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 11
6:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.
7:00 AM - †Ks. Edmund Jastrzębski, C.R.
8:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - June 12
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieńśtwo dla Stelli Milarski w dniu
urodzin;
8:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:00 PM - †Ks, Joseph Wise, C.R.
WEDNESDAY / ŚRODA - June 13
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny; O
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Antoniego z okazji imienin oraz
60-tych urodzin;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in
purgatory;
7:00 PM - †Ks. Edwin Karłowicz, C.R.;
THURSDAY / CZWARTEK - June 14
6:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 AM - O pokój na świecie;
8:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 PM - O nawrócenie dla grzeszników;
FRIDAY / PIĄTEK - June 15
6:00 AM – †Rev. Frank Majewicz, C.R.
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Edmund A. Zbikowski; †Brother Thomas Iwicki, C.R.;
7:00 PM - †Wiktoria Czyżewska;
SATURDAY / SOBOTA - June 16
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Michael Danek, C.R.
11:30 AM - Nathaniel Wright & Susan Kulpinski
1:00 PM - Bartek Giera & Paulina Lis
2:30 PM - Adam Grajdura & Ewelina Geneja
5:30 PM - For living and deceased fathers; Health and blessings for
Jean Kwon on her birthday; ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike
Bialas; †Irene Bork; †Joseph Tokarz;
7:00 PM - Za żyjących i zmarłych ojców;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 17
6:00 AM - Za żyjących i zmarłych ojców;
7:30 AM - For living and deceased fathers; †John Bialas; †Jan Plewa;
†Mike Bialas; †Joseph Tokarz;
9:00 AM -Za żyjących i zmarłych ojców; †Lucjan Milewski;
†Władysława Wicek;
10:45 AM - For living and deceased fathers; Health and blessings for
Stella Milarski on her birthday; †Marco Antonio Solis; †Dolores
Karpowicz;
12:30 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; Msza dziękczynna za
wszelkie łaski otrzymane w 50-cio letnim pożyciu małżeńskim z prośbą
o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Alicji i
Zbigniewa; †Antoni Zalewski;
5:00 PM - For living and deceased fathers; For parishioners;
6:30 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; 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 -

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Sebastian Drozd & Natalia Zajdel
Vincent Allegretti & Laura Duncan
SECOND CALL

Maciej Dominski & Joanna Kotowska
James Roberto & Brittany Graff
Michał Widowski & Magdalena Pyclik
Zachary Brown& Rose Sweeney
THIRD CALL

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

10th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
6/11 St Barnabas the Apostle
Saint Barnabas was born in Cyprus. He
was one of the early converts in Jerusalem and vouched for St Paul when he
appeared before the elders there. He accompanied Paul on his first missionary
journey and later went to Cyprus with
his cousin John Mark (Mark the evangelist) to preach the gospel there. He
was probably martyred at Salamis in
Cyprus, some time before the year 61.

6/13 St. Anthony of Padua (1195-1231)
Saint Antony was first of all an Augustinian monk, but he was so impressed by the martyrdom of five
Franciscans who had been spreading
the faith in Morocco that he became
a Franciscan friar himself, so that he
could preach the gospel in Africa
too. His preaching career then took
him to northern Italy and southern
France, then a stronghold of the Albigensian heresy. Later he returned
to Italy, to Padua, where he was an outstanding preacher
and the first Franciscan theologian. His sermons are full
of gentleness, but he reproved the wicked with fearless
severity – especially backsliding clergy and the oppressors of the weak.

6/15 Blessed Peter Snow and Ralph Grimston
Peter Snow (c. 1567-1598) was born at or near Ripon and
arrived at the English College, Reims in 1589. He was
ordained priest two years later in Soissons, France and
left for the English mission. Peter Snow was convicted
of treason as a Catholic priest and was condemned to being hanged, drawn and quartered. Ralph Grimston was
convicted of felony, for having aided and assisted Snow,
and was condemned to death by hanging.

6/16 St Richard of Chichester (1197 - 1253)
He was ordained a priest at the age
of 45, and appointed bishop of
Chichester two years later; He died
in Dover on 3 April 1253. He is
remembered for his generosity to
the poor, the mercy he showed to
sinners, and the reform of the liturgical life of his diocese.
CHICAGO
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Pope Francis
GAUDETE
ET EXSULTATE

30. The same distractions
that are omnipresent in today’s world also make us
tend to absolutize our free
time, so that we can give ourselves over completely
to the devices that provide us with entertainment or
ephemeral pleasures.[29] As a result, we come to
resent our mission, our commitment grows slack,
and our generous and ready spirit of service begins
to flag. This denatures our spiritual experience. Can
any spiritual fervour be sound when it dwells alongside sloth in evangelization or in service to others?
31. We need a spirit of holiness capable of filling
both our solitude and our service, our personal life
and our evangelizing efforts, so that every moment
can be an expression of self-sacrificing love in the
Lord’s eyes. In this way, every minute of our lives
can be a step along the path to growth in holiness.

MORE ALIVE, MORE HUMAN
32. Do not be afraid of holiness. It will take away
none of your energy, vitality or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind
when he created you, and you will be faithful to
your deepest self. To depend on God sets us free
from every form of enslavement and leads us to recognize our great dignity. We see this in Saint Josephine Bakhita: “Abducted and sold into slavery at
the tender age of seven, she suffered much at the
hands of cruel masters. But she came to understand
the profound truth that God, and not man, is the true
Master of every human being, of every human life.
This experience became a source of great wisdom
for this humble daughter of Africa”.[30]
33. To the extent that each Christian grows in holiness, he or she will bear greater fruit for our world.
The bishops of West Africa have observed that “we
are being called in the spirit of the New Evangelization to be evangelized and to evangelize through the
empowering of all you, the baptized, to take up your
roles as salt of the earth and light of the world wherever you find yourselves”.[31]
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

10th Sunday in Ordinary Time

Corpus Christi Procession
Thank YOU!!!!!
Thank you to all
those who participated in our Corpus
Christi procession
last week. A special
thank you to the different parishioners
that offered their
properties for the 4
altars, and to the
groups that decorated
them. Thank you to
Mr. Peter Mrugala and our 12:30 choir for their gift of
music, to our different groups that participated in the
procession and to Mr. Gene Bożek and his team for
providing the sound system.
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THANK YOU
After 3 years of service to
our Sr. Iwona who has
served us in the business
office will be leaving us.
Sister Iwona has been
transferred by her Religious Community back to
Poland. Sr. Iwona will be
leaving St. Hyacinth during the
week of June 17. Thank you for
your service and ministry to the
parish, to the CCD children and
for that energy and warm heart
and smile. May God Bless you
in your new ministry.
This week’s second collection will be for
the Retired Archdiocesan Priests Fund.
Your generous support is greatly
appreciated.

Polish Army Band at St. Hyacint Basilica
Our basilica was once
again honored by a visit
of members of a Polish
Army Band on May
20th. They played
during and after the
12:30 pm. Polish Mass.
Their visit of St.
Hyacinth was in
conjunction with the
visit of the president
Andrzej Duda of Poland
with his wife.

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.

Beat Meting 2524 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

Support the Congregation
of the Resurrection
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.
Bring your return address labels to use
on the raffle tickets to save time. The
drawing will take place on Sunday, Sept. 23rd at the annual Resurrectionist Benefit Dinner at Le Cave in Chicago. The parish with the first place winner will receive
$500.00. If you are interested in attending the Dinner
contact: Brother William Hallas, CR Development Director, at 773-463-7506 or whallascr@gmail.com
PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyżewski, Rev. Michał
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp.
Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Franciszek
Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Helena Jankowska,
Rev. Tomasz Wojciechowski;
ST. HYACINTH BASILICA
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WYDARZENIA W BAZYLICE W OBIEKTYWIE
BOŻE CIAŁO - PROCESJA
W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy Uroczystość
Bożego Ciała. Pragniemy gorąco podziękować
wszystkim wiernym za udział w procesji wszystkim bractwom i grupom modlitewnym,
działającym przy parafii, siostrom misjonarkom,
panu organiście - P. Mrugała, chórowi, operatorom
dźwięku - panu E. Bożek, dziewczynkom sypiącym
kwiatki, chłopcom za pomoc przy dzwonkach,
ministrantom i całej asyście, a także właścicielom
nowych posesji oraz osobom i grupom
przygotowującym ołtarze. W sposób szczególny
dziękujemy :

WOJSKO POLSKIE - 20 MAJA
W niedzielę, 20 maja, w naszej bazylice
gościliśmy członków Zespołu Wojska Polskiego.
Grali oni podczas Mszy św. o godz. 12:30 i tuż po
niej zaprezentowali kilka pięknych, polskich
utworów. Ich obecność w naszej bazylice była
połączona z oficjalną wizytą prezydenta
Andrzeja Dudy i jego małżonki w Chicago.

1) Członkom Koła Żywego Różańca za udział i
przygotowanie I ołtarza przy posesji Państwa Bobro;
2) Grupie Odnowa w Duchu Świętym za przygotowanie
II ołtarza przu posesji państwa Burzyńskich;
3) Panom Marszałkom za przygotowanie III ołtarza przy
sklepie Kurowski Deli;
4) Państwu Gaj, z pomocą ministrantów i lektorów za
przygotowanie IV ołtarza przy ich posesji;
Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się
do upiększenia parafialnej procesji. Każdemu bez
wyjątku składamy serdeczne „Bóg Zapłać”.

CHICAGO
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PODZIĘKOWANIA
DLA SIOSTRY IWONY
BOROŃSKIEJ, MChR
Po trzech latach posługi w
naszej wspólnocie
parafialnej, w biurze, w kościele, w szkole
sr. Iwona opuszcza nas. Decyzją swoich
przełożonych zostaje wydelegowana do
Polski, do Domu Generalnego Zakonu
Sióstr Misjonarek w Poznaniu. Sr. Iwona
opuści Bazylikę św. Jacka w niedzielę
17 czerwca. Pragniemy szczerze
podziękować za jej posługę i oddanie dla
dobra parafii i szkoły, za energię,
serdeczność i uśmiech. Pamiętajmy o
siostrze w swoich modlitwach.
Droga siostro! Niech Bóg Ci błogosławi w
Twej nowej posłudze. Życzymy zdrowia,
ogromu błogosławieństw i wielu Bożych
łask na każdy dzień. Szczęść Boże!
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Nabożeństwo Fatimskie zostanie
odprawione w najbliższą środę ,
13 czerwca, po Mszy św. wieczornej o
godz. 7:00. Od maja do października
każdego 13 dnia miesiąca będziemy
kontynuować Msze św. i nabożeństwa
fatimskie w naszej bazylice.
Nabożeństwa te odprawiane w wielu
parafiach i ośrodkach religijnych są
wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie
się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych
wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. Zapraszamy !

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.

MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE

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.

„Serce Boga jest pełne współczucia! W modlitwach do
Najśw. Serca Pana Jezusa Kościół zachęca nas do
kontemplowania tej tajemnicy - tajemnicy Serca Boga,
który wzrusza i obdarza ludzkość całą swoją miłością.”
(Papież Benedykt XVI)
CHICAGO

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.
PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC:

*Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe
sprzyjały solidarności i poszanowaniu
drugiego w jego odmienności.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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BAPTISM / CHRZTY
Liliana Anastazja Bogusz
Emilia Krystyna Mach
Kewin Paweł Szklanko
Victor Bartosz Dajnowski
Benjamin Edward Nierman
Noel Sadura Daoud
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 10 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na
fundusz Emerytowanych Księży
Archidiecezji Chicago.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie
i ofiary!
Naszych emerytowanych księży naszej
archidiecezji czeka niepewna finansowa przyszłość. Zajęci realizacją
swojego powołania pomagali wiernym w utrzymywaniu bliskiej relacji z
Bogiem i byli z wami zawsze, gdy ich potrzebowaliście. Około połowa
emerytowanych księży, którzy wciąż są w stanie prowadzić samochód,
z radością służą pomocą w parafiach, w których brakuje kapłanów,
szpitalach i tam, gdzie są potrzebni. Najstarsi, chorzy i zniedołężniali
każdego dnia pamiętają o Was i trwają w modlitwie w waszych
intencjach. Pamiętajmy i my o nich w dzisiejszej II kolekcie!

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.
___________________________________________________

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Eucharystia czyni nas silnymi,
aby nieść owoce dobrych
uczynków i żyć jak prawdziwi
chrześcijanie... W Eucharystii
zawiera się smak słów i czynów
Jezusa, zapach Jego Paschy,
aromat Jego Ducha... W
uroczystość Bożego Ciała
przypominaliśmy, że Jezus, Chleb życia, jest naszą siłą,
podtrzymuje nas w drodze...Żywa obecność Chrystusa w nas
jest światłem, które kieruje naszymi wyborami, ogniem,
który ogrzewa serce w drodze na spotkanie Pana.... Panie,
wzbudź w nas wdzięczność i uwielbienie za naszą ziemię i za
każde stworzenie, które od Ciebie pochodzi.”

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.
CHICAGO
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