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 English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
10:00 am - 6:00 pm
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 pm

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - July 16
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; O Bożą pomoc, opiekę M. B.
Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i
Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:00 PM - Za Siostry i Księży pracujących w naszej Bazylice;
TUESDAY / WTOREK - July 17
6:00 AM - For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i
potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich
oraz Ignacego Pelczar;
8:00 AM - ††Harriet & Matthew Czajkowski;
7:00 PM - ††Weronika i Wacław Marciszewscy;
WEDNESDAY / ŚRODA - July 18
6:00 AM - † Rev. Frank Majewicz, C.R.;
7:00 AM - O Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla : Elżbiety,
Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in
purgatory;
7:00 AM - W intencji wszystkich chorych i cierpiących z naszej Parafii;;
THURSDAY / CZWARTEK - July 19
6:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. Dla Iwony i jej rodziny; O
Bożą pomoc, opiekę M.B.N.P. i potrzebne łaski dla : Elżbiety, Krzysztofa,
Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;
8:00 AM - † Rev. Czester Mitoraj, C.R.
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
FRIDAY / PIĄTEK - July 20
6:00 AM – †Rev. Edwin Karłowicz;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; O Bożą pomoc, opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa,
Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne;
SATURDAY / SOBOTA - July 21
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; O Bożą pomoc, opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety, Krzysztofa,
Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;
8:00 AM - Thanksgiving for Raul Madanang;
1:00 PM - Nick Jasinski & Klaudia Stolarczuk
4:00 PM - Adrian Zubrzycki & Weronika Pyskło
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
7:00 PM - O bezpieczne i szczęśliwe wakacje dla wypoczywających na
urlopach;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 22
6:00 AM - W intencji Bogu wiadomej za wstawiennictwem św. Rity; O Bożą
pomoc, opiekę M.B. Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla: Elżbiety,
Krzysztofa, Alojzego i Eugenii Mroczkowskich oraz Ignacego Pelczar;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - W intencji Bogu wiadomej za wstawiennictwem św. Rity; †Lucjan
Milewski; †Władysława Wicek; ††Walter i Zofia Mazur; ††Anna i Wincenty
Rębacz-o szczęśliwą wieczność;
10:45 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
12:30 PM - W intencji Bogu wiadomej za wstawiennictwem św. Rity; Z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej i
zdrowie dla JULIANA PECAK z okazji 90 Urodzin, oraz 52 lat posługiwania
w Parafii-od całej Rodziny;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; W intencji Bogu wiadomej za wstawiennictwem św.
Rity;

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

BAPTISM / CHRZTY

Liliana Helena Świstek

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Jonathan Walters & Dulce Jardon
Stijn Asnong & Nathalie Kruczek
SECOND CALL

Kamil Kulesza & Agnes Supergan
THIRD CALL

Nick Jasinski & Klaudia Stolarczuk
Adrian Zubrzycki & Weronika Pyskło
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.

15th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
7/16

The Feast of Our Lady of Mount Carmel

Holy Scripture celebrates the
beauty of Mount Carmel,
where the prophet Elijah defended Israel’s pure faith in
the living God. In the 12th
century some hermits took up
residence on this mountain
and eventually set up the Carmelite Order, which is dedicated to living a contemplative life under the patronage
of the Holy Mother of God.

John Plessington was born at Dimples Hall, near Garstang, Lancashire, the son of Robert Plessington and Alice Rawstone, into a
family at odds with the authorities
for both their religious and political beliefs. Educated by Jesuits at
Scarisbrick Hall, at Saint Omer’s
in France, and then at the College
of Saint Alban at Valladolid,
Spain, he was ordained in Segovia on 25 March 1662.

7/20 Saint Apollinaris,
Bishop, Martyr

O most beautiful Flower of Mount Carmel,
fruitful vine, splendor of Heaven,
Blessed Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist me in this my necessity. O Star of the Sea, help me and show me
herein that you are my Mother.
O Holy Mary, Mother of God,
Queen of Heaven and earth,
I humbly beseech you
from the bottom of my heart,
to succor me in this my necessity.
There are none that can withstand your power.
O show me herein that you are my Mother.

Sweet Mother, I place this cause
in your hands. (3 times)

Theology-On-Tap Celebrates 35 Years of
Serving Young Adults in Speakers,
Conversation and Theology
For Young Adults in their 20s and 30s, Married
and Single; Runs from July 15 to August 8
Theology-on-Tap, a speaker and conversation series for
people in their 20s and 30s, is being hosted at 25
locations throughout the Chicagoland area, beginning
Sunday, July 15. The closest parish for Theology on Tap
is St. Hedwig church on Hoyne and Webster in the
Bucktown neighborhood.

NIGHTFEVER

He was bishop of Ravenna,
probably in the late second century, and was probably martyred
there. Devotion to him was already common in the seventh
century.

St Laurence of Brindisi
(1559 - 1619)

He was born in Brindisi, joined the
Capuchin Friars, and studied at the
University of Padua, where he
learned a number of languages
(including Latin, Greek, Hebrew,
Syriac, French, and German) and
acquired a deep knowledge of the
Bible.
CHICAGO

PRAYER CORNER
A Prayer to Our Lady of Mount Carmel

O Mary, conceived without sin,
pray for us that have recourse to thee. (3 times)

7/19 St John Plessington (c.1637-1679)

7/21

July 15, 2018

Holy Name Cathedral
Saturday September 1, 2018
Mass—7:30 p.m.
Celebrant and Homilist: Fr. Bradley A. Zamora
Nightfever – 9:00p.m. Night Prayer 11:30 p.m.
Adoration – Music – Reconciliation
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, Urszula Michałowska
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

15th Sunday in Ordinary Time

July 15, 2018

Pope Francis

GAUDETE ET EXSULTATE
44. In effect, doctrine, or better, our understanding and expression of it, “is not a closed
system, devoid of the dynamic capacity to
pose questions, doubts, inquiries… The questions of our people, their suffering, their
struggles, their dreams, their trials and their
worries, all possess an interpretational value
that we cannot ignore if we want to take the
principle of the incarnation seriously. Their
wondering helps us to wonder, their questions question us”.[40]
45. A dangerous confusion can arise. We can
think that because we know something, or
are able to explain it in certain terms, we are
already saints, perfect and better than the
“ignorant masses”. Saint John Paul II warned
of the temptation on the part of those in the
Church who are more highly educated “to feel
somehow superior to other members of the
faithful”.[41] In point of fact, what we think
we know should always motivate us to respond more fully to God’s love. Indeed, “you
learn so as to live: theology and holiness are
inseparable”.[42]
46. When Saint Francis of Assisi saw that
some of his disciples were engaged in teaching, he wanted to avoid the temptation to
gnosticism. He wrote to Saint Anthony of Padua: “I am pleased that you teach sacred theology to the brothers, provided that… you do
not extinguish the spirit of prayer and devotion during study of this kind”.[43] Francis
recognized the temptation to turn the Christian experience into a set of intellectual exercises that distance us from the freshness of
the Gospel. Saint Bonaventure, on the other
hand, pointed out that true Christian wisdom
can never be separated from mercy towards
our neighbor: “The greatest possible wisdom
is to share fruitfully what we have to give…
Even as mercy is the companion of wisdom,
avarice is its enemy”.[44] “There are activities
that, united to contemplation, do not prevent
the latter, but rather facilitate it, such as
works of mercy and devotion”.[45]
CHICAGO

PARISH CARNIVAL
This year's Parish Carnival will take place on August 23-26. As always, there will be rides for the
kids and adults, lots of food, games of chance, music to dance by, and our beer garden. Thursday
and Friday the carnival opens at 6:00PM and goes
to 10:00PM. On Saturday the carnival opens at
3:00 PM, and on Sunday the carnival opens at
1:00.
Come join us for the fun and the food.
Don't forget to enter your name into the grand raffle. Top prize $1000.00 awarded at 9 p.m. on
Sunday.
Raffle tickets are available in the Parish Office, or
at the carnival.
The Carnival has become famous for its POTATO
PANCAKES, Polish Sausage, Bigos and Pizza,
beer garden and the live dancing.

Next week’s 2nd collection is for
the repair needs of the parish.
Thank you for generous support of
the parish.

FYI
OVER A BARREL
In the days before CPR a drowning victim would be
placed Face down over a barrel and the barrel would be
rolled back and forth in a effort to empty the lungs of
water. It was rarely effective. If you are over a barrel
you are in deep trouble.
ST. HYACINTH BASILICA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą

Zaproszenie Chrystusa

Wielokrotnie na kartach Pisma Świętego
słyszymy słowa zaproszenia jakie Chrystus kieruje do
swoich słuchaczy. Są nimi uczniowie, jest nim bogaty
młodzieniec, celnik Mateusz, a w końcu Apostołowie.
Te same słowa „pójdź za Mną” kieruje do nas,
współczesnych Jego uczniów.
Chrystus zaprasza
abyśmy przy Jego boku stawali się „świadkami
Królestwa Bożego”
Jak się stawać takim świadkiem? Tylko przy
boku Jezusa wpierw i zawsze pozostając Jego
najlepszym uczniem. Mimo naszych braków i słabości,
Chrystus wybiera kogo chce. Każdy świadczy jak
potrafi, ale czyni to z pasją, zawsze zachwycony swoim
Mistrzem. Czynił to bł. Karol de Foucauld (1858-1916),
konwertyta i trapista z wyboru, który mawiał:
„Moje apostolstwo musi być apostolstwem
dobroci. Trzeba, żeby patrząc na mnie, mówiono:
Ponieważ ten człowiek jest taki dobry, jego religia musi
być dobra. A jeżeli mnie zapytają, dlaczego jestem
łagodny i dobry, muszę powiedzieć: Dlatego że jestem
sługą dużo lepszego ode mnie. Gdybyście wiedzieli, jak
dobry jest mój Pan i Mistrz, Jezus! Chciałbym być na
tyle dobry, żeby mówiono: Jeżeli taki jest sługa, jakiż
musi być Pan! Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest
pokazywać Jezusa: musi sam zniknąć i ukazać Jezusa.
Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy
każdego z tych, którzy do mnie przychodzą. Stać się
wszystkim dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się
śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich
przyprowadzić do Jezusa”.
Przy boku Jezusa poznawać siebie i starać sie
podnosić poprzeczkę wymagań. Na ile potrafię na tyle
chcę świadczyć o moim Bogu wśród swoich, i tych,
którzy ciągle poszukują Prawdziwego Boga. Czas
Nowej Ewangelizacji już przed nami. Zatem warto
zostać Uczniem Jezusa aby wyjść do innych z Jego
orędziem Dobrej Nowiny.

CHICAGO

15 lipca 2018

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 $1,150 dolarów;
*Państwu L&J Kulawiak za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: E&M Gaj, A. Scisłowicz, C&G Zalewski,
H&J Grotkowski, K. Ciesielski, S. Rembeliński za
ofiary $100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
KALENDARZ LITURGICZNY
16 lipca – Matki Bożej z Góry
Karmel – M.B. Skaplerznej
Szkaplerz karmelitański. Według
podania miała go wręczyć św.
Szymonowi sama Matka Boża 16
lipca 1251 roku w Cambridge i
przyrzec, że kto będzie nosił szatę
Jej
dzieci
duchowych,
temu
zapewnia szczególną pomoc i opiekę za życia, a
przede wszystkim po śmierci: nie umrze bez łaski
Bożej ten, kto szkaplerz ów będzie
wiernie nosił.
18 lipca — św. Szymona z Lipnicy
Rozsypał rozpalone do czerwoności
węgle i kazał stąpać po nich
mnichom. Jego płomienne kazania
przyciągały
do
krakowskich
bernardynów tłumy. Sądzony był
przez kapitułę krakowską za…
nadużywanie imienia Jezus.
20 lipca – bł. Czesława
Czesław, urodzony około 1180
roku, był bliskim krewnym
świętego Jacka. Przyszli na świat
w Kamieniu Śląskim. Obaj zostali kapłanami diecezji
krakowskiej. Świetnie się zapowiadali: pochodzili ze
znakomitej rodziny. Obaj przyjęli habit zakonny z rąk
samego Dominika. Wrócili do Krakowa, gdzie całe
dnie spędzali na głoszeniu słowa. Porwali tym
krakowską inteligencję.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Parafialny
Karnawał

„Milczenie Boga”
„Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie
głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy
zstępują do grobu!” (Ps 28,1). „O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie
milcz i nie spoczywaj, Boże!” (Ps 83,2)
Wiele razy słyszę z ust penitentów, że mają problem z modlitwą, że
pragną rozmawiać z Bogiem, ale Bóg milczy!
Czy w związku z tym, Bóg mnie nie potrzebuje, czy wiara w Niego
opiera się tylko na regułkach, jakie mam powtarzać podczas
modlitwy? A ja pragnę żywego, osobowego Boga, z którym
rozmawia się jak z rodzicem, z najlepszym przyjacielem.
Jak poruszyć Boga z Jego letargu?

Zbliża się nasz coroczny
Karnawał Parafialny. Już
dziś zapraszamy na wspólne
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.

Kochani Przyjaciele Żywego Boga.
Pragnienie, jakie porusza moje serce jest pragnieniem samego
Boga, to Jego łaska, która mnie zaprasza do spędzenia z Nim tej
szczególnej chwili.
Często mamy wiele na własne usprawiedliwienie, to że nie mamy
wystarczająco czasu, to że czas nas goni i w końcu jesteśmy tak
zmęczeni, że nie mamy sił na modlitwę. Zatem, jeżeli Bóg jest
źródłem wszelkiego życia, to również i mojego. Jeżeli staram się
mieć żywy kontakt ze źródłem, to mam „życie w sobie”. Jeżeli
zaniedbuję ten kontakt, to nie dziwmy się, że źródło wysycha i
obumiera nasza relacja do Boga i drugiego człowieka.
Pan Bóg zawsze przemawia do człowieka, nawet wówczas kiedy
wydaje się nam, że On milczy. Trzeba rozpocząć poszukiwanie, a
tu rozpoczyna się moja wewnętrzna praca nad sobą.
Św. Matka Teresa z Kalkuty, „upajała się” obecnością Boga na
modlitwie w pierwszych latach swojego powołania, kiedy jeszcze
była w zakonie Loretanek. Jednakże kiedy założyła Zgromadzenie
Córek Miłosierdzia to „piękne doświadczenie” obecności Jezusa w
Najśw. Sakramencie gdzieś uleciało. Mimo tego byla zawsze
wierna modlitwie adoracyjnej i trwała nieustannie przed swoim
„milczącym” Bogiem. Pewnego razu, kiedy wyszła na ulice Kalkuty,
aby poszukiwać biedych, porzuconych, osamotnionych, pochyliła
sie nad umierającym biedakiem. Kiedy go dotknęła, otworzył przed
nią swoje oczy i w nich odnalazla Oczy swego Boga, który
milcząco na nią spogladał. „Ukryłeś się mój Jezu w ciele
najbardziej ubogich i tu Cię odnalazlam, adorowałam, przytulałam i
pielęgnowałam z wielką czułością”.
Mój Bóg zawsze do mnie przemawia, czeka by ze mną
porozmawiać. Gdzie jestem, gdzie się ukrywam przed moim
Bogiem? On Jest Zawsze, ale czy ja jestem?

Ks. Stanisław Jankowski, CR
CHICAGO
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 15 lipca
II kolekta przeznaczona będzie na remonty
związane z naszą bazyliką.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary!
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in
our Basilica!
Witamy nowych parafian w
naszej wspólnocie Bazyliki św. Jacka!
ANNA & WOJCIECH SCHAB
MARTHA & MACK SEILER
NATALIA & MATEUSZ SMYKLA
EMILIA & KAMIL MUSZYNSKI

PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
† Nancy Jacobson † Julia S. Gerdow;

15 lipca 2018
Papież Franciszek
Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby
Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty,
znaki wiary, ale nie odpowiada im
rzeczywista akceptacja osoby Jezusa i Jego Ewangelii" (...) "każdy chrześcijanin jest powołany do pogłębienia tej
podstawowej przynależności, starając się o niej świadczyć
poprzez konsekwentny sposób życia, którego wątkiem
przewodnim jest miłość".

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.
____________________________________________________

Witamy gości odwiedzających naszą świątynię, życzymy
Wam błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Wszystkich Drogich Parafian wyjeżdzających na wakacje
polecamy Bożej Opatrzności i życzymy dobrego i owocnego
wypoczynku. Pamiętajmy jednak o obowiązku uczestnictwa w
niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie swojej
parafii. Nasza bazylika utrzymuje się w większości ze składek,
dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie prosimy,
oczywiście na miarę swoich możliwości, o przekazanie do
zakrystii lub do biura parafialnego swoich niedzielnych
kopert. Serdeczne Bóg Zapłać!

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.
___________________________________________________

MSZA ŚW. Z OKAZJI
ZŁOTYCH GODÓW
W niedzielę, 16 września 2018 roku o
godz. 2:45 po południu w Katedrze
Świętego Imienia (Holy Name Cathedral)
przy ulicy 735 N. State St. w Chicago,
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. Aby zasięgnąć dodatkowych informacji
prosimy odwiedzić stronę internetową: pvm.archchicago.org lub
skontaktować się z naszą kancelarią parafialną.

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

CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

