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

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 – 5:30 pm English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 am - 8:00 pm
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 pm

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 21
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - †Marian Machlowski; †Jean Clement;
8:00 AM - †Mike Bialas; †Marian Machlowski; †Jean Clement;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji
Dzierzgowski; †Jakub Zelek; †Marian Machlowski; †Jean Clement;
TUESDAY / WTOREK - May 22
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny Grot w dniu
imienin;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji
Dzierzgowski;
WEDNESDAY / ŚRODA - May 23
6:00 AM - For living parents and benefactors of Resurrectionists;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny; O
potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony w dniu imienin;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in
purgatory; †Mike Bialas on 10th anniversary of death; †George Harris;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji
Dzierzgowski;
THURSDAY / CZWARTEK - May 24
6:00 AM - †For deceased parents and benefactors of Resurrectionists;
7:00 AM - †Jan Machalski;
8:00 AM - Birthday blessings for Lauretta Gembica;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji
Dzierzgowski;
FRIDAY / PIĄTEK - May 25
6:00 AM – For the Holy Father;
7:00AM - O szczęśliwy lot do Polski dla Doroty; ††Za zmarłych z rodziny
Iwony;
8:00 AM - †Rev. Michael Danek, C.R.
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji
Dzierzgowski;
SATURDAY / SOBOTA - May 26
6:00 AM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For living and deceased mothers;
1:00 PM - Ariel Kislo & Ivy Soul
4:00 PM - Alexander Pol & Lydia Ayala
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą o potrzebne
łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji Dzierzgowski;
†Eugeniusz Osuch;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 27
6:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rafael Quiroz;
9:00 AM -†Lucjan Milewski; †Władysława Wicek; †Krystyna Limanowska;
10:45 AM - †Marco Antonio Solis; †Dolores Karpowicz;
12:30 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieńsstwo i dary Ducha Św. dla
Gracjany w dniu I Komunii Św.; O Boże błogosławieństwo, zdrowie i
opiekę Maryi dla Patryka Staroń z okazji 26-tych urodzin; O Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji Dzierzgowski;
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

BAPTISM / CHRZEST ŚW.
Izien Marshal Joe
Angelina Feulner
Isabella Feulner
Joseph Feulner
Angelina Rose Aparo
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Grzegorz Milos & Genessis Acuna
Piotr Bielecki & Anna Dudek
Piotr Szlinger & Aleksandra Dabala
SECOND CALL

Paweł Pyrich & Anna Walencik
Łukasz Baran & Diane Gusciora
Daniel Gonzalez & Kristie Hendericks
Łukasz Kazimierczyk & Marzena Zagaja
THIRD CALL

Ariel Kislo & Ivy Soul
Alexander Pol & Lydia Ayala
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.

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - SATURDAY / SOBOTA:
7:45 A.M. & 6:45 P.M.
SATURDAY / SOBOTA: 5:00 P.M.

Pentecost
LITURGICALLY SPEAKING
5/20 Pentecost
5/21 Saint Christopher Magallanes and his Companions
5/22 Saint Rita of Cascia (1377 - 1447)
She was born near Cascia, in
Umbria in Italy. She was married
at the age of 12 despite her frequently repeated wish to become
a nun. Her husband was rich,
quick-tempered and immoral and
had many enemies. She endured
his insults, abuse and infidelities
for 18 years and bore him two
sons, who grew to be like him.
Towards the end of his life she helped to convert her
husband to a more pious way of life, but he was
stabbed to death by his enemies not long afterwards.
He repented before he died and was reconciled to the
Church.
Rita asked to join the convent of St Mary Magdalen at
Cascia. She was rejected for being a widow, since the
convent was for virgins only, and later given the impossible task of reconciling her family with her husband’s murderers. She carried out the task and was
allowed to enter the convent at the age of 36. She remained there until her death at the age of 70.
She is widely honored as a patron saint of impossible
or lost causes.

5/25 Saint Gregory VII, pope
or Saint Mary Magdalen of Pazzi, Virgin
or Saint Bede the Venerable, Priest, doctor
5/26 Saint Philip Neri (1515 - 1595)
He was born in Florence in
1515. At the age of eighteen he went to Rome, and
earned his living as a tutor.
St Philip Neri was an enemy of solemnity and conventionality. When some
of his more pompous penitents made their confession
to him (he was famous as a
confessor) he imposed salutary and deflating penances
on them, such as walking through the streets of Rome
carrying his cat (he was very fond of cats).
CHICAGO

May 20, 2018

Pope Francis
GAUDETE ET EXSULTATE
…A Christian cannot think of his or
her mission on earth without seeing it
as a path of holiness, for “this is the
will of God, your sanctification” (1
Thess 4:3). Each saint is a mission,
planned by the Father to reflect and
embody, at a specific moment in history, a certain aspect of
the Gospel.
20. That mission has its fullest meaning in Christ, and can
only be understood through him. At its core, holiness is
experiencing, in union with Christ, the mysteries of his life.
It consists in uniting ourselves to the Lord’s death and resurrection in a unique and personal way, constantly dying
and rising anew with him. But it can also entail reproducing in our own lives various aspects of Jesus’ earthly life:
his hidden life, his life in community, his closeness to the
outcast, his poverty and other ways in which he showed his
self-sacrificing love. The contemplation of these mysteries,
as Saint Ignatius of Loyola pointed out, leads us to incarnate them in our choices and attitudes.[18] Because
“everything in Jesus’ life was a sign of his mystery”,
[19] “Christ’s whole life is a revelation of the Father”,
[20] “Christ’s whole life is a mystery of redemption”,
[21] “Christ’s whole life is a mystery of recapitulation”.
[22] “Christ enables us to live in him all that he himself
lived, and he lives it in us”.[23]
21. The Father’s plan is Christ, and ourselves in him. In the
end, it is Christ who loves in us, for “holiness is nothing
other than charity lived to the full”.[24] As a result, “the
measure of our holiness stems from the stature that Christ
achieves in us, to the extent that, by the power of the Holy
Spirit, we model our whole life on his”.[25] Every saint is
a message which the Holy Spirit takes from the riches of
Jesus Christ and gives to his people.
22. To recognize the word that the Lord wishes to speak to
us through one of his saints, we do not need to get caught
up in details, for there we might also encounter mistakes
and failures. Not everything a saint says is completely
faithful to the Gospel; not everything he or she does is authentic or perfect. What we need to contemplate is the totality of their life, their entire journey of growth in holiness, the reflection of Jesus Christ that emerges when we
grasp their overall meaning as a person.[26]
… to be continued
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The annual Memorial
Day Mass at St.
Adalbert Cemetery will
take place at 10:30 am.
The Mass will be
celebrated by the V.
Rev. Gene Szarek, C.R.,
Provincial Superior of
the USA Province of the Resurrectionists. St.
Hyacinth priests will also concelebrate at the Mass.

FUNERALS

"It does no harm
just once in a while
to acknowledge that
the whole country
isn't in flames...
That there are people in this country
besides politicians,
entertainers and
criminals...
Like a child hugging
his best friend…

Just a note concerning funerals: although the Catholic Church now permits
cremations, cremation
should be viewed as an exception to the norm. The
Church teaches and encourages that funerals continue to
be done in the traditional way with a wake, funeral with
the body, and burial at the cemetery.
In those cases where cremation is done, the ashes should
be brought to the church for a Mass of Christian Burial. After the Mass, ashes are to be buried at the cemetery
and not be kept in the home, shared with others or scattered somewhere.
Liturgically speaking, eulogies, short remembrances, or
poems are not to be done at a Funeral Mass because they
are not part of the Mass. If the family wishes to do a
poem, eulogy or short remembrance, the Church encourages that it be done either at the wake, at home, or at the
reception after the cemetery.
This week’s second collection will be for
needed repairs of the parish building.
Thank you for your generosity.
God bless you!

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.
CHICAGO

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, Maria i Franciszek
Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Helena Jankowska,
Rev. Tomasz Wojciechowski;
ST. HYACINTH BASILICA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO

„DZIAŁANIE BOGA PRZED DUCHA ŚWIĘTEGO.”
Zastanawiałem się długo, o
czym powiedzieć w tę niedzielę
Zesłania Ducha Św. I pomyślałem,
że, zwrócę uwagę na to, że
musimy nieustannie umieć
dostrzegać działanie Chrystusa za
pośrednictwem Ducha Świętego
wokół nas. O tym, co się zdarzyło
kilka dni temu w Palermo nie
napisano w żadnej gazecie, nie
mówiono
w
żadnych
wiadomościach w telewizji,
ponieważ nikt o tym nie wiedział,
ale sam byłem tego świadkiem.
Otóż w tramwaju, na jednym z
ostatnich miejsc siedział mężczyzna i trzymał na kolanach
swoją małą córkę. Gdy tramwaj ruszył, kilkunastoletni
chłopak z Biblią w ręce odezwał się: – Muszę wam wszystkim

powiedzieć, co Jezus mówi nam dzisiaj…

Wszyscy zaczęli się rozglądać, w tramwaju nie było wiele
osób. Mężczyzna z dzieckiem, wyraźnie zdenerwowany,
krzyknął: – Bądź cicho!
Chłopak zamilczał, ale po chwili powtórzył:– „Muszę wam

powiedzieć, że Chrystus chce, byśmy potraktowali
Ewangelię na serio.”
Mężczyzna znowu krzyknął: – Przestań, bądź cicho!

Nikt w tramwaju nie reagował. Kilkunastolatek umilkł na
chwilę, ale potem znowu zaczął głosić Ewangelię. Wtedy
mężczyzna, który go uciszał posadził swoją córeczkę, wstał
i ze złością ruszył w stronę chłopaka: –Teraz, to cię uciszę!!!
Wtedy wydarzyła się niezwykła rzecz. Dziewczynka
zawołała: – Tato, proszę, nie bij go!
Ojciec odwrócił się do niej i upadł na podłogę głośno
płacząc. Nikt nie wiedział, że Bóg uczynił cud, bowiem
dziecko od urodzenia było głuchonieme. Mężczyzna był
zagniewany na Pana Boga, denerwował go – jak później
mówił – nawet dźwięk dzwonów i każde słowo o Bogu.
Wtedy, w tym tramwaju na Sycylii, Duch Święty przyszedł
ze swoją wielką mocą uzdrowienia i wszyscy otrzymali
odpowiedź, że Bóg do nas naprawdę mówi. Świadków tego
wydarzenia było niewielu, ale ludzie przekazują sobie
wiadomość o nim, tak i ja to czynię.
Niech to stanie się dla nas tematem rozważania na dzisiaj:
gdziekolwiek jestem, cokolwiek czynię, gdziekolwiek
podążam – Bóg wciąż przemawia. I pragnie byśmy chcieli Go
usłyszeć. W dojrzewaniu wiary Bóg nie zostawia nas
samych. Duch Święty czuwa zarówno nad każdym z nas, jak
i nad całą wspólnotą wierzących. Sprawia, że trwamy w
jednej wierze.
Ks. Jarek Cilelecki- 11 marca 2018 z portalu „wobroniewiary.com
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PODZIĘKOWANIE
W ubiegłą sobotę dzieci z
polskich szkół przystąpiły do
I Komunii Świętej. Pragniemy
serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili
się do uświetnienia tej
uroczystości: księżom za
sprawowanie liturgii Mszy
Świętej, za posługę ich w
konfesjonałach, siostrom
misjonarkom, za pomoc w przygotowaniu uroczystości,
szczególnie siostrze Iwonie za przygotowanie dzieci do
przyjęcia tego sakramentu i całą organizację,
katechetom za całoroczny trud nauczania, zespołom i
solistom z siostrą Claudią na czele, za upiększenie
liturgii śpiewem, rodzicom za pomoc oraz wszystkim
tym, którzy pomogli w dekorowaniu i sprzątaniu
kościoła. Wszystkim bez wyjątku skkładamy serdeczne
„BÓG ZAPŁAĆ”.

SPOTKANIE MŁODYCH
Pragniemy
zaprosić na XIV
Lednickie
Spotkanie
Młodych, w
sobotę, 9 czerwca
w godz. od 5:30
pm do 11:00 pm
na placu w Parafii
św. Rozalii przy
4401 N. Oak Park
w Harwood
Heights. Hasłem
tegorocznego
Spotkania jest
„JESTEM”, bo jestem chciany i umiłowany przez Boga.
Podczas spotkania bedziemy chcieli popatrzeć na siebie tak
jak patrzy na nas Jezus. Najważniejsze punkty programu to:
Eucharystia, Wybór Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela
oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie
uczestnicy przejdą przez bramę w kształcie Ryby,
symbolicznie przekraczając próg Trzeciego Tysiąclecia,
wybierając Chrystusa i niosąc wiarę w życie codzienne. Nie
zabraknie również pięknych śpiewów i tańców Lednickich!
Zapraszamy do pomocy w przygotowaniu tego spotkania.
Kontakt: Jolanta Waśko - jolawasko@aol.com (773-693-0746).
Więcej informacji również w biurze parafialnym oraz na
plakatach znajdujących się w przedsionkach bazyliki.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
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MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE
Zapraszamy na Msze św. z udziałem Alana Ames
do różnych parafii w Chicago i okolicach, jak
również do naszej bazyliki. Msza św. z modlitwą
uzdrowienia odbędzie się w poniedziałek 25
czerwca o godzinie 7:00 wieczorem, na którą
serdecznie zapraszamy.
Alan Ames - Mistyk, współczesny charyzmatyk,
który podobnie jak ks.Adam Skwarczyński przeżył
„mały sąd” i ma poparcie Kościoła. Alan
charakteryzuje się wiernością Bogu i Papieżowi.

„Chociaż nie uzyskał wykształcenia teologicznego,
jego pisma w zadziwiający sposób odzwierciedlają
ortodoksyjna naukę Kościoła katolickiego, a jego
nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i
Dziewicy Maryi oraz oddanie się papieżowi są
dowodem jego wiary”. (O. Józef Witko)

W Programie spotkań: Msza Święta, świadectwo
Alana Amesa, modlitwa o uzdrowienie lub
modlitwa wstawiennicza, Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Podczas spotkań będzie możliwość
zakupu książek Alana Amesa.

PORADNIA ZRZESZENIA
AMERYKAŃSKO - POLSKIEGO
zaprasza wszystkich zainteresowanych na
bezpłatne spotkanie informacyjne na temat:

DOWIEDZ SIĘ O PRACY W SŁUŻBIE ZDROWIA
Prezentacji dokona polskojęzyczny specjalista do spraw
zatrudnienia współpracujący ze szpitalami, domami opieki
społecznej a także lekarzami-specjalistami i podczas spotkania
omawiane będą następujące zagadnienia:
Możliwości zatrudnienia w zawodach: Registered Nurse,
Licensed Practical Nurse, Certified Nursing Assistant
Możliwości zdobycia zawodu i podniesienia swoich kwalifikacji
Na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 22 maja o
godz.19:00 w Centrum Kopernikowskim przy
5216 W. Lawrence.Po więcej informacji na
temat spotkania można dzwonić pod numer
telefonu: 773-282-1122 wew. 414.
CHICAGO

MEMORIAL DAY - DZIEŃ PAMIĘCI
W poniedziałek 28 maja w Ameryce
obchodzimy Dzień Pamięci
Narodowej tzw. Memorial Day.
W tym dniu wspominamy żołnierzy
amerykańskich poległych na
różnych frontach, w różnych
zakątkach świata. Jest to dzień
wolny od pracy. Z tej okazji
zostanie odprawiona Msza św. o
godz. 10:30 am na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, z
udziałem m.in. ks.G. Szarek, prowincjała zmartwychwstańców,
jak i naszych księży. Zapraszamy jak co roku wszystkich
wiernych do licznego udziału.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ W
PONIEDZIAŁEK, 29 MAJA NIE BĘDZIE
MSZY ŚW. WIECZORNEJ O GODZ. 7:00,
A NASZA KANCELARIA PARAFIALNA W
TYM DNIU BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 20 maja
II składka zostanie przeznaczona na
utrzymanie budynków parafialnych.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Miranda Wittig

POGRZEBY KATOLICKIE
Istotna uwaga dotycząca
pogrzebów!
Chociaż
Kościół katolicki zezwala
obecnie
na
kremacje,
kremacja powinna być
postrzegana jako wyjątek
od normy. Kościół naucza i
zachęca do tego, żeby
pogrzeby nadal były wykonywane w tradycyjny sposób.
Obrzędy te obejmują: modlitwę w domu pogrzebowym,
Mszę Świętą pogrzebową z ciałem w kościele i
pochówek na cmentarzu.
W tych przypadkach, w których kremacja jest jednak
wykonywana, urna z prochami powinna zostać
przyniesiona do kościoła na Mszę św. pogrzebową. Po
Mszy św, prochy mają być pochowane na cmentarzu i
nie powinny być trzymane w domu, dzielone z innymi,
lub rozsypane czy rozproszone.
Natomiast krótkie wspomnienia lub wiersze o osobach
zmarłych nie należy wygłaszać podczas Mszy żałobnej,
ponieważ nie są one częścią Mszy świętej. Jeśli rodzina
chciałaby uczcić w ten sposób pamięć o zmarłym,
Kościół zachęca, aby było to zrobione albo w domu
pogrzebowym lub na spotkaniu rodzinnym po
ceremonii pogrzebowej.
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PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Wniebowstąpienie Jezusa
Zmartwychwstałego jest obietnicą
naszego udziału w pełni życia u
Boga... Najświętsza Dziewico z
Fatimy, zwróć swój wzrok na nas, na
nasze rodziny, nasz kraj, na
świat...Nie ma większej wolności od
tej, jak pozwolić kierować się
Duchowi Świętemu i prowadzić tam,
gdzie On chce.”

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

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Serdecznie zapraszamy na
nabożeństwa majowe przed
wieczorną Mszą Św. o godz.
6:45 pm w dni powszednie,
a w niedzielę o 6:15 pm . To
w szkole Maryi uczmy się
całkowitego oddania Panu
Bogu i braciom. Zadbajmy o
Jej wizerunki w naszych
domach. Rodzinnie
gromadźmy się przy nich na
śpiewanie Litanii
loretańskiej, pieśni
maryjnych, odmawiajmy
różaniec czy wieczorny
Apel jasnogórski.
CHICAGO

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
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

Attention: Tina Trella Special Instruction SAINT HYACINTH BASILICA
BULLETIN # 512183.924.pdf
SOFTWARE MICROSOFT PUBLISHER 2003
Adobe Acrobat 7.0
Windows XP Professional
FONTS USED IN THIS ISSUE:
ArialPL
Impact
ImpactPL
TimesRoman
TimesRomanPL

PRINTER - HP Laserjet 4200N
CONTACT - Kasia &Arleta
773-342-3636
E-MAIL: st.hyacinthchurch@gmail.com
NUMBER OF PAGES SENT - 1 thru 8
SUNDAY BULLETIN DATE - 05/20/2018

SODALICJA ŚW. TERESY wraz z kapelanem ks. Adamem Piaseckim zaprasza na swoje spotkania w kawiarence w
Resurrection Hall. Coroczne TRIDUUM przed wspomnieniem św. Teresy :
*WRZESIEŃ 27(niedziela) - sprzedaż róż; 28, 29, 30 (od poniedziałku do środy) - triduum przed wspomn. św. Tereski, sprzedaż
róż;
*PAŹDZIERNIK 1 (czwartek) - wspomnienie św. Teresy - 7:00 pm - Msza św. w intencji chorych członkiń, sprzedaż róż;
*PAŹDZIERNIK 4 (niedziela) - 10:45 am - Msza św. w intencji członkiń, - 12:00 pm - spotkanie z okazji wspomnienia św. Tereski

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim Imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam, wszystko, co Ja wam
powiedziałem” . J 14, 26
Wspólnota „Płomień Ducha Świętego” działająca
przy naszej parafii zaprasza na spotkania w każdą
niedzielę, o godzinie 5:00 p.m. w Resurrection Hall
na pierwszym piętrze oraz na Mszę Świętą
z modlitwą o uzdrowienie w każdą czwartą niedzielę miesiąca
o godzinie 6:30 p.m. w naszej bazylice.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Zapraszamy wszystkich wiernych na
comiesięczne nabożeństwo Fatimskie,
każdego 13. dnia miesiąca na godz. 7:00 PM

"Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany
życia, aby nie zasmucali grzechami swymi
Zbawiciela, który jest tak obrażany,
aby odmawiali różaniec, aby się poprawili
i czynili pokutę za grzechy.” (Matka Boża)

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
Zaprasza na wspólną modlitwę
w każdą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej
w kaplicy Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
ZESPÓŁ „EMAUS” i „ANIOŁKI
JACKOWA”Siostra Claudia zaprasza zespół
„Emaus” na próby, w piątki o godz. 7:30 wieczorem
oraz „Aniołki Jackowa” na próby w niedziele o godz.
11:00 rano. Próby odbywają się w Resurrection Hall.
Zapraszamy chętne dzieci i młodzież do wspólnego
chwalenia Boga muzyką i śpiewem!!!

(OTWARTE) SPOTKANIA „AA”
Informujemy, iż w okresie wakacyjnym nie będzie
spotkań „AA” (Anonimowych Alkoholików), które
odbywały się w każdą niedzielę o 2:00 p.m. w RH.
NABOŻEŃSTWO DO NAJŚW. DUSZY
CHRYSTUSA
W każdą ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo do Najświętszego Duszy Chrystusa
Pana, które odbywa się po Mszy Świętej wieczornej
w kaplicy sióstr.
NABOŻEŃSTWO DO NAJŚW. DUSZY
CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana,
które odbywa się po Mszy Świętej wieczornej

CZUWANIE ARCYBRACTWA
STRAŻY HONOROWEJ
W każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy
Świętej wieczornej Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
zaprasza na czuwanie modlitewne.
Program czuwania:
8:00 p.m. - Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego
9:00 p.m. - Msza Święta wynagradzająca za grzechy osobiste i świata
10:00 p.m. - Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja.
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKI
Przy naszej bazylice istnieje Franciszkański Zakon
Świecki (Tercjarze Świętego Franciszka). Spotkania
formacyjne, połączone z wspólną modlitwą odbywają
się w każdą III niedzielę miesiąca, o godzinie 2:15
P.M. w Sali Resurrection Hall na II piętrze. Serdecznie
zapraszamy członków FRŚ oraz kandydatów.
Kapelanem grupy jest ks. Adam Piasecki, C.R.
ADORATION of the Blessed Sacrament/
ADORACJA Najświętszego Sakramentu
Monday - Saturday/Poniedziałek - Sobota 8:30 a.m.
to 6:45 p.m. - except at Mass, funeral or wedding
times/ za wyjątkiem godzin Mszy Świętych, ślubów
i pogrzebów.

Chór Bazyliki św. Jacka zaprasza chętne
osoby, które swoim sercem i głosem pragną
uświetniać liturgie Mszy Świętej. Próby
odbywają się w każdą niedzielę (salka pod
plebanią) od 10:15 AM do 12:15 PM. W
sprawie przyjęcia do chóru prosimy
kontaktować się z kierownikiem i dyrygentem
chóru panią Anną Zawadzką pod numerem telefonu: 847-409-0702.
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
Krucjata Wyzwolenia Człowieka– KWC jest to program
zainicjowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego, mający na celu przynieść ludziom nadzieję
wolności i wyzwolenia w Jezusie Chrystusie. KWC
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i
jałmużnę w intencji ludzi uznależnionych. W każdy ostatni wtorek
miesiąca o 7:00 pm odprawiana jest w naszej bazylice Msza Św. w
intencji osób uzależnionych. Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIA SODALICJI ŚW. TERESY
Wszystkie Członkinie Sodalicji zapraszają na swoje
spotkania wszystkie chętne panie, które chciałyby
zostać członkiniami tej grupy.

