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

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - June 4
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:00 AM - †Ks. Joseph Wise, C.R.
8:00 AM - †Mary Esther Zygmunt;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla matek
niepełnosprawnych dzieci;
TUESDAY / WTOREK - June 5
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - Dziękczynna za otrzymane łaski do M.B. Częstochowskiej dla
Helen i David Wiess z okazji 24. rocznicy ślubu z prośbą o zdrowie i
opiekę dla dzieci;
8:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
WEDNESDAY / ŚRODA - June 6
6:00 AM - For God’s blessings for 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; †Peggy Zbikowski;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
THURSDAY / CZWARTEK - June 7
6:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sr. Claudii;
8:00 AM - Birthday blessings for Sr. Claudia; †Mary Kopinski;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; †Jan Plewa;
FRIDAY / PIĄTEK - June 8
6:00 AM – †Rev. Frank Majewicz, C.R.
7:00AM - O szczęśliwe zakończenie sprawy; ††Za zmarłych z rodziny
Iwony;
8:00 AM - †Ted Mitrenga; †Mary Victoria Mondala; †Helen Witas;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
SATURDAY / SOBOTA - June 9
6:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Michael Danek, C.R.
11:30 AM - Grzegorz Milos & Genessis Acuna
1:00 PM - Piotr Bielecki & Anna Dudek
4:00 PM - Piotr Szlinger & Aleksandra Dabala
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
†Katherine Zygmunt;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą o potrzebne
łaski;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 10
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:30 AM - †Stefan Plewa; †Richard Krysztowiak; †Władysław Gargula;
†Janina Zarotyńska; †Jan Plewa;
9:00 AM -†Lucjan Milewski; †Władysława Wicek; †Ewa Pinda;
†Włodzimierz;
10:45 AM - Health and blessings for a member of Sodality of St.
Teresa’s; †Mary Kopiński; †Dolores Karpowicz;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katherin i James
Czarnecki na nowej drodze życia; †Antoni Zalewski;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą
o potrzebne łaski;

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

Maciej Dominski & Joanna Kotowska
James Roberto & Brittany Graff
Michał Widowski & Magdalena Pyclik
SECOND CALL

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

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

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

Corpus Christi
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LITURGICALLY SPEAKING
6/3
6/5

Corpus Christi

Saint Boniface (675? - 754)

For the first forty years of his life
Boniface was known as Wynfrith. He
was born in Devon and educated at
the monastery at Exeter, and then
joined the Benedictine abbey at
Nursling, near Southampton. He was
a teacher and preacher, but he desired
to preach the gospel in a foreign land.
In 718, Pope Gregory II
commissioned him to do so, at the
same time changing his name from Wynfrith to Boniface.
Boniface left England, never to return, and took the
gospel to the heathen tribes of Germany, where he had
great success. He himself was created Bishop of Mainz,
and he founded or restored dioceses in Bavaria,
Thuringia, and Franconia. He was set upon and
murdered, on 5 June 754. He is buried at Fulda, near
Frankfurt, in the monastery he founded himself.

6/6

Saint Norbert (1080 - 1134)

He was born in Xanten in the
Rhineland. He came of a noble
family and lived a worldly life at
the courts of the Archbishop of
Cologne (where he held some
minor benefices) and of the
Emperor Henry V.
At the age of 35 he had a narrow
escape from death and his life
changed. He became a priest and
was full of reforming zeal, which so antagonized the
clergy of Xanten that they denounced him as a hypocrite.
So he sold or gave away all his possessions and made his
way to the Pope (who was then in southern France). The
Pope gave him permission to preach wherever he lived,
and he travelled through France and Germany preaching.
Others joined him, and a community was started in the
valley of Prémontré near Laon, which developed into an
order (the Premonstratensian Order) with a number of
abbeys.

6/7 Saint Colman of Dromore
6/8 Blessed James Berethieu (1838-1896)
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Pope Francis

GAUDETE ET
EXSULTATE
27. Could the Holy Spirit urge
us to carry out a mission and
then ask us to abandon it, or
not fully engage in it, so as to
preserve our inner peace? Yet there are times when we
are tempted to relegate pastoral engagement or
commitment in the world to second place, as if these
were “distractions” along the path to growth in
holiness and interior peace. We can forget that “life
does not have a mission, but is a mission”.[27]
28. Needless to say, anything done out of anxiety,
pride or the need to impress others will not lead to
holiness. We are challenged to show our commitment
in such a way that everything we do has evangelical
meaning and identifies us all the more with Jesus
Christ. We often speak, for example, of the spirituality
of the catechist, the spirituality of the diocesan
priesthood, the spirituality of work. For the same
reason, in Evangelii Gaudium I concluded by
speaking of a spirituality of mission, in Laudato Si’of
an ecological spirituality, and in Amoris Laetitia of a
spirituality of family life.
29. This does not mean ignoring the need for moments
of quiet, solitude and silence before God. Quite the
contrary. The presence of constantly new gadgets, the
excitement of travel and an endless array of consumer
goods at times leave no room for God’s voice to be
heard. We are overwhelmed by words, by superficial
pleasures and by an increasing din, filled not by joy
but rather by the discontent of those whose lives have
lost meaning. How can we fail to realize the need to
stop this rat race and to recover the personal space
needed to carry on a heartfelt dialogue with God?
Finding that space may prove painful but it is always
fruitful. Sooner or later, we have to face our true
selves and let the Lord enter. This may not happen
unless “we see ourselves staring into the abyss of a
frightful temptation, or have the dizzying sensation of
standing on the precipice of utter despair, or find
ourselves completely alone and abandoned”.[28] In
such situations, we find the deepest motivation for
living fully our commitment to our work.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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Corpus Christi Procession
This 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.

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.

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.

Summer Theology on Tap Kickoff
The summer Theology on Tap Kickoff will take place on
the evening of Monday, June 25. Father Tom Rosica, CEO
of Salt + Light Media and Christian singer Father Rob
Galea will be the special guests. More information to
come.
This week second collection will be for
the needs of our basilica. Next week’s
second collection will be for the Retired
Archdiocesan Priests Fund. Your
generous support is greatly appreciated.
CAPS BEAT 2524 MEETINGS FOR 2018

CAPS Beat 2524 (bounded by Diversey, Fullerton, Central
Park, and Kilbourn) will meet at 7:00 p. m., Thursday,
June 21 at Kosciuszko Park, 2732 N. Avers.
CHICAGO

Holy Fire 2018
Holy Fire 2018 will take place this fall at the UIC
Pavilion on Friday, October 26 and Saturday, October
27. More information to come.

On the weekend of June 16-17
members of the Congregation of the
Resurrection will be here selling raffle
tickets. The tickets are $25 each or 6
for $100. The profit will support the
mission of the Congregation of the
Resurrection. The parish with the first place winner
will receive $500.00.
Bring your return address
labels to use on the raffle tickets to save time.

Divorce Workshops
The Archdiocese provides divorce support groups
at various parishes which provide pastoral care to
Catholics and non-Catholics who have been affected by
divorce. For more information, please contact Maryvel
Torres at: mtorres@archchicago.org.

"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..."

A Marine runs alongside a boy who fell
behind his group in a marathon...
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
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UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ - CORPUS CHRISTI
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej w tradycji ludowej potocznie zwana Boże
Ciało.Ten dzień jest dniem radości i dziękczynienia za dar Eucharystii. Oznajmiamy
światu swoją radość. Podczas procesji Chrystus jest obecny na naszych ulicach.
Przypominamy, że Jego obecność rozciąga się na całe nasze życie, nie jest zamknięta
tylko w murach świątyni, w ścianach tabernakulum.

Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w ciągu roku. Ten dzień połączony jest z
piękną procesją. Chrystus w Najświętszym Sakramencie opuszcza świątynie i wędruje z nami
ulicami, na których zwykle tętni codzienne życie. Idzie tam, gdzie my chodzimy, aby żyć tam,
gdzie my żyjemy. Przechodzi między domami, obok sklepów, przystanków. Drogi, którymi
codziennie przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym dniu stają się miejscem
publicznego wyznania wiary i uwielbienia Boga. W Boże Ciało rzeczywistość religijna przenosi się
w sposób widzialny w miejsca, które zwykle nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą. Procesja
"Corpus Christi" przypomina nam, że istnieje coś więcej niż sprawy doczesne. Że Bóg rzeczywiście
jest obecny w świecie. Że w naszej wędrówce przez życie nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus
wkroczył na nasze drogi i uczynił je swoimi drogami. Dziś każdy może spotkać „Jezusa, który
przechodzi", podobnie jak kiedyś na drogach Galilei, Samarii i Judei. Centralnym miejscem
procesji jest NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, JEZUS CHRYSTUS – dzieci sypią kwiaty, ministranci
dzwonią dzwonkami, niesiemy chorągwie, baldachim… dzieją się rzeczy wielkie… Podczas procesji przy czterech
ołtarzach słuchamy Ewangelii, a słowo Boże ma przenikać nas do głębi, ma przemieniać serca i dawać nadzieję. A potem
następuje "Bierzcie i jedzcie" słowa Jezusa, gdyż Komunia św. jest wyjątkowym darem dla nas. Jezus karmił lud na
pustyni i nas też chce karmić i wspierać na ścieżkach naszego życia.

„Panie Jezu Chryste, nadziejo chwały, Ciebie poznajemy obecnego w Kościele i w Sakramencie Eucharystii, który
nam w darze zostawiłeś. Kiedy sprawujemy Świętą Wieczerzę i przyjmujemy chleb życia i kielich zbawienia, ożywa
świadomość Twojej obecności, która popycha nas do kontynuowania Twojej zbawczej misji w świecie. Chryste,
Kapłanie Nowego i Wiecznego Przymierza, naucz Twój Kościół kroczyć za Tobą, nie tylko w dzisiejszej uroczystej
procesji. Daj wszystkim doświadczyć Twojego miłosierdzia, okazanego w ustanowieniu Eucharystii, dopomóż
wszystkim, którzy się źle mają, aby w Tobie odnaleźli ukojenie. Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty, prosimy
Cię, przybądź do nas, zasiądź do stołu razem z nami i z nami pozostań. Amen”

MSZA ŚWIĘTA
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 w
naszej świątyni 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, jest autorem wielu książek religijnych.
W Programie spotkań: Msza Święta, świadectwo Alana
Amesa, modlitwa o uzdrowienie lub modlitwa
wstawiennicza, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Podczas spotkań będzie możliwość zakupu książek Alana.
CHICAGO

„POD BOŻYM NIEBEM”
RODZINNE REKOLEKCJE + WAKACJE
CAMP VISTA, WISCONSIN

17—24 CZERWIEC, 2018
„SKĄD jestem? DLACZEGO jestem?
DOKĄD zmierzam?”
Organizator: domowykoscioł.org
Zapraszamy Małżeństwa! Więcej informacji:
Diana 773-290-0041 lub ks. Stanisław Jankowski
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA - PROCESJA
W dzisiejszą uroczystość
Bożego Ciała zapraszamy
wszystkich wiernych na
uroczystą procesję po Mszy
św. o godz. 12:30 pm. Trasa
procesji jest 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 do wzięcia udziału
w tej pięknej uroczystości.
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować.

*Pani C. Lauerman za niezwykle
hojną ofiarę w łącznej sumie $3,850 dolarów;
*Państwu L&J Kulawiak za ofiarę $300 dolarów;
*Państwu M&J Wojdyła i J. Zyzda za ofiary
$200 dolarów;
*Państwu M&WDabrowski za ofiarę $150 oraz
Państwu E&G Szeszko za ofiarę $120 dolarów;
*Państwu: J. Chwistek, A.Scisłowicz,
Z.Rychtarczyk, K&D Michalak, U&M Kramarski,
M&F Stopka za ofiary $100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
MSZA ŚW. Z OKAZJI
ZŁOTYCH GODÓW
W niedzielę, 16 września 2018
roku o godz. 2:45 po południu
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. Więcej
dodatkowych informacji będzie można uzyskać w
najbliższym czasie, z uwzględnieniem miejsca ceremoniii,
gdzie odprawiona zostanie Msza Św. dla jubilatów.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

Miesiąc czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu
Jezusa. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach
ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Są one
odprawiane codziennie, 15 minut przed wieczorną
Mszą Świętą. Zachęcamy również do codziennego
odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w naszych domach, aby wynagrodzić Panu Bogu
wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze
według Serca Twego” .

CHICAGO
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BAPTISM / CHRZTY
Everly Nicole Buckley
Marley Elizabeth Buckley
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 3 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na utrzymanie
budynków parafialnych. Natomiast w następną
niedzielę 10 czerwca, II kolekta przeznaczona
będzie na emerytowanych księży.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian
w naszej wspólnocie Bazyliki
św. Jacka!
JAMES PETER SZYNKAREK
SYLWIA & BARTOSZ BOCHOMULSKI
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 w jego
odmienności.

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Maryja, jak nikt inny żyła
błogosławieństwami Jezusa: jest świętą
między świętymi, tą, która wskazuje nam
drogę świętości i nam towarzyszy...Duchu
Święty, który prowadzisz Kościół, zstąp
znowu na nas, naucz nas jedności, odnów
nasze serca i pomóż kochać tak, jak
nauczył nas Jezus...Tajemnica Trójcy
Przenajświętszej zachęca nas do życia
w komunii, w miłości i w braterskim dzieleniu się, pewni, że
gdzie jest miłość, tam jest Bóg.”

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.
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

