ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

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 Fri. - 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

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 20
6:00 AM - For all those enrolled in our Mother’s Day Novena
7:00 AM - ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 PM - O zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego

TUESDAY / WTOREK - May 21
6:00 AM - ++Poor souls in purgatory
7:00 AM - +Ks. Edward Dubel, CR
8:00 AM - For all those enrolled in our Mother’s Day Novena
7:00 PM - O zdrowie, Boze błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego; W Bogu wiadomej intencji; O zdrowie i Boże błog. dla
Michała i Haliny; +Jan Batkiewicz

WEDNESDAY / ŚRODA - May 22
6:00 AM - For all those enrolled in our Mother’s Day Novena
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Iwony i jej rodziny
8:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR
7:00 PM - O zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego

THURSDAY / CZWARTEK - May 23
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. z ok. imienin dla Iwony
8:00 AM - ++Deceased parishioners & benefactors
7:00 PM - O zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego

FRIDAY / PIĄTEK - May 24
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - ++Deceased Resurrectionists and family members
7:00 PM - O zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego

SATURDAY / SOBOTA - May 25
6:00 AM - +Br. Tom Iwicki, CR
7:00 AM - ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul
1:00 PM - Wedding: Dariusz Lukanty & Marzena Potok
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Mike Bialas, +Irene Bork,
7:00 PM - O zdrowie, Boze błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego; ++Aniela i Marcin Kociubiński, +Franciszek
Kociubiński, +Wiktoria Oszczapińska

SUNDAY / NIEDZIELA - May 26
6:00 AM - +Marian Ponicki w 29. rocz. śmierci
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - W intencji naszych mam z okazji dnia Matki, O zdrowie,
Boże błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława Jankowskiego; +Lucjan
Milewski w 14. rocz. śmierci, +Edward Haruza, +Stanisław Lis, +Zofia
Klimaszewska, ++Michał i Maria Bator, +Kazimierz Bator,
+Władysława Stopa
10:45 AM - For Parishioners and Benefactors
12:30 PM - O Boże błog. dla ks. Krzysztofa Balcer i przyjaciół rodziny
Dratwa, O łaskę zdrowia i Boże błog. w rodzinie Gaj; ++Władysława i
Józef Ciołek, +Virginia L. Laskowski, +Józef Kokitko, +Marian
Ponicki w 29. rocz. smierci, +Zbigniew Sztukowski, +Edward Haruza,
+Tomasz Dratwa w 3. rocz. śmierci
5:00 PM - For Parishioners; +Rafael Quiroz, +Armando Perea;
6:30 PM - Za Parafian; O Boże błog. i zdrowie dla Ireny Bokina z
okazji dnia Matki

125 PARISH ANNIVERSARY

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN 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
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

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 na miesiąc przed datą chrztu.

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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Fidel Duran & Sandra Walczak
SECOND CALL

Dariusz Lukanty & Marzena Potok
Roberto Romo & Jacqueline Rodriguez
THIRD CALL

Gregory Krupa & Justina Furgal
BAPTISM / CHRZTY

Liliana Anna Sytniewski

Month of May is dedicated to women & mothers.

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM

Miesiąc maj w naszych modlitwach
i rozważaniach dedykujemy kobietom i matkom.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM

JUBILEUSZ 125-LECIA PARAFII

FIFTH SUNDAY OF EASTER
LITURGICALY SPEAKING
5/20 Saint Bernardino of Siena (1380 - 1444)
Bernardino (“Little Bernard”) was born
in Tuscany. His parents died when he
was a child. While still a student at the
University of Siena he took charge of the
hospital there when an epidemic killed
most of the staff. Later he looked after a bedridden aunt
until her death; and then, at the age of 22, he became a
Franciscan.
5/21 Saint Christopher Magallanes and his Companions
5/22 Saint Rita of Cascia (1377 - 1447)
She was born near Cascia, in Umbria in
Italy. She was married at the age of 12 despite her frequently repeated wish to become a nun. Her husband was rich, quicktempered and immoral and had many enemies. She
endured his insults, abuse and
infidelities for 18 years and bore him two
sons, who grew to be like him. Towards the end of his
life she helped to convert her husband to a more pious
way of life, but he was stabbed to death by his enemies
not long afterwards. He repented before he died and was
reconciled to the Church. Rita asked to join the convent
of St Mary Magdalen at Cascia. She was rejected for
being a widow, since the convent was for virgins only,
and later given the impossible task of reconciling her
family with her husband’s murderers. She carried out the
task and was allowed to enter the convent at the age of
36. She remained there until her death at the age of 70.
She is widely honored as a patron saint of impossible or
lost causes.

Memorial Day May 27, 2019
The annual Memorial Day Mass at
St. Adalbert Cemetery will take
place at 10:30 AM. St. Hyacinth
priests will also concelebrate at the
Mass. There will be no 7:00 PM Mass on that day.
Our parish office will be closed on Memorial Day.
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti,
Rev. Tomasz Wojciechowski, Henry Frank; Kazimierz;
Myrtle Martin, Susan Kalandyk & all sick from our parish

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org or visit official parish Facebook page by
clicking on the link on the home pageof the website.
CHICAGO

MAY 12, 2019
Pope Francis

Christus Vivit

... For him, you have worth; you are not
insignificant. You are important to him,
for you are the work of his hands. That
is why he is concerned about you and
looks to you with affection. “Trust the
memory of God: his memory is not a
‘hard disk’ that ‘saves’ and ‘archives’ all our data. His
memory is a heart filled with tender compassion, one
that finds joy in ‘deleting’ from us every trace of evil”.
[63] He does not keep track of your failings and he always helps you learn something even from your mistakes. Because he loves you. Try to keep still for a moment and let yourself feel his love. Try to silence all the
noise within, and rest for a second in his loving embrace.
His is “a love that does not overwhelm or oppress, cast aside or reduce to silence, humiliate or domineer. It is the love of the Lord, a daily, discreet and respectful love; a love that is free and freeing, a love that
heals and raises up. The love of the Lord has to do more
with raising up than knocking down, with reconciling
than forbidding, with offering new changes than condemning, with the future than the past”.[64] When he
asks something of you, or simply makes you face life’s
challenges, he is hoping that you will make room for him
to push you, to help you grow. He does not get upset if
you share your questions with him. He is concerned
when you don’t talk to him, when you are not open to
dialogue with him. The Bible tells us that Jacob fought
with God (cf. Gen 32:25-31), but that did not keep him
from persevering in his journey. The Lord himself urges
us: “Come, let us argue it out” (Is 1:18). His love is so
real, so true, so concrete, that it invites us to a relationship of openness and fruitful dialogue. Seek the closeness of our heavenly Father in the loving face of his courageous witnesses on earth! Christ saves you
118. The second great truth is that Christ, out of love,
sacrificed himself completely in order to save you. His
outstretched arms on the cross are the most telling sign
that he is a friend who is willing to stop at nothing: “Having loved his own who were in the world, he
loved them to the end” (Jn 13:1). Saint Paul said that his
life was one of complete trust in that self-sacrificing
love: “I now live by faith in the Son of God who loved
me, and gave himself for me” (Gal 2:20)…to be continued

POPE FRANCIS TWEETS
Mary, Virgin of Fatima, we are certain
that each one of us is precious in your
eyes and that nothing in our hearts has
estranged you. Guard our life with your
embrace, guide us all on the path to holiness.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

FIFTH SUNDAY OF EASTER

MAY 19, 2019
EASTER 2019
AT ST. HYACINTH BASILICA

THE YEAR WAS 1955...
(if I didn't live through it, I wouldn't believe it myself.

MASS//TALK//ADORATION//
ROSARY//HEALING SERVICE
ST. HYACINTH BASILICA
JUNE 11, 2019 - 7:00PM

Did you hear the post office is
thinking about charging 7 cents
just to mail a letter?
If they raise the minimum
wage to $1.00, nobody will be
able to hire
outside help at the store.

CHICAGO

In celebration of the 125th Anniversary of St. Hyacinth Basilica on October 6, 2019 we are publishing a Souvenir Program
Book. Proceeds of this project will go to pastoral ministries
and renovation of St. Hyacinth Church.
AD BOOK INFORMATION
Full Page (8.5 x 11 in ) - $100.00
Half Page (5.5 x 8.5 in) - $60.00
In Memory of - One line - $15.00
We mailed to our parishioners letters about Ad
Book. Please fill the form out and return with your donation to
the parish office. For more information or additional forms
please contact our office.
ST. HYACINTH BASILICA

V NIEDZIELA WIELKANOCY
ROZWAŻANIE
Ewangelia Św. Jana 13,31-33a, 34-35
„Przykazanie nowe”
Zmartwychwstanie nie jest dla
Zmartwychwstania. Bóg wskrzesił Jezusa
na dowód, że to, czego On nauczał, jest prawdą. Że nauka
o Bogu - Miłości jest prawdą i że nauka o tym, że tylko
miłość nas - ludzi zbawia, jest prawdą.
I gdy Jezus Zmartwychwstały ukazuje się swoim
uczniom, daje nam wzór tego, co to znaczy przebaczać.
Bo przebaczanie jest podstawowym aktem miłości.
Niewiastom, które spotyka, gdy wracały od pustego
grobu, poleca: „Idźcie, powiedzcie moim braciom, niech
idą do Galilei”. Nazywa swoich apostołów „braćmi”.
Tych, którzy w godzinie próby od Niego pouciekali. Gdy
poszli ryby łowić w jeziorze Galilejskim, staje na brzegu i
woła do nich: „Dzieci, czy macie co do jedzenia”. A więc
do tych niewiernych swoich apostołów zwraca się
słowem „dzieci”. Nie dość na tym. Troszczy się o
pożywienie dla nich. Radzi im, żeby zarzucili sieci z
prawej strony łodzi, a znajdą ryby. Gdy przybijają do
brzegu, czeka na nich gotowy posiłek: upieczone
ryby. Piotra, który się Go wyparł, nie zdejmuje z urzędu,
wprost przeciwnie, zwraca się z poleceniem: „Paś owce
moje”.
***
A my, gdy ktoś zawini, domagamy się: Niech
najpierw się przyzna, niech przeprosi, niech żałuje, niech
postanowi poprawę i niech zadośćuczyni. Dopiero wtedy
my łaskawie mu przebaczymy. Choć nie do końca. On
już na zawsze będzie miał krechę u nas. My tego, co
zaszło, nie zapomnimy i wiemy z satysfakcją, że mamy
na niego haka. I dajemy mu do zrozumienia, że o jego
winie, choćby sprzed lat, nie zapominamy. Że on dla nas
już nigdy nie będzie pełnowartościowym człowiekiem.
Że już nigdy nie będziemy go obdarzać pełnym
zaufaniem, niezależnie od tego co by dobrego potem
uczynił.
Jakże nie umiemy przebaczać my, którzy Jezusa
Chrystusa uważamy za swego Nauczyciela.
Ks. Mieczysław Maliński

Memorial Day
W poniedziałek, 27 maja 2019
obchodzimy Narodowe Święto
Pamięci. Serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian na Mszę św.
która zostanie odprawiona na
Cmentarzu Św. Wojciecha w Niles o godz. 10:30 AM.
W tym dniu nie będzie Mszy św. o 7:00 wieczorem.
Biuro parafialne będzie nieczynne.
CHICAGO

19 MAJA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
20 MAJA - ŚW. BERNARDYN ZE SIENY
Bernardyn urodził się w rodzinie szlacheckiej 8
września 1380 r. w Massa Marittima (nieopodal
Sieny, w Toskanii). Kiedy miał zaledwie 3 lata,
stracił matkę, trzy lata później został osierocony
także przez ojca, który był gubernatorem
miasteczka. W 1402 r. wstąpił do franciszkanów
w Sienie. W rok potem (8 września) złożył śluby zakonne, a po
kolejnym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W swoim życiu
zakonnym Bernardyn bardzo bolał nad tym, że bracia mniejsi
tak daleko odeszli od pierwotnej reguły św. Franciszka.
Postanowił za wszelką cenę dokonać w swoim zakonie
reformy. Zaczął zakładać nowe konwenty w duchu
zaplanowanej przez siebie obserwy - stąd jego duchowych
synów nazwano obserwantami. Zmarł w Aquili, 20 maja 1444
r. i tam go pochowano. W 6 lat po śmierci Bernardyna, 24 maja
1450 roku w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, papież
Mikołaj V wobec niezliczonych tłumów dokonał jego
kanonizacji.

21 MAJA - ŚW. JANA NEPOMUCENA
Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi,
spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących
oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem
mostów. Śladami niegdyś bardzo żywego kultu św. Jana
Nepomucena są liczne figury stawiane zazwyczaj na rozstajach
dróg i w okolicy przepraw rzecznych. Wiele takich figur można
spotkać w całej Polsce. Jest także popularnym
patronem kościołów i parafii.

22 MAJA - ŚW. RITY Z CASCII
Rita należy do najbardziej popularnych świętych
na świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie
ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii
(Umbria) jako jedyne dziecko. Na chrzcie
otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na
życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak
bardzo nieudany. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach
zwaśnionych rodów. Rita była matką dwóch synów, z którymi
miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali
wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż
mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj
młodzieńcy, którzy planowali pomścić ojca, zmarli podczas
epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do
zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Miała
szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Zmarła na gruźlicę 22
maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do
dziś.

24 MAJA - NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Miesiąc maj jest poświęcony Matce
Bożej. Nabożeństwa Majowe ku Jej
czci będą odprawiane codziennie
przez cały maj o godz. 6:45 PM,
w niedzielę o 6:15 PM.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

V NIEDZIELA WIELKANOCY

THANK YOU - PODZIĘKOWANIE
Thank You
The celebration of my 25th
Jubilee of priesthood has come
to an end; but not entirely.
Now it's time for reflection
during my upcoming retreat,
and for a communal Mass with
my ordination classmates in Poland.
I would like to extend my words of
gratitude to everyone who came to my
Jubilee Mass last Sunday, who prayed with
me, and accepted the invitation for dinner.
Words cannot express the I feel gratitude for
everything that I experienced; for the
prayers, for the joy experienced and for the
beautiful wishes offered and sent by mail.
I wholeheartedly thank you all for
everything, and I promise you my constant
prayer for you. God bless you.

Fr. Stanisław, CR

Podziękowania
Celebracja Jubileuszu 25. lat kapłaństwa
dobiegła końca, choć nie zupełnie, Zostaje
czas na refleksję podczas rekolekcji, na
Mszę świętą wspólnotową z moimi
współbraćmi w kapłaństwie w Polsce, za
kilka tygodni.
Moje słowa wdzięczności kieruję do
wszystkich, którzy przybyli na Mszę św. w
ubiegłą niedzielę i modlili się wraz ze mną
oraz przyjęli zaproszenie na wspólny obiad.
Nie znajduję odpowiednich słów
wdzięczności za wszystko czego
doświadczyłem. Za modlitwę, za radość i
piękne życzenia ofiarowane oraz nadesłane
pocztą. Wszystkim za wszystko serdecznie
dziękuję i obiecuję nieustanną modlitwę.
Bóg Zapłać. Szczęść Boże.

Ks. Stanisław, CR
CHICAGO

19 MAJA 2019
PIELGRZYMKA DO PERU:16-24 STYCZNIA 2020
ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONYCH
MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO
Więcej informacji w następnym biuletynie.
W niedzielę, 19 maja po Mszy św. o godz. 9:00 rano
zapraszamy na spotkanie informacyjne
do Resurrection Hall.

ALAN AMES W CHICAGO
Zapraszamy na spotkanie modlitewne
z Alanem Amesem, charyzmatykiem,
autorem książki „Oczami Jezusa”
BAZYLIKA ŚW. JACKA
11 CZERWCA 2019 - 7:00 PM
MSZA ŚWIĘTA // ŚWIADECTWO
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU //
RÓŻANIEC // MODLITWA O
UZDROWIENIE

MSZA ŚW. GRADUACYJNA
MATURZYSTÓW

W niedzielę, 19 maja o godz. 2:00 po
południu w naszej bazylice odbędzie się
uroczysta Msza święta, którą odprawimy
w intencji tegorocznych maturzystów ze wszystkich szkół
polskich na terenie Chicago i okolic. To wyjątkowa okazja,
aby podziękować wszystkim uczniom za lata ich wytrwałej
nauki w polskich szkołach i życzyć, aby zdobyta wiedza na
temat Ojczyzny rodziców i przodków wykorzystana została
należycie i z pożytkiem. Język polski niech będzie dla nich
"bramą", która otworzy większe obszary wiedzy i pracy na
przyszłość.

Z okazji Jubileuszu 125-lecia naszej parafii, który
będziemy obchodzili 6 października 2019, zostanie wydany specjalny album z życzeniami. Będzie to piękna
pamiątka z obchodów naszego jubileuszu.
Koszt umieszczenia reklamy z życzeniami:
- Cała strona (8.5 x 11 in) - $100.00
- 1/2 strony (5.5 x 8.5 in ) - $60.00
Zachęcamy wszystkich parafian a także
osoby, które posiadają biznesy do włączenia się w ten
jubileuszowy projekt. Więcej informacji na ten temat
oraz dodatkowe formularze są dostępne w naszym biurze
parafialnym.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

V NIEDZIELA WIELKANOCY

19 MAJA 2019

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 12, 2019 / 12 maja 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 8,237.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(1,388.00)
Second Collection
$ 4,614.00
The suggestion for a weekly donation to defray the church
expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów kościoła
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia. Dziękujemy
za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA

Constance Lauerman - $350
Zofia Rychtarczyk - $100
Anna Scislowicz - $100
Tadeusz Konsewicz - $100

Czy chciałbyś przejść na emeryturę i
chcesz dowiedzić się jak działa
system ubezpieczeniowy Medicare?
Zapraszamy na spotkanie
infomacyjne, które odbędzie się w
sobotę, 18 maja o godz 6:30 PMw Resurrection Hall.
Welcome new parishioners
in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka

ANDRZEJ & VANESSA BAKŁAŻEC
If you would like to become our parishioner,
please contact our parish office.
Jeśli chcesz zostać członkiem naszej wspólnoty, już dziś
zarejestruj się w naszym biurze parafialnym.

SECOND COLLECTION
Today the 2nd collection is for needed
repairs of the parish building.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na prace
remontowe naszej bazyliki. Bóg zapłać za ofiary.
CHICAGO

PIELGRZYMKA 15-16 czerwca 2019
Ks. Stanisław Lasota serdecznie zaprasza na pielgrzymkę
połączoną z piknikiem przy ognisku w White Cloud
(Białe Chmury) w stanie Michigan.
W planie:
• Zwiedzanie katedry Notre Dame w Indianie
• Lunch u Amyszów
• Zbiór wiśni lub czereśni (w zależności od sezonu)
• Wspólna modlitwa i śpiew przy ognisku na chwale
Boga
• Kajaki dla odważnych
• Smaczne posiłki
Cena $350 (posiłki i nocleg w
„The Shack” wliczone)
Zapisy w biurze parafialnym
(773) 342-3635
lub u Renaty (312) 543-8904.
Prosimy o jak najszybsze
zapisanie się.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

