ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
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 Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
SUMMER HOURS
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
10:00 AM - 6:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JULY 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Ks. Adam Piasecki
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Stefania Kruk
TUESDAY / WTOREK - JULY 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorrane Nazimek,
7:00 PM - +Anna Gargula; +Stefania Kruk
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 22
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Stefania Kruk
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - W intencji Marii i Józefa Prokopek; +Stefania Kruk
FRIDAY / PIĄTEK - JULY 24
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla siostry Kingi w dniu imienin; O potrzebne
łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii;
+Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Henry J. Zygmunt
7:00 PM - O Boże błog. dla siostry Kingi w dniu imienin; +Stanisław
Sak w 1. rocz. śmierci; +Stefania Kruk
SATURDAY / SOBOTA - JULY 25
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Ks. Adam
Piasecki
8:00 AM -Health and blessings for Paul; +Edward & Lorraine
Nazimek;
11:30 AM -Wedding : Oleh Kostyuk & Katarzyna Jalowiec
4:00 PM -Wedding: Marcos Perez & Katarzyna Dworzecka
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Krzysztof Swierczynski, +Stefania Kruk, +Helena,
Romuald Sojka, +Stanisław Gaweł
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 26
6:00 AM - O Boże błog.dla s. Anny Górskiej w dniu imienin; +Zofia
Przekop
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family;+Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla s. Anny Górskiej w dniu imienin; O
potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za grzechy w
rodzinie Zofii; +Edward Haruza, +Lucjan Milewski, +Władysława
Stopa, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i
Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Dusze w czyśćcu cierpiące
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
12:30 PM - O Boże błog. dla s. Anny Górskiej w dniu imienin;
+Władysława i Józef Ciołek, +Edward Haruza, +Leszek Żak,
+Mieczysław Bogdan;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian; O Boże błog. dla siostry Anny Górskiej
w dniu imienin; +Ks. Adam Piasecki CR

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN 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

Joseph Ronda & Dagmara Skubisz
SECOND CALL

Michael Watson & Aleksandra Podowski
THIRD CALL

Oleh Kostyuk & Katarzyna Jalowiec
Marcos Perez Katarzyna Dworzecka

BAPTISM / CHRZTY
Bryce Catalina Robles
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Tadeusz Nogas
† Zbigniew Milan
Eternal rest grant unto them, o Lord and let perpetual light
shine upon them. May they rest in peace. Amen

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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LITURGICALY SPEAKING
7/22 St Mary Magdalene
Mary of Magdala was healed of “seven
devils” by Jesus. She ministered to him
in Galilee and was present at his
crucifixion. She was in the group of
women who were the first to discover
the empty tomb, and it was to her that
the risen Jesus first appeared.

7/23. Saint Bridget of Sweden, Religious
She had many mystical visions, which
alarmed her because she feared that
they might be the work of the Devil;
but a learned Cistercian monk
reassured her, and she subsequently
dictated and published the revelations
she received, which were partially
devotional and partly prophetic.

7/25 St. James the Apostle Feast
He was the brother of St John and, like
him, a fisherman. He was one of the
witnesses of the Transfiguration and
one of those who slept through most of
the Agony in the Garden. He was the
first of the apostles to be martyred,
being beheaded by King Herod Agrippa
I to please the Jewish opponents of Christianity. He was
buried in Jerusalem, and nothing more is known about
him until the ninth century.

7/26 Saint Joachim and Saint Anne,
parents of the Blessed Virgin Mary
An ancient tradition, already known in the 2nd century,
gives these names to the parents of the Virgin Mary. The
cult of St Anna became popular in the 6th century in the
East, and in the 10th century in the West, where she is the
patron saint of Brittany; Joachim was added a long time
later – too often the fate of fathers.

POPE FRANCIS TWEET
Faith is either missionary or it is no
faith at all. Faith takes us out of
ourselves and toward others. Faith must be
transmitted, not to convince but to offer a
treasure. Let us ask the Lord to help us live our
faith with open doors: a transparent faith.
CHICAGO

We would like to warmly
welcome Fr. Anthony
Dziorek, CR, who by the
decision of the religious
authorities was sent to work at
St. Hyacinth Basilica.
Fr. Anthony Dziorek already worked in our parish
in years 1981-85. Next, he was sent to work in the
parish of Our Lady of Loretto in St. Louis, MO.
Since 1986, he worked in the parish of St.
Stanisław Bishop and Martyr, and for the last 26
years he was the pastor of that parish.
We are glad that Fr. Anthony is
among us.
Father, we wish you God's
blessings, lots of strength and
gifts of the Holy Spirit in your
pastoral ministry. We entrust you
to the Holy Mother, may She keep you in Her
care. God bless you!
PLEASE SUPPORT
„The Mission for the
Poor”
"St. Hyacinth’s Pierogi "homemade dumplings
We offer two varieties:
meat pierogies; potato & cheese
Orders can be placed and then picked up at the
Parish Office. Please call (773) 234-9776 to place
an order. Remember this number!!! We look
forward to seeing you. THANK YOU for your
support.

Parish Carnival 2020
This year our annual
Parish Carnival has been
cancelled.
ST. HYACINTH BASILICA

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
SUNDAY REFLECTION

Today’s Readings: Wis 12:13, 16–19;
Ps 86:5–6, 9–10, 15–16; Rom 8:26–27;
Mt 13:24–43 [24–30]
A God who judges with leniency and clemency, a
Spirit groaning because we know not how to pray,
a patient master waiting to separate wheat and
weeds, a tiny seed growing into a great bush, and
the miracle of yeast and flour! All of these images
found in our readings today speak of the
unexpected, the countercultural, and of the
compassion and intimacy of our relationship with
God. Many times we are afraid to come to God in
prayer, or we may turn away from our God
because of our weakness and sinfulness. We are
not presented with a vengeful God who is waiting
to smite us, but a God of infinite love and wisdom
and patience who will show us the way. What an
amazing gift this is!
WE NEED TO GROW
We live in an instant world of microwaves and
drive-throughs and a disposable society in which
things quickly become obsolete, so today’s
message is very strange. In all the readings today,
and especially in the Gospel, we see
transformation, but it is not something that happens
overnight, nor does it take
place without effort. We are
met with parables of a patient
and loving God who can see
a positive outcome at the end
and is willing to wait and
nourish us and help us all get
there. The sower’s seeds
require a growth period and
some careful sorting. To
make the bread, one must
knead it and wait patiently.
In planting a mustard seed, something so tiny
yields great results, but not until after completing a
period of dormancy and waiting.
WHAT IS OUR LEAVEN?
In our own growth, something usually spurs us on
and calls us to change. For a young couple who
find out they are expecting, this may be the
CHICAGO

JULY 19, 2020
impetus to “grow up” and straighten out their
spending habits. For another, perhaps a heart
attack or prolonged illness calls one to wake up
and gives one a second chance at life. Losing a job
or a spouse or surviving a car accident may mean
it is time for a “do-over.” Isn’t it amazing to
realize that we are blessed with a tender, loving
God who will walk through all these changes in
our lives, who is cajoling us into a better self?
Here is a God who doesn’t pull the plug because
of our sins, but is willing to wait and sort and
“gather the wheat.” Let us be grateful for this gift
of loving mercy. Recall the simple prayer found in
Psalm 86: “You, O Lord, are a God merciful and
gracious, slow to anger, abounding in kindness and
fidelity. Turn toward me, and have pity on me; /
give your strength to your servant.”
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA
CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz;
Dolores Kielas Monika Krzyżewski,
Rev. Michał Osuch, Rev. Francis
Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena
Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz
Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley
Rykaczewski and all suffering from Coronavirus.
CONFIRMATION CLASSES
Rite of Christian Initiation for Adults
(RCIA)
RCIA classes will begin in October. Adults
who have not been baptized, received their
First Holy communion, the Sacrament of Reconciliation
and Confirmation, should contact the parish Office to
register. The classes are held once a week here at St.
Hyacinth. Individuals completing the RCIA Program will
receive the sacraments on Holy Saturday.

TO TEACH WHO CHRIST IS
CAMPAIGN
Total collections for TTWCI
(St. Hyacinth) is $109,296.50.
$33,572 will be taken from it to pay the Archdiocese
for the School’s Property Assesments
for year 2015-2016.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 13, 24-43
O co proszę? O cierpliwość w pracy nad
sobą i mądrość w walce ze złem

Na początku medytacji wzbudzę w sobie głębokie
pragnienie słuchania Jezusa. Usiądę blisko Niego i
będę słuchał z uwagą przypowieści, w której
opowiada o moim życiu. Jezus trzykrotnie podkreśla,
że w moim życiu zasiał dobre nasienie (ww.
24.27.37)!
Czy wierzę, że istnieje we mnie ziarno dobra, że Bóg
stworzył mnie dobrym? Czy potrafi ę dostrzec w
sobie dobre cechy i zdolności? Wymienię przed
Jezusem wszystkie dary, które odnajduję w sobie.
Jezus przestrzega mnie, że istnieje Zły, który chce
zagłuszyć we mnie ziarno dobra. Działa z wielką
przebiegłością,
najczęściej
wtedy,
gdy
„zasypiam” (w. 25-26). Czy wierzę w istnienie
Złego? Czy są we mnie takie ziarna dobra, które
zagłuszam?
Jezus zaznacza, że Zły ma moc zasiania złego ziarna,
ale nie ma bezpośredniej mocy niszczenia we mnie
ziarna dobra. Bóg i Jego łaska są silniejsze od
największej przebiegłości Złego. Powierzę się
opatrzności Boga. Będę prosił Go z ufnością, aby
strzegł we mnie ziarna dobra i troszczył się o jego
wzrost.
„Pozwólcie obojgu róść
aż do żniwa” (w. 30).
Jezus
uczy
mnie
cierpliwości. Rozwój
dobra dokonuje się
powoli
i
pośród
ludzkiej
słabości.
Najskuteczniejsza walka ze złem dokonuje się
poprzez pielęgnowanie w sobie dobra.
W przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie Jezus
przypomina mi, że to, co dobre, często rozwija się w
sposób niewidoczny (ww. 31-35). Czy nie ulegam
pokusie odnoszenia natychmiastowych sukcesów?
W serdecznej rozmowie z Jezusem będę prosił Go o
cierpliwość w rozwoju i pokorę w zmaganiu się ze
słabością: „Daj mi, Panie, serce cierpliwe i mądre w
codziennym wzrastaniu!”.
Krzysztof Wons SDS
CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 lipca - Św. Marii Magdaleny
Maria pochodzi z egipskiego lub
hebrajskiego,
w
pierwszym
przypadku znaczy „miłowana przez
Boga”, w drugim „pani”; Magdalena
–
z
hebrajskiego,
znaczy
„pochodząca z Magdali”. Według
interpretacji Grzegorza Wielkiego
Maria Magdalena była grzesznicą, która poprosiła Jezusa o
przebaczenie, stając się Jego uczennicą. Była pierwszym
świadkiem Zmartwychwstania. Według tradycji apokryficznej
ewangelizowała Prowansję i tam zmarła. Stamtąd jej kult
rozpowszechnił się w całej Europie.

23 lipca - Św. Brygidy Szwedzkiej
Urodziła się koło Uppsali w 1303 roku. W
wieku czternastu lat poślubiła szlachcica
Ulfa Gudmarssona, z którym miała ośmioro
dzieci. Kiedy została wdową, poświęciła się
życiu ascetycznemu i kontemplacyjnemu.
Była tercjarką franciszkańską i założyła
męski i żeński zakon Najświętszego
Zbawiciela. Zmarła w Rzymie w 1373 roku.

24 lipca - Św. Kingi
Przyszła na świat w węgierskiej
królewskiej rodzinie Beli IV z dynastii
Arpadów. Królewski ten ród z wielką troską
pielęgnował życie wiary i wydał wielkich
świętych. Z niego pochodził św. Stefan,
główny patron Węgier, i jego syn, św.
Emeryk. Szczególne zaś miejsce pośród
świętych z rodziny Arpadów zajmują kobiety:
św. Władysława, św. Elżbieta Turyńska, św.
Jadwiga Śląska, św. Agnieszka z Pragi i wreszcie siostry Kingi św. Małgorzata i bł. Jolanta. Pragnęła poświęcić się Bogu całym
sercem przez ślub dziewictwa. Toteż, gdy ze względu miała
zostać żoną księcia Bolesława, przekonała go do dziewiczego
życia na chwałę Bożą i po dwuletniej próbie małżonkowie
złożyli na ręce biskupa Prandoty ślub dozgonnej czystości. Św.
Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo
przeżywane w jedności z Chrystusem może stać się drogą
świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości.

25 lipca - Św. Jakuba Apostoła
Imię pochodzi z aramejskiego i znaczy
„uczeń Boga”. Syn Zebedeusza i brat Jana
ewangelisty, był apostołem Jezusa,
świadkiem Jego Przemienienia oraz
konania w Ogrodzie Oliwnym. Poniósł
męczeństwo za Heroda Agryppy około 42
roku. Odnalezienie jego relikwii w
Composteli w IX wieku przyczyniło się do
rozpowszechnienia jego kultu. Początkowo był przedstawiany
jako pielgrzym, natomiast po ukazaniu się świętego w trakcie
bitwy pod Clavijo w 844 roku, popularne stało się
przedstawienie Jakuba na koniu, pokonującego Maurów.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

do pracy duszpasterskiej w Bazylice Św. Jacka.
Ks. Antoni Dziorek CR pracował już w naszej
parafii w latach od 1981-85. Następnie został
skierowany do pracy w parafii Matki Bożej z
Loretto w St. Louis, MO. Od 1986 roku
pracował w parafii św. Stanisława Biskupa i
Męczennika, a przez ostatnie 26 lat jako
proboszcz tej parafii. Cieszymy się, że ks.
Antoni jest wśród nas.
Życzymy Księdzu błogosławieństwa Bożego,
dużo sił, darów Ducha
Świętego w posłudze
duszpasterskiej. Zawierzamy
wszystkie księdza sprawy
Matce Najświętszej, niech Ona
ma Księdza w swojej opiece.

CHICAGO

SPOWIEDŹ
Księża spowiadają codziennie
od poniedziałku do soboty
7:45 AM - 8:00 AM
6:45 PM - 7:00 PM

ZAPISY NA NOWY ROK 2020/2021
Trwają zapisy do naszej
Niedzielnej Szkoły
Katechetycznej oraz do
Polskiej Szkoły im. Stefana
Kard. Wyszyńskiego.
Zajęcia w Parafialnej Polskiej
Szkole odbywają się w każdą sobotę od
godziny 9:00 rano do 12:15 po południu.
Szkoła Wyszyńskiego istnieje od
ma
wspaniałą kadrę nauczycielską i posiada
akredytację stanu Illinois.
Katecheza dla dzieci i młodzieży, które nie
chodzą do Polskiej Szkoły odbywa się w każdą
niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o
godz. 9:00 rano, czyli od 10 do 11
rano w Resurrection Hall.
Zapraszamy wszystkich
chętnych.Więcej informacji w biurze
parafialnym.
SZKOŁA

BAZYLIKI ŚW. JACKA
W CHICAGO
ILLINOIS

KATECHETYCZNA

Co roku podejmujemy czas wypoczynku w gronie
najbliższych albo samotnie, z dala od zgiełku,
hałasu. 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
życzymy wielu łask Bożych i
opieki Aniołów Stróżów i nie
zapominajmy o niedzielnej
Mszy św. i codziennej
modlitwie.

ZAPRASZAMY. PRZYJDŹ.
JEZUS CZEKA TU NA CIEBIE

NIEDZIELNA

Serdecznie witamy ks.
Antoniego Dziorka CR, który
decyzją władz zakonnych został skierowany

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 12, 2020 / 12 lipca 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 6,010
$ 5,025

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.

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
Zwracamy się do parafian z prośbą
o przesyłanie niedzielnej ofiary pocztą na
adres biura parafialnego: 3636 W Wolfram
St, Chicago, IL 60618 lub drogą elektroniczną (online)
przez stronę internetową: sthyacinthbasilica.org. Z góry
dziękujemy za wszystkie ofiary.
THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
07/12
$1,000 - Anette Dvorak
$950- Anonymous
$250 - Joseph Kopinski
$200 - Barbara & Zbigniew Seweryniak;
$100 - Lilia Czaja, Alvine Kaminski, Krzysztof
Rzeszowski, Jacenty Mackowski, Drozd & Azzarello;
Nunez & Mendoza

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę 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
na II piętrze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARNAWAŁ PARAFIALNY 2020
W związku z sytuacją pandemii oraz ze
względu na bezpieczeństwo i
ograniczenia dotyczące imprez
Karnawał Parafialny się nie odbędzie.

PARISH OFFICE HOURS
June, July & August
office hours are 10:00 AM 6:00 PM
BIURO PARAFIALNE
Od 1 czerwca do 31 sierpnia
biuro parafialne jest czynne w godz. od 10:00
rano do 6:00 wieczorem.
CHICAGO

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 wszytkim
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

