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 – 5:30pm

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 - June 18
6:00 AM - For living and deceased fathers;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja Jamróz i całej
rodziny; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leszka Olechno i całej rodziny;
8:00 AM - For living and deceased fathers;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; Za żyjących i zmarłych ojców;
TUESDAY / WTOREK - June 19
6:00 AM - For living and deceased fathers;
7:00 AM - Za żyjących i zmarłych ojców;
8:00 AM - For living and deceased fathers;
7:00 PM - O zdrowie i radość dla Zdzisława, Mirosława, Dariusza Sojdy i
Jana Jarmuszkiewicza, oraz opiekę i błgosławieństwo Boże dla ich dzieci,
rodzin i przyjaciół; Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z
prośbą o potrzebne łaski; †Józef Lekienta; ††Zmarli z rodziny
Jarmuszkiewicz; †Roman Antoń; †Julian Sojda; †Adam Nowak, oraz zmarli z
rodzin: Kuczyński, Banaś i Kwiecień;
WEDNESDAY / ŚRODA - June 20
6:00 AM - For living and deceased fathers;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
8:00 AM - For living and deceased fathers; Health and blessings for Dawn
Connolly; ††Poor souls in purgatory; †Ban Gallardo;
7:00 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; Dziękczynno-błagalna w intencji
Michała Marchela z prośbą o potrzebne łaski;
THURSDAY / CZWARTEK - June 21
6:00 AM - For living and deceased fathers;
7:00 AM - Za żyjących i zmarłych ojców;
8:00 AM - For living and deceased fathers; †Edward Utterback;
7:00 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; Dziękczynno-błagalna w intencji
Michała Marchela z prośbą o potrzebne łaski;
FRIDAY / PIĄTEK - June 22
6:00 AM – For living and deceased fathers;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - Birthday blessings for Ullainee Staworski;
7:00 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; Dziękczynno-błagalna w intencji
Michała Marchela z prośbą o potrzebne łaski;
SATURDAY / SOBOTA - June 23
6:00 AM - For living and deceased fathers; †George Harris;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; ††Stanisława i Alfons Jabłoński;
8:00 AM - For living and deceased fathers;
11:30 AM - Maciej Dominski & Anna Kotowska
1:00 PM - James Roberto & Brittany Graff
2:30 PM - Michal Widawski & Magdalena Pyclik
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
7:00 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; Dziękczynno błagalna w intencji
Michała Marchela z prośbą o potrzebne łaski;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 24
6:00 AM - Za żyjących i zmarłych ojców; O potrzebne łaski dla Janiny
Jareckiej w dniu imienin; ††Danuta i Stanisław;
7:30 AM - For living and deceased fathers; †Jan Plewa;
9:00 AM -Za żyjących i zmarłych ojców; †Lucjan Milewski; ††Danuta i
Stanisław; †Władysława Wicek; †Jan Limanowski; †Jan Machalski;
10:45 AM - For living and deceased fathers; †Mary Kopinski;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wandy Grzesik, Janiny
Bielak, Janiny Osika,Jana Jarmuszkiewicza oraz ich dzieci, rodzin i
przyjaciół; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Skrzyneckiego i
całej rodziny Skrzyneckich; †Antoni Zalewski; ††Za zmarłych z rodzin:
Murdza, Grzesik, Bató, Bielak, Paliwoda, Jarmuszkiewicz i Osika; ††Jan i
Mieczysław Weryński; ††Danuta i Stanisław;
5:00 PM - For living and deceased fathers; For parishioners;
6:30 PM - Za żyjących i zmarłych ojców; Za parafian; Dziękczynno-błagalna
w intencji Michała Marchela z prośbą o potrzebne łaski; ††Danuta i
Stanisław;

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 / CHRZTY

Valentina Pola Dabala
Oliver Grant Wlodarski
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Sebastian Drozd & Natalia Zajdel
Vincent Allegretti & Laura Duncan
Zachary Brown & Rose Sweeney
THIRD CALL

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

11th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
6/19 St Romuald (c.951 - 1027)
He joined a Benedictine monastery but made himself unpopular
there by trying to get the lax
monks to mend their ways and
so, with the permission of his
abbot, became a wandering hermit. In a constant fight against
the degenerate monasteries of the
day, he founded hermitages and
monasteries where a life of prayerful solitude could be
truly lived. The monastery at Camaldoli, which he
founded and where he remained as abbot for a number of
years, became the first house of an order of hermits which
still exists. But Romuald took to his wanderings once
more, and died in a monastery he himself had founded at
Val di Castro – as he wished, alone in his cell.

6/21

St Aloysius Gonzaga (1568 - 1591)

St Aloysius was the eldest son of a
Mantuan nobleman, and was intended
by his father to be a soldier. Aloysius,
on the other hand, had determined to
be a missionary, and even to die for
his faith. He renounced his birthright
in favour of his brother and at the age
of 16 became a Jesuit novice in Rome,
living the same life of severe austerity
and penance that he had followed even
when serving in the courts of dukes and princes. In 1591
an epidemic of plague broke out in Rome, and the Jesuits
opened a hospital to care for the sick. Aloysius, still a
novice, worked hard in the hospital until he himself
caught the plague.

6/22 St Paulinus of Nola (355 - 431)
He was born in Bordeaux, in France, to a
rich and powerful family.
He was ordained in 394,
in Barcelona, at the urgent insistence of the
people there; but then
moved back to Italy, to Nola, in the province of which he
had once been governor. There he began to live the monastic life and set up a hospice for the sick and for poor
visitors to the shrine of St Felix. He became bishop, by
popular request, in about 409, and died some twenty years
later.
CHICAGO
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Pope Francis
GAUDETE ET EXSULTATE
34. Do not be afraid to set your sights
higher, to allow yourself to be loved
and liberated by God. Do not be afraid
to let yourself be guided by the Holy
Spirit. Holiness does not make you less
human, since it is an encounter between
your weakness and the power of God’s
grace. For in the words of León Bloy,
when all is said and done, “the only great tragedy in life,
is not to become a saint”.[32]
TWO SUBTLE ENEMIES OF HOLINESS
35. Here I would like to mention two false forms of holiness that can lead us astray: gnosticism and pelagianism.
They are two heresies from early Christian times, yet they
continue to plague us. In our times too, many Christians,
perhaps without realizing it, can be seduced by these deceptive ideas, which reflect an anthropocentric immanentism disguised as Catholic truth.[33] Let us take a look at
these two forms of doctrinal or disciplinary security that
give rise “toa narcissistic and authoritarian elitism,
whereby instead of evangelizing, one analyses and classifies others, and instead of opening the door to grace, one
exhausts his or her energies in inspecting and verifying.
In neither case is one really concerned about Jesus Christ
or others”.[34]

Support the Congregation of
the Resurrection
This weekend 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 drawing will take
place on Sunday, Sept. 23rd at the annual Resurrectionist
Benefit Dinner at Le Cave in 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, Franciszek
Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Helena Jankowska,
Rev. Tomasz Wojciechowski;
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

11th Sunday in Ordinary Time
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Alan Ames International Ministry

PRAYER CORNER
God our Father, We give you thanks and praise for
fathers young and old.
We pray for young fathers, newly embracing their
vocation; May they find courage and perseverance
to balance work, family and faith in joy and sacrifice.
We pray for our own Fathers around the world
whose children are lost or suffering; May they
know that the God of compassion walks with them
in their sorrow.
We pray for men who are not fathers but still mentor and guide us with fatherly love and advice.
We remember fathers, grandfather, and great
grandfathers who are no longer with us but who
live forever in our memory and nourish us with
their love. Amen

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

Alan Ames was born in London
in 1953. In his youth, he was a
member of a motorcycle-gang, he
went along a path full of violence
and alcohol. After his marriage,
he moved to Australia with his
family. The turning point of his
life happened in 1993 when Alan
saw his past life displayed before
him and experienced how his sins
and wrong ways had hurt God.
He saw how Jesus offered him
forgiveness from the cross. After some struggles, Alan
accepted the forgiveness offered by Jesus. The Lord
helped Alan to come back to the sacraments and to the
Church and changed Alan's hatred and pain into love.
Later, God called Alan to be one of His witnesses, sent to
carry God's love into the world. Alan has brought hope
and blessing to hundreds of thousands of people – the
hope and blessing which he himself draws from his sacramental relationship of love with the Trinitarian God.

Monday, June 25th - 7:00 p.m. Mass,
Talk, Healing
St. Hiacynth Basilica

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.
The 2nd collection on July 1st is the
annual Peter’s Pence Collection. The
purpose of the Peter's Pence Collection is to provide the Holy Father with
the financial means to respond to
those who are suffering as a result of
war, oppression, natural disaster, and
disease. Thank you for your generous support. The Peter's Pence Collection has raised nearly $200 million to
support our suffering brothers and sisters around the
globe. Thank you for standing in solidarity with the Holy
See through your generosity. Please continue to pray for
our brothers and sisters in faith who are facing adversity.
Your generous support is greatly appreciated.
God bless you!
ST. HYACINTH BASILICA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

17 czerwca 2018

ROZWAŻANIE NIEDZIELNE

MSZA ŚWIĘTA "NA ZALICZENIE"
Niejednokrotnie spowiednicy
słyszą od penitentów o tym, że
ktoś z różnych powodów nie był na
Mszy Świętej w niedzielę czy
święto. Jest jednak taka grupa
osób, którym sumienie nie
wyrzuca "nieobe cnoś ci" na
Eucharystii. W jakiś sposób na niej
są, ale czy rzeczywiście w niej
uczestniczą? Zdumiewają mnie
ludzie, którzy przychodzą w
niedzielę pod kościół, w którym
odprawiana jest Msza i stoją
gdzieś na zewnątrz - czasem
nawet za ogrodzeniem po drugiej stronie ulicy. Niewiele do
nich dociera z tego, co dzieje się w środku kościoła. Może
zresztą chodzi właśnie o to, żeby głos księdza nie
przeszkadzał w prowadzonych rozmowach. Ci, którzy
"odstali" swoje, ruszają do domu, kiedy tylko Msza się
kończy (lub nieco wcześniej). Są też i tacy, którzy wchodzą
do środka kościoła, ale ukrywają się gdzieś w przedsionku,
lub podpierają ściany w różnych zaskakujących miejscach.
Miejsca te mają tę wspólną cechę, że zwykle nie widać z
nich księdza odprawiającego Mszę, prawie go nie słychać,
za to w spokoju można się zająć swoimi myślami, albo
jakimikolwiek innymi "ważnymi sprawami". Po co właściwie
przyszli? Żeby "zaliczyć" obecność na Mszy i "wypełnić
obowiązek" wynikający z przykazania? Zapytałem kiedyś
grupkę młodych ludzi, którzy stali pod kościołem: "Czekacie
na kogoś?" Zaskoczeni, nie wiedzieli, co powiedzieć - któryś
nawet przytaknął. "Aha… czekacie… bo myślałem, że wam

się wydaje, że jesteście na Mszy Świętej - a przecież nie
jesteście." Patrząc na bilans duchowych "zysków i strat",

myślę, że w lepszej sytuacji są ci, którzy do kościoła nie
przyszli wcale. On przynajmniej nie mają złudzeń co do
swojej obecności na Mszy. Tymczasem osoby, które udają,
że "święcą dzień święty", nie dość, że wynudzą się setnie w
miejscu, w którym nie mają ochoty być, to jeszcze z tej
ich obecności nic dobrego nie wynika. Nie mają żadnej
duchowej korzyści, bo nie dają sobie szansy, żeby coś do
nich z Eucharystii dotarło. Co gorsza, znacznie trudniej im
będzie o jakiekolwiek postanowienie poprawy, bo nie
widzą, z czego mieliby się poprawiać. Chyba, że ktoś z nas
spróbuje im to uświadomić…

Mirosław Bożek, SJ

W dniu dzisiejszym, 17 czerwca w Stanach
Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Ojca.
Z tej też okazji wszystkim naszym Ojcom
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
obfitości łask w życiu rodzinnym i osobistym,
Bożego błogosławieństwa i matczynej opieki
Maryi na każdy kolejny dzień. Radość i uśmiech
na twarzy Waszych dzieci
niech będą nagrodą za
wszelki Wasz trud. Niech
Bóg Ojciec prowadzi Was
i wspiera swym
błogosławieństwem, a
zmarłych Ojców przyjmie
do Swego królestwa.

Od dzisiaj rozpoczynamy nowennę w intencji naszych
ojców. Wszystkie Msze Św. w tym dniu oraz przez
8 kolejnych dni będą sprawowane w intencji żyjących
i zmarłych ojców.

Parafialny Karnawał
Zbliża się nasz coroczny
Karnawał Parafialny. Już dziś
z a pr as za m y n a w sp óln e
świętowanie. W tym roku
Karnawał odbędzie się w dniach
23-26 sierpnia.
Jak zawsze potrzebujemy nagród na loterię, poszukujemy
sponsorów karnawału, jak i wolontariuszy. Każdy, kto chciałby
pomóc przy karnawale proszony jest o kontakt z księdzem
proboszczem Stanisławem Jankowskim. Jeśli chciałbyś
podarować nagrody, prosimy o przyniesienie ich do kancelarii
parafialnej w godzinach pracy biura. Dziękujemy za każde
wsparcie i pomoc.

WAKACJE PO CHRZEŚCIJAŃSKU
Biorąc urlop od codziennych obowiązków, zdarza się niektórym brać "urlop” od swego chrześcijaństwa. Podczas
wakacji różnie bywa nawet z niedzielną Mszą św. Jak zatem nadać naszym wakacjom rys chrześcijański?
SIEDEM WSKAZÓWEK :
*sprawdź gdzie jest najbliższy kościół
*sprawdź kiedy odprawiana jest niedzielna Msza św.
*sprawdź godziny spowiedzi świętej
* zacznij dzień od modlitwy
* zakończ dzień modlitwą
*odwiedzaj kościoły w celach religijnych ale i zabytkowych
*wyciągnij rękę po dobrą katolicką książkę lub czasopismo
CHICAGO
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Posługa w świecie Alana Amesa

W CHICAGO

BAZYLIKA ŚW.
JACKA
25 CZERWIEC
7:00 PM

Alan Ames urodził się w Londynie w 1953 roku. W
młodości był członkiem gangu motocyklowego, szedł
drogą pełną przemocy i alkoholu. Po ślubie przeprowadził
się z rodziną do Australii. Punkt zwrotny jego życia
nastąpił w 1993 roku, kiedy to Alan zobaczył przed sobą
swoje przeszłe życie i doświadczył, jak jego grzechy i złe
drogi zraniły i obraziły Boga. Ujrzał, jak Jezus ofiarował
mu przebaczenie z krzyża. Po pewnych zmaganiach Alan
przyjął przebaczenie oferowane przez Jezusa. Pan mu
powrócić do sakramentów i do Kościoła, zmienić
nienawiść i ból Alana w miłość. Następnie wezwał go, aby
był jednym z Jego świadków, wysłanym, by nieść Bożą
miłość w świecie. Alan przyniósł setkom tysięcy ludzi
nadzieję i błogosławieństwo, które to on sam czerpie z
sakramentalnego związku miłości z Trójjedynym Bogiem.
Zapraszamy na spotkanie z nim do naszej Bazyliki.

25 czerwca o godz. 7:00 pm
Msza Święta, świadectwo
Alana Amesa, modlitwa
o uzdrowienie, modlitwa
wstawiennicza, Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
*Podczas spotkania będzie możliwość
zakupu książek Alana.

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY
NA MIESIĄC CZERWIEC:

*Intencja ogólna: Aby sieci
społecznościowe sprzyjały solidarności
i poszanowaniu drugiego w jego
odmienności.

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 donację w
łącznej sumie $1,050 dolarów;
*Państwu: J&U Chwistek, B&D Gibala, K. Bator,
S. Rembelinski za ofiary $100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
Nabożeństwo
czerwcowe
odprawiane jest
codziennie, 15 minut
przed wieczorną
Mszą Świętą.

CHICAGO

Miesiąc Czerwiec
poświęcony jest
Najświętszemu
Sercu Jezusa.
ZAPRASZAMY DO
WSPÓLNEJ
MODLITWY.
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WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian
w naszej wspólnocie Bazyliki
św. Jacka!
MARYANN GAYLE ORAWCZYK

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 17 czerwca
jak i następną, 24 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na
remonty budynków parafialnych.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!

PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
† Jadwiga Kolosa;
† Richard Zdanowicz;

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

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa przypomina, że Bóg
pierwszy nas umiłował: zawsze na nas
czeka, aby nas przyjąć w swym Sercu,
w swej miłości...
Prośmy Pana, aby dawał nam zawsze
dobrych pasterzy: ludzi oddanych, ludzi
modlitwy, bliskich ludowi Bożemu...
Maryja jest dokładnie taka, jakim,
według Boga, ma być Kościół: czuła i
pokorna matka, uboga w rzeczy i bogata w miłość...
Niech Duch Święty obdarza nas potrzebnymi siłami, abyśmy
mogli być świętymi pośród spraw, które przeżywamy
każdego dnia.”

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.
___________________________________________________

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do soboty:8:30 am - 18:45 pm
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.
Przyjdź i odwiedź Jezusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie, On czeka!

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

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

