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 9
6:00 AM - God’s blessings for Heriberto;
7:00 AM - †Wacław Myśliwiec w 7 rocznicę śmierci, oraz za dusze
zmarłych z całej rodziny;
8:00 AM - Health & blessings for Selia Rodriguez;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
TUESDAY / WTOREK - July 10
6:00 AM - For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - † Ks. Joseph Wise, C.R;
8:00 AM - God’s blessings for Heriberto;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
WEDNESDAY / ŚRODA - July 11
6:00 AM - God’s blessings for Heriberto;
7:00 AM - † Rev. Frank Majewicz, C.R.
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in
purgatory; †Henry Zbikowski;
7:00 AM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
THURSDAY / CZWARTEK - July 12
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;
8:00 AM - God’s blessings for Heriberto;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski;
FRIDAY / PIĄTEK - Jule 13
6:00 AM – For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sr. Franciszki w
dniu urodzin; ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - Birthday blessings for Sr. Franciszka Keler;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; †Edward Staroń; ††Za zmarłych z rodzin: Staroń, Kubiszyn,
Radosz, Samiec i Fryżewskich;
SATURDAY / SOBOTA - July 14
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - God’s blessings for Heriberto;
1:00 PM - Jahira Navarette - Quinceanera
2:30 PM - Matthew Bergbauer & Monika Pruski
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o
potrzebne łaski; †Karol Żak;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 15
6:00 AM - God’s blessings for Heriberto;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM—†Lucjan Milewski; †Władysława Wicek; †Jan Binda; †Emilia
Kurek; †Małgorzata Binda; †Czesław Babiński;
10:45 AM - †Mary Kopinski; †Marco Antonio Solis; †Olena Suchova –1st
anniversary of death –from mother, daughter and brother;
12:30 PM - Dziękczynna za dar życia, zdrowia, szczęścia i miłości w 55
rocznicę ślubu Teresy i Zdzisława Sojdy, z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla ich rodziny, przyjaciół i znajomych; O opiekę Bożą dla Dariusza Sojdy z
okazji 48 urodzin oraz dla jego żony Anny i synów: Roberta i Adasia; O Boże
łaski dla Doroty, Mirosława, Alana, Kevina i Nicole; †Antoni Zalewski; ††Jan
i Mieczysław Weryński; †Marian Kuczwara w 20 rocznicę śmierci;
†Stanisław Osika w 15 rocznicę śmierci; ††Katarzyna i Roman Antoń;
††Stefania, Julian, Zenon i Adolf Sojda; ††Zmarli z rodzin: Kwiecień,
Jarmuszkiewicz, Banaś, Sojda i Lekienta;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Wiktoria Czyżewska;

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

Amelia Magorzata Świętek
Dakota Hannah Chudoba
Dylan Daniel Koryzna
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Nick Jasinski &
Klaudia Stolarczuk
Adrian Zubrzycki & Weronika Pyskło
THIRD CALL

Matthew Borgbauer & Monika Pruski
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.

14th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY
SPEAKING
7/8
14th Sunday
of the year
7/9

Saint Augustine Zhao Rong and his
Companions, Martyrs
7/10

Tuesday of the 14th week

7/11

St Benedict (480 - 547)

Benedict was born in
Nursia, in Umbria,
and studied in Rome;
but he was unable to
stomach the dissolute
life of the city, and he
became a solitary
hermit at Subiaco.
His reputation spread, and some monks asked him to be
their abbot, but they did not like the discipline he imposed
and tried to poison him. Benedict organized various
small communities of monks and nuns in various places,
including the great monastery of Monte Casino. He drew
up a set of rules to guide the communal life of monasteries, and, though not the first monastic rule ever, the Rule
of St Benedict has proved so wise and balanced that it has
served as the foundation of practically every attempt at
communal living ever since.

7/12

Thursday of 14th week

7/13 St Henry (973 - 1024)
He was born in Bavaria in 973
and succeeded to the dukedom
at the age of 22. He became
Holy Roman Emperor in 1014.
He was noted for his support for
the reform of the Church and
for his encouragement of its
missionary activity. He set up
many bishoprics, and he and his
wife Cunegunda founded many
monasteries. He died in 1024 and was canonized by Pope
Eugenius III in 1146.

7/14 Saturday of week 14 of the year
St. Kateri Tekakwitha (1656 - 1680)
Known as the “Lily of the Mohawks” and the “Geneviève
of New France,” she was born in the Mohawk fortress of
Ossemenon in what is now New York State, the daughter
of a Mohawk warrior and a Catholic Algonquin woman
whom he had saved from captivity at the hands of the Iroquois. When she was about four, smallpox killed her
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parents and her brother and left her
scarred and with impaired eyesight.
She was adopted by her uncle, the
chief
of the Turtle clan, and had many
offers of marriage. She received
some knowledge of Christianity
from Jesuit missionaries when she
was 11, and she determined to live
the life not only of a Christian but of
a Christian virgin: a heroic determination at the time. She
was baptized when she was 20 and eventually, to escape
persecution and death threats, she fled to an established
Christian community at Kahnawake in what is now Québec. She advanced in union with God, with bodily mortification and intense prayer, and died at the age of 24. She
was beatified by Pope John Paul II on 22 June 1980, and
canonized by Pope Benedict on Oct. 21, 2012.

PRAYER CORNER
A Prayer to Saint Benedict for Protection
Dear Saint Benedict, I thank
God for showering you with His
grace to love Him above all else
and to establish a monastic rule
that has helped so many of His
children live full and holy lives.
Through the cross of Jesus Christ, I ask you
to please intercede that God might protect
me, my loved ones, my home, property, possessions, and workplace today and always by
your holy blessing, that we may never be
separated from Jesus, Mary, and the company of all the blessed. Through your intercession may we be delivered from temptation, spiritual oppression, physical ills, and
disease. Protect us from drug and alcohol
abuse, impurity and immorality, objectionable companions, and negative attitudes. In
Jesus' Name. Amen.

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;
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Pope Francis

GAUDETE ET EXSULTATE
A doctrine without mystery
40. Gnosticism is one of the most sinister ideologies because, while unduly exalting knowledge or a specific experience, it considers its own vision of reality to be perfect. Thus, perhaps without even realizing it, this ideology
feeds on itself and becomes even more myopic. It can
become all the more illusory when it masks itself as a disembodied spirituality. For gnosticism “by its very nature
seeks to domesticate the mystery”,[38] whether the mystery of God and his grace, or the mystery of others’ lives.
41. When somebody has an answer for every question, it
is a sign that they are not on the right road. They may
well be false prophets, who use religion for their own purposes, to promote their own psychological or intellectual
theories. God infinitely transcends us; he is full of surprises. We are not the ones to determine when and how
we will encounter him; the exact times and places of that
encounter are not up to us. Someone who wants everything to be clear and sure presumes to control God’s transcendence.
42. Nor can we claim to say where God is not, because
God is mysteriously present in the life of every person, in
a way that he himself chooses, and we cannot exclude this
by our presumed certainties. Even when someone’s life
appears completely wrecked, even when we see it devastated by vices or addictions, God is present there. If we let
ourselves be guided by the Spirit rather than our own preconceptions, we can and must try to find the Lord in
every human life. This is part of the mystery that a gnostic mentality cannot accept, since it is beyond its control.

The limits of reason
43. It is not easy to grasp the truth that we have received
from the Lord. And it is even more difficult to express it.
So we cannot claim that our way of understanding this
truth authorizes us to exercise a strict supervision over
others’ lives. Here I would note that in the Church there
legitimately coexist different ways of interpreting many
aspects of doctrine and Christian life; in their variety, they
“help to express more clearly the immense riches of
God’s word”. It is true that “for those who long for a
monolithic body of doctrine guarded by all and leaving no
room for nuance, this might appear as undesirable and
leading to confusion”.[39] Indeed, some currents of gnosticism scorned the concrete simplicity of the Gospel and
attempted to replace the trinitarian and incarnate God
with a superior Unity, wherein the rich diversity of our
history disappeared.
CHICAGO

Thank You
Last week we said thank you
and goodbye to Arleta
Szpak- Czechowska.
Arleta has served as one of
the parish secretaries and the
coordinator of the Polish
CCD program for the last several years. We
thank you for your years of service, your hard
work and your warm care for our parishioners,
parents and children. May our Lord grant you
the fullness of his grace in your future.

Parish Carnival
This year annual Parish Carnival will take
place from August 23-26. We are in need
of prize donations as well as volunteers to
help work the carnival. The next carnival
meeting will take place later this month. Please watch
the bulletin for more information.

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

Attention Parishioners
SPECIAL NOTICE
Beginning July 1, the Parish office hours
will change. The office will be open
Monday through Friday from 10:00 AM to 6:00 PM. It
will not be open on Saturdays and Sundays. Please
adjust to the new hours.

FYI
SHOWBOAT
These were floating theaters built on a barge that was
pushed by a steamboat. These played small towns along
the Mississippi River. Unlike the boat shown in the
movie "Showboat" these did not have an engine. They
were gaudy and attention grabbing, which is why we say
someone who is being the life of the party is
“showboating”.
ST. HYACINTH BASILICA
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O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KATOLIKA
PODCZAS WAKACJI
Jednym z najważniejszych
elementów
życia
duchowego chrześcijanina,
a także jego obowiązkiem
jest udział w niedzielnej
Mszy św. Jednak z tym
przykazaniem mamy chyba
największe
trudności,

zwłaszcza podczas wakacji?
Kościół w swoich przykazaniach domaga się od nas
praktykowania tego, co jest możliwe. Jeżeli więc ktoś
jest chory lub z innych ważnych, niezależnych od siebie
powodów nie może być na Mszy św., to nie ma grzechu.
Nie spowiadamy się zatem z formalności, ale z
grzechów, czyli z tego, co powinniśmy i mogliśmy
uczynić, a z własnej winy świadomie tego nie
uczyniliśmy. Tak właśnie jest, jeżeli na Mszy św. mogłem
być, a zlekceważyłem ją sobie, nie pomyślałem o niej
wcale lub źle zorganizowałem dzień i nie starczyło na
nią czasu.
Niewłaściwe jest również myślenie dotyczące
uczestniczenia we Mszy św. w kategoriach robienia łaski
Panu Bogu. To przecież Bóg daje mi łaskę, jaką jest
Eucharystia, aby wzrastała moja wiara i życie duchowe.
Jeśli mnie nie ma w kościele, to ja na tym tracę. Trzeba
dostrzec tu różnicę pomiędzy darem a obowiązkiem,
żeby odczuć potrzebę duchową uczestnictwa w
Eucharystii.
Inaczej człowiek będąc na wakacjach, czując się
wolnym od codziennych obowiązków i nakazów, zapomni
też o Bogu. Organizując wakacje, powinniśmy także
zaplanować sobie czas na niedzielną Mszę św. Planując
rodzinne wyjazdy czy odwiedziny u znajomych,
chrześcijanin ma wręcz obowiązek tak je zorganizować,
aby starczyło czasu na Mszę św. Gdy chcemy spędzić
cały dzień nad jeziorem czy na działce, często nie
dajemy dzieciom możliwości pójścia do kościoła. Sami
też jesteśmy wtedy dla nich złym przykładem, budzimy
wręcz zgorszenie. Planując urlop, trzeba także pomyśleć
o tym, co jest najważniejsze dla ducha.
W niedzielnej Eucharystii możemy uczestniczyć
również w sobotę wieczorem. Przychodząc w sobotę
wieczorem na Mszę św. z intencją uczestnictwa w
niedzielnej Eucharystii, spełniamy ten obowiązek.
Sobotnia wieczorna Msza św. jest traktowana już jako
niedzielna. Pamiętajmy jednak, że Msza św. przeżywana
w niedzielę pomaga nam dobrze, po Bożemu, przeżyć
ten święty dzień, zachować jego świąteczny charakter.
Dlatego w miarę możliwości powinniśmy uczestniczyć
we Mszy św. właśnie w niedzielę.
Bóg ciągle się nami opiekuje. Dzięki Niemu
oddychamy. Wszystko, co podziwiamy w czasie naszych
wypraw, to Jego dzieło. Zapomnieć o Bogu w czasie
wakacji to tak, jakby wejść do galerii sztuki i oglądać
wspaniałe dzieła, całkowicie lekceważąc artystę.
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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 donację w
łącznej sumie $1,625 dolarów;
*Pani A. Scisłowicz za ofiarę $200 dolarów;
*Państwu: J&M Nieds, I&R Filip, Państwu
Seweryniak, Z. Mąka, J. Zyzda, S. Rembeliński za
ofiary $100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Zapraszamy wszystkich wiernych na
nabożeństwo Fatimskie w najbliższy piatek,
13 lipca na godz. 7:00 wieczorem.

"Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany
życia, aby nie zasmucali grzechami swymi
Zbawiciela, który jest tak obrażany,
aby odmawiali różaniec, aby się poprawili
i czynili pokutę za grzechy.” (Matka Boża)

PODZIĘKOWANIE
W zeszłym tygodniu podziękowaliśmy i pożegnaliśmy się
z Arletą Szpak-Czechowską.
Arleta od kilku lat była jedną z
osób pracujących w kancelarii
parafialnej, jak i koordynatorką
polskiego programu katechetycznego w naszej
parafii. Pięknie dziekujemy za lata Twej służby
i oddania dla naszej parafii, za ciężką pracę
i serdeczną opiekę nad naszymi parafianami,
rodzicami i dziećmi. Niech dobry Bóg obdarzy Cię
pełnią swoich łask na dalsze lata. Szczęść Boże!

Eucharystia powinna być centrum naszego życia
samym w sobie, bez względu na to, czy znajdujemy
się w Polsce, Ameryce czy na Islandii.
CHICAGO
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KARNAWAŁ PARAFIALNY
Tegoroczny Karnawał Parafialny
odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia.
Apelujemy do naszych parafian o
przynoszenie nagród na naszą loterię
fantową oraz o pomoc wolontariuszy
przy naszym parafialnym karnawale.
Każdy, kto chciałby zostać
wolontariuszem proszony jest o
kontakt z ks. proboszczem
Stanisławem Jankowskim. Jeśli
chciałbyś podarować nagrody, prosimy
o przyniesienie ich do kancelarii
parafialnej w godzinach pracy biura.
Dziękujemy za każde wsparcie i
pomoc.

CHICAGO
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II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 8 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!
MARYANN GAYLE ORAWCZYK

PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
† Fred P. Gach;

† Lottie Ciołek;

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Tak jak św. Jan Chrzciciel chrześcijanin
powinien umieć się uniżyć, aby Pan mógł
wzrastać w jego sercu. (...) Prośmy Pana,
aby pozwolił nam zrozumieć, że miłość jest
służbą, troską o innych. Miłość do innych
powinna być „stałą” naszego życia. (...)
Wiara w Jezusa Chrystusa uwalnia od
grzechu, smutku, wewnętrznej pustki,
samotności i jest źródłem radości, której
nikt nie może nam odebrać. ”

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
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

