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 28
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks.
Stanisława Lasoty, C.R.;
8:00 AM - Birthday blessings for Rev. Stanislaw Lasota, C.R.
TUESDAY / WTOREK - May 29
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O pokój na świecie;
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; †Łukasz Dominików;
†Janina Zelek w 1. rocznicę śmierci;
WEDNESDAY / ŚRODA - May 30
6:00 AM - For living and deceased mothers of Resurrectionists;
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;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela
z prośbą o potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Alicji Dzierzgowski; †Tadeusz Piekielny;
THURSDAY / CZWARTEK - May 31
6:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
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;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - June 1
6:00 AM – †Rev. Michael Danek, C.R.
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - June 2
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.
11:30 AM - Paweł Pyrich & Anna Walencik
1:00 PM - Łukasz Baran & Diana Gusciora
2:30 PM -Daniel Gonzalez & Kristie Hendericks
4:00 PM - Łukasz Kazimierczyk & Marzena Zagaja
5:30 PM -†Mike Bialas; †Irene Bork; ††Michael Connolly Sr.
& Jr.;
7:00 PM - †Ks. Leonard Krzywda;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 3
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Guadalupe Gomez; †Vincente Ramos;
9:00 AM -†Lucjan Milewski; †Władysława Wicek;
10:45 AM - †Dolores Karpowicz;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne;
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

Nathaniel Wright &
Susan Kulpinski
Bartek Giera & Paulina Lis
Adam Grajdura & Ewelina Geneja
SECOND CALL

Piotr Bielecki & Anna Dudek
Piotr Szlinger & Aleksandra Dabala
THIRD CALL

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

Holy Trinity
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LITURGICALLY SPEAKING
5/27 Most Holy Trinity
5/29 Blessed Joseph Gerard (1831 - 1914)
Born in France in 1831, Joseph Gerard
joined the Oblates of Mary Immaculate
and later was sent to South Africa where
the Oblates were opening new missions.
After his ordination in 1854, he worked
among the Zulu in Natal for ten years
before being sent to the Basuto, in today’s
Lesotho, where he carried out his
missionary ministry and established the Church. He died
on 29 May 1914, having spent 60 years as a missionary
priest: he was known as “the Apostle of the Basuto”.

5/30 St. Luke Kirby 1549-1582 and the Yorkshire
Martyrs
5/31 The Visitation of the Blessed
Virgin Mary - Feast
“ In Catholicism, it is held that the
purpose of this visit was to bring
divine grace to both Elizabeth and her
unborn child. Even though he was still
in his mother's womb, John became
aware of the presence of Christ, and leapt for joy as he
was cleansed from original sin and filled with divine
grace. Elizabeth also responded and recognised the
presence of Jesus, thus Mary exercised her function as
mediatrix between God and man for the first time. “

6/1 Saint Justin Martyr
He was born at the beginning of the
second century in Nablus, in Samaria,
of a pagan Greek family. He was an
earnest seeker after truth, and studied
many systems of philosophy before
being led, through Platonism, to
Christianity. While remaining a layman, he accepted the
duty of making the truth known, and travelled from place
to place proclaiming the gospel. In the persecution of
165, in the reign of the emperor Marcus Aurelius, he was
denounced as a Christian, arrested and beheaded.

6/2 Saints Marcellinus and Peter (- 304)
Pope Damasus I dedicated his life
establishing and strengthening the
Church after the persecutions, and
took much care over the restoration
of the Roman catacombs and the
proper burial of the martyrs there,
including Marcellinus and Peter.
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Pope Francis

GAUDETE ET EXSULTATE
23. This is a powerful summons to
all of us. You too need to see the
entirety of your life as a mission.
Try to do so by listening to God in
prayer and recognizing the signs
that he gives you. Always ask the Spirit what Jesus
expects from you at every moment of your life and
in every decision you must make, so as to discern
its place in the mission you have received. Allow
the Spirit to forge in you the personal mystery that
can reflect Jesus Christ in today’s world.
24. May you come to realize what that word is, the
message of Jesus that God wants to speak to the
world by your life. Let yourself be transformed. Let
yourself be renewed by the Spirit, so that this can
happen, lest you fail in your precious mission. The
Lord will bring it to fulfilment despite your
mistakes and missteps, provided that you do not
abandon the path of love but remain ever open to
his supernatural grace, which purifies and
enlightens.

ACTIVITY THAT SANCTIFIES
25. Just as you cannot understand Christ apart from
the kingdom he came to bring, so too your personal
mission is inseparable from the building of that
kingdom: “Strive first for the kingdom of God and
his righteousness” (Mt 6:33). Your identification
with Christ and his will involves a commitment to
build with him that kingdom of love, justice and
universal peace. Christ himself wants to experience
this with you, in all the efforts and sacrifices that it
entails, but also in all the joy and enrichment it
brings. You cannot grow in holiness without
committing yourself, body and soul, to giving your
best to this endeavor.
26. It is not healthy to love silence while fleeing
interaction with others, to want peace and quiet
while avoiding activity, to seek prayer while
disdaining service. Everything can be accepted and
integrated into our life in this world, and become a
part of our path to holiness. We are called to be
contemplatives even in the midst of action, and to
grow in holiness by responsibly and generously
carrying out our proper mission.
BIULETYN
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First Friday and
Saturday of the
Month
Friday June 1st is the first
Friday of the month and
we pray in reparation to
the Sacred Heart of
Jesus. At 5:00 PM we
communally recite the rosary followed by a Mass in
English. On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we
pray the rosary in honor of the Blessed Virgin Mary.

Memorial Day May 28, 2018
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.

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.

On Monday, May 28
Fr. Stanislaw Lasota is
celebrating
his 65th birthday!
Dear Fr. Lasota,
as you celebrate your birthday,
we join you with prayers of thanksgiving for your
ministry. May God grant you many years of spiritual joy, health, peace and happiness.

Have a blessed and happy
birthday!
From parishioners and staff of St.
Hyacinth Basilica

Corpus Christi
Procession
Sunday, June 3, we will hold
our annual Corpus Christi
Procession. This year the
Procession will travel down
George Street to Ridgeway, down Ridgeway to
Milwaukee Ave, Milwaukee to Central Park and then
back to George Street. The procession will take place
immediately after the 12:30 Sunday Mass. Please join
us in this public profession of our faith.

They got acquainted
at the airport and
decided to give
each other a hug...

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.
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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

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
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V NIEDZIELA KATECHETYCZNA - SAKRAMENTY ŚWIĘTE

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Chrystus jako Najwyższy Kapłan ustanowił sakrament święceń, zwany inaczej
sakramentem kapłaństwa. Ten rodzaj kapłaństwa zapowiadało kapłaństwo Starego
Testamentu. Było to kapłaństwo dziedziczne. Kapłanami w Starym Testamencie zostawali
potomkowie męscy Aarona, jednego z 12 synów Jakuba. Kiedy Izraelici osiedlali się w Ziemi
Kanaan, po wyjściu z Egiptu, każde pokolenie z 12. synów Jakuba otrzymało określony
obszar ziemi. Wyjątek stanowili potomkowie Aarona, którzy nie otrzymali żadnej ziemi, a
mieli się utrzymywać z dziesięciny, którą składali pozostali Izraelici.
Kapłaństwo w Nowym Testamencie ma podwójny charakter: Chrystus Arcykapłan i
jedyny Pośrednik uczynił Kościół „królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego”(Ap
1,6). Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska (KKK nr 1546).
Oprócz kapłaństwa powszechnego, w którym uczestniczy się przez chrzest i
bierzmowanie istnieje kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne . Ma ono trzy stopnie:
diakonat, prezbiterat i biskupstwo. „Kapłaństwo służebne różni się istotowo od wspólnego

kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Mający święcenia szafarze wykonują swoją
posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie.”(KKK nr 1592).

Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, która włącza go do Kolegium Biskupów i czyni widzialną głową
powierzonego mu Kościoła partykularnego. Biskupi jako następcy Apostołów i członkowie kolegium mają udział w
odpowiedzialności apostolskiej i w posłaniu całego Kościoła pod zwierzchnictwem papieża, następcy św.Piotra (KKK nr
1594).
Prezbiterzy są zjednoczeni z biskupami w godności kapłańskiej, a równocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich
zadań duszpasterskich: są powołani, by być roztropnymi współpracownikami biskupów. Tworzą oni wokół swojego
biskupa prezbiterium, które wraz z nim jest odpowiedzialne za Kościół partykularny. Otrzymują od biskupa misję
kierowania wspólnota parafialną lub określoną funkcję kościelną (KKK nr 1595).
Diakoni są wyświęcani do zadań posługi w Kościele. Nie otrzymują oni kapłaństwa służebnego, ale święcenia udzielają
im ważnych funkcji w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić
pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa ( KKK nr1596).
W kapłaństwie hierarchicznym mogą uczestniczyć tylko mężczyźni. Kościół katolicki nie powołuje do tej funkcji
kobiet, powołując się na Chrystusa, który do godności apostołów nie powołał żadnej kobiety, chociaż liczne grono kobiet
towarzyszyło mu w jego apostolskich wędrówkach od Galilei po Jerozolimę, w Judei. Wszyscy apostołowie byli żonaci, z
wyjątkiem św. Jana apostoła. Obowiązek celibatu został wprowadzony później, najpierw na Zachodzie w VIII wieku, a
potem w Polsce, w 1197 roku. Celibat dotyczy duchownych w obrządku rzymskokatolickim. Kościoły wschodnie, złączone
z papieżem i Stolicą Apostolską dopuszczają kapłaństwo ludzi żonatych, ale małżeństwo mogą zawrzeć przed przyjęciem
święceń kapłańskich. Celibat jest więc ustanowienia kościelnego i Kościół ma prawo zmienić dyscyplinę celibatu.
W języku polskim w odniesieniu do kapłanów używa się słowa „ksiądz”. W Kościele mamy dwa rodzaje księży. Są
księża diecezjalni, przynależący do określonej diecezji. Dawniej nazywano ich księżmi świeckimi. (Dziś nie używa się
takiego sformułowania). Drugi rodzaj, to księża zakonni, przynależący do określonych zakonów. I tak mamy:
franciszkanów, dominikanów, jezuitów, czy zmartwychwstańców, którzy pracują w naszej bazylice.
Żeby przyjąć sakrament kapłaństwa trzeba czuć się powołanym do tej funkcji przez Pana Jezusa, ukończyć studia
teologiczne w seminarium, które w Polsce trwają 6 lat i zostać pozytywnie zweryfikowanym przez przełożonych
seminarium. Pierwszym i najważniejszym seminarium jest rodzina. To w rodzinie rodzą się nowe powołania kapłańskie.
Od nas wszystkich, od tego jakie będą nasze rodziny, od naszej modlitwy o powołania zależy, czy w przyszłości będziemy
mieli dostateczną ilość księży.

Ks. Adam Piasecki, C.R.

Jutro, 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, jaki naszych księży.
Zapraszamy jak co roku wszystkich wiernych do licznego udziału.
W TYM DNIU NIE BĘDZIE MSZY ŚW. WIECZORNEJ O GODZ. 7:00.,
A NASZA KANCELARIA PARAFIALNA BĘDZIE ZAMKNIĘTA !
CHICAGO
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DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
pierwszego piątku i soboty miesiąca czerwca
*1 czerwiec Pierwszy Piątek
Zachęcamy
do
s p o w i e d z i
pierwszopiątkowej i
Komunii
św.
wynagradzającej za
grzechy osobiste i
całego świata. Msza
Św. o godz. 19:00 ze
specjalnym Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
*2 czerwiec - Pierwsza Sobota - Arcybractwo Straży
Honorowej zaprasza na czuwanie w każdą I-szą sobotę
miesiąca na godz. 19:00. Zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz zachęcamy
do skorzystania z comiesięcznej Spowiedzi Świętej.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI
PAŃSKIEJ

MSZA ŚW. oraz
PROCESJA DO
4 OŁTARZY
godz. 12:30 PM

3 CZERWIEC, 2018

W uroczystość Bożego Ciała, 3 czerwca o godz. 12:30
w południe zostanie odprawiona Msza Święta, a po
niej wyruszy procesja. Trasa procesji będzie
następująca: ulicą George do Ridgeway. Ulicą
Ridgeway do Milwaukee. Dalej ulicą Milwaukee do
Cenral Park i z powrotem do ulicy George.
Ołtarze przygotowują:
I ołtarz - członkowie Koła Żywego Różańca, przy
domu Państwa Bobro, na ulicy 2905 N. Ridgeway;
II ołtarz grupa Odnowy w Duchu Świętym, 2936 N.
Ridgeway przy posesji państwa Burzyńskich;
III ołtarz - Marszałkowie przy sklepie Kurowski Deli;
IV ołtarz - Państwo Gaj z pomocą ministrantów i
lektorów, przy ich posesji na ulicy W. George St.

Zapraszamy serdecznie wszystkich wiernych do
wzięcia udziału w tej pięknej uroczystości.
Zapraszamy szczególnie dzieci, które w tym roku
przystąpiły do I Komunii Św. w swoich strojach
komunijnych oraz dziewczynki do sypania
kwiatków i chłopców do dzwonków. Zwracamy
się również z gorącą prośbą o zbieranie kwiatków
na procesję Bożego Ciała i przynoszenie ich do
zakrystii przed 3 czerwca. Dziękujemy!
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TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA

„W IMIĘ OJCA I SYNA
I DUCHA ŚWIĘTEGO".
Tym
wezwaniem
rozpoczynamy
i
kończymy
naszą
modlitwę
osobistą,
tymi
słowami
rozpoczynamy
i
kończymy Mszę Świętą.
Trójca Święta jest dla nas również wielką tajemnicą, jak
przeistoczenie podczas Eucharystii.
Ojciec, Syn, Duch Święty - jeden Bóg w trzech osobach.
Dzisiejsza niedziela jest dniem, w którym obchodzimy
Święto Trójcy Przenajświętszej. W tym dniu liturgia pozwala
nam dokładniej przypatrzyć się Bogu jako jednemu w trzech
postaciach. Jest to jedno z najważniejszych liturgicznych
świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy Świętej:
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dla nas, chrześcijan jest
to prawda wiary, wielka tajemnica, której nie sposób
zrozumieć człowiekowi. Nie starajmy się rozumieć, a jedynie
przyjąć prawdę o Trójcy Świętej. Przez Chrzest św.
zostaliśmy wezwani do „uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej
tu, na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości
wiecznej”(KKK). Bóg zaprasza nas do życia Jego życiem, do
trwania w Jego miłości, do czerpania z Jego łask! To od nas
tylko zależy, w jaki sposób odpowiemy na to zaproszenie,
czy pozwolimy, by Bóg uczynił sobie w nas mieszkanie?
Każda z tych Osób ma inną rolę do spełnienia w naszym
życiu. Bóg Ojciec nas nieustannie rodzi, chce być w naszym
życiu wciąż na nowo poznawany, czczony i kochany. Mówi
do nas nieustannie jak do Chrystusa podczas chrztu
Janowego w Jordanie: „Ty jesteś moim dzieckiem
umiłowanym – synem, córką”. Jezus - Syn Boży objawia
nam miłość Ojca, uczy, jak wypełniać Jego wolę aż po krzyż.
Duch Święty chce nas uczyć o Ojcu i Synu, umacniać nas i
prowadzić drogą do nieba, umacnia nas do dawania
świadectwa o wielkich dziełach, które czyni w naszym
życiu. Powierzmy się Im całkowicie.

"Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na
początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen".

ŻYCZENIA DLA JUBILATA!!!
W poniedziałek, 28 maja Ks. Stanisław
Lasota obchodzi swoje 65-te Urodziny.
Drogi Księże, z okazji Twoich urodzin
pragniemy Ci życzyć wiele radości,
zdrowia, niesłabnącego żaru ducha
w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza
Panna otacza Cię matczyną miłością i opieką,
zwłaszcza w trudnych chwilach i wyprasza u swojego
Syna wszelkie potrzebne łaski. Podejmowany trud
zmagania się z codziennością niech Cię uskrzydla i
pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia. Szczęść Boże!
Współbracia zmartwychwstańcy, siostry misjonarki,
pracownicy parafii oraz cała wspólnota parafialna

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Miesiąc czerwiec jest pochyleniem
się nam nad Panem Jezusem i jego
Najświętszym Sercem. Tradycja
nam podaje, jak podczas objawień
św. Małgorzacie Marii Alacoque,
Pan Jezus dopominał się o cześć dla
Jego Najświętszego Serca.
Pragniemy odpowiedzieć na to
wołanie uczestnicząc w
nabożeństwach ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego.
Będą one odprawiane codziennie,
15 minut przed wieczorną Mszą Świętą o 6:45 pm.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Serdecznie zapraszamy na ostatnie już nabożeństwa
majowe przed wieczorną Mszą Św. o godz. 6:45 pm.
Poświęćmy Matce Bożej troszkę swego czasu dla Niej.

27 maja 2018

BAPTISM / CHRZTY
Lena Maria Mikoś
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 27 maja
II składka zostanie przeznaczona na
utrzymanie budynków parafialnych.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!

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
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. Nie zabraknie modlitwy,
pięknych śpiewów i tańców Lednickich! Serdecznie
zapraszamy całą młodzież do wzięcia udziału. Więcej
szczegółowych informacji można uzyskać u pani Jolanty
Waśko - jolawasko@aol.com (773-693-0746), w biurze
parafialnym oraz na plakatach w przedsionkach bazyliki.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału.
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

