicami pod tym samym adresem. 

STYPENDIA LIGII KATOLICKIEJ POMOCY 
RELIGIJNEJ POLSCE I POLONII    

 

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce 
i Polonii po raz pierwszy w swej  

75-letniej historii oferuje w tym roku 
określoną ilość stypendiów 

akademickich dla Polonii w USA z 
pilotażowego regionu 7: Illinois, Indiana 

i Wisconsin. Polonijna młodzież 
uniwersytecka, aktywnie zaangażowana 
w życie Kościoła lokalnego i organizacje 

społeczne, będzie mogła ubiegać się o 
stypendium im. Świętego Papieża Jana Pawła Wielkiego na 

rok akademicki 2018 (jesień) - 2019 (wiosna). Termin 
składania aplikacji i dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 

2018 roku. Po więcej informacji o warunkach, kryteriach 
przyznawania stypendiów i aplikacji do pobrania, zapraszamy 
na stronę internetową Ligi: www.catholicleaguepolonia.org.  

Razem możemy rozpocząć nowy rozdział historii i 
przeobrażać przyszłość Polonii w Ameryce!  
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PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA CZERWIEC: 
 

 

Każdego miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę 
wiernych na konkretny problem społeczny. Warto 

pamiętać o tym w naszych modlitwach.  
 

*Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe 
sprzyjały solidarności i poszanowaniu 

drugiego człowieka w jego odmienności.  

KARNAWAŁ PARAFIALNY 
 

Tegoroczny Karnawał Parafialny 
odbędzie się w dniach 23-26 
sierpnia. Apelujemy do naszych 
parafian o  przynoszenie nagród 
na naszą loterię fantową oraz o 
pomoc wolontariuszy przy 
naszym parafialnym karnawale. 
Każdy, kto chciałby zostać 

wolontariuszem proszony jest o kontakt z ks. proboszczem 
Stanisławem Jankowskim. Jeśli chciałbyś podarować nagrody, 
prosimy o przyniesienie ich do kancelarii parafialnej w 
godzinach pracy biura. Dziękujemy za każde wsparcie i 
pomoc. 

ZŁOTE GODY 
MAŁŻEŃSTWA 

 

W niedzielę, 
 16 września 2018 roku 

o godz. 2:45 po 
południu w Holy Name Cathedral (Katedrze Świętego 

Imienia) odbędzie się uroczysta Msza św. z okazji  
50-ej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.  

Pary, które zawarły związek małżeński w roku 1968 
proszone są o skontaktowanie się ze swoją parafią w 
celu dokonania rejestracji, lub zarejestrować się na 

stronie internetowej: www.pvm.archchicago.org.  



 

 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA                               24 czerwca 2018 

1 LIPCA - Msza św. o 12:30  

i wymiana 
tajemnic 
różańca 

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 
 

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m. 

w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o 
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 p.m. w naszej bazylice.  Więcej informacji na stronie 
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org 

___________________________________________________ 
 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO  
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy 

Św. wieczornej w kaplicy. 
____________________________________________________ 

 

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 p.m. w Res. 
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki. 

_________________________________________________________ 
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych  
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy. 

___________________________________________________ 
 

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.  

___________________________________________________ 
 

KRĄG BIBLIJNY 
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall 

pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.  
_______________________________________________________ 

 

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. Kapelanem  grupy jest ks.Adam 
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska. 
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II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 24 czerwca 
II składka zostanie przeznaczona na  

remonty budynków parafialnych.  
 

Natomiast w niedzielę następną, 1 lipca  
II kolekta przeznaczona będzie na 
papieską działalność charytatywną 

tzw.„Świętopietrze”.  
Kolekta ta trafia do Watykanu.  

   Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary! 
 

„ŚWIĘTOPIETRZE” 
 

Przypadająca 29 czerwca uroczystość świętych 
Piotra i Pawła tradycyjnie w Kościele 
powszechnym jest dniem szczególnej łączności 
z następcą św. Piotra i Stolicą Apostolską. Na 
całym świecie zbierane są wówczas datki na 
działalność charytatywną papieża, zwane 
„świętopietrzem”. W naszym kościele następna 
II kolekta przeznaczona będzie na potrzeby Ojca 

Świętego, na wsparcie Kościołów najuboższych. Celem kolekty jest 
zapewnienie Ojcu Świętemu środków finansowych, które przeznacza 
na potrzeby tych, którzy cierpią z powodu wojen, prześladowań, klęsk 
żywiołowych i chorób. Dziękujemy za Wasze hojne wsparcie, za 
Waszą postawę solidarności ze Stolicą Apostolską za pośrednictwem 
tej ofiary. Prosimy o nieustanną modlitwę za naszych współbraci w 
wierze, którzy stoją w obliczu różnorodnych przeciwności losu oraz w 
intencji naszego papieża Franciszka. 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH 
 

„Przesyłam serdeczne pozdrowienia 
piłkarzom i tym wszystkim, którzy 
śledzą rozpoczynające się  w Rosji 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. 
Życzę, by to sportowe wydarzenie 
stanowiło znaczącą okazję do 
spotkania i braterstwa. (...) 

Zapraszajmy Ducha Świętego do 
naszych środowisk, przyzywajmy Go zanim zaczniemy działać: 

„Przyjdź Duchu Święty”. (...)  Miłość jest zawsze 
zaangażowaniem na rzecz innych. Ponieważ miłość wyraża się 
w czynach, nie w słowach. (...) We wszystkich okolicznościach 

starajmy się okazywać radość Królestwa Bożego.” 

NABOŻEŃSTWO	CZERWCOWE		
	

Zapraszamy	do	uczestnictwa	już	w	
ostatnich	nabożeństwach	czerwcowych	
ku	czci	Najświętszego	Serca	Jezusowego,	

które	odprawiane	są	codziennie		
15	minut	przed	wieczorną	Mszą	Świętą.	

OGŁOSZENIE!   

Od 1 lipca godziny 
urzędowania biura 

parafialnego w naszej 
parafii ulegną zmianie.  

Biuro będzie otwarte od poniedziałku do piątku 
od 10:00 rano do 6:00 po południu.  

W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.  
Prosimy o dostosowanie się do nowych godzin 

urzędowania. Dziękujemy!  


