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 27 - MEMORIAL DAY
7:00 AM - O potrzebne łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Janina Wróbel, +Jan Plewa, +Marianna
Sojda, ++Dusze w czyśćcu cierpiące,
8:00 AM - Blanka Nieves-birthday blessing; +Teresita G. Valdez on
the 2nd Anniversary of her death; +Józef Filip

TUESDAY / WTOREK - May 28
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Lasoty z ok. urodzin; O
zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla ks. Stanisława
Jankowskiego; Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Józef
Filip, ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Marianna Sojda
7:00 PM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Lasoty z ok. urodzin;
+Janina Wróbel, +Józef Filip, ++Dusze w czyśćcu cierpiące

WEDNESDAY / ŚRODA - May 29
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego; O potrzebne
łaski w rodzinie Zofii; Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii;
+Łukasz Dominików; ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Józef Filip
7:00 PM - Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Łukasz
Dominików; ++Dusze w czyśćcu cierpiące

THURSDAY / CZWARTEK - May 30
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego; Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; ++Dusze
w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Józef Filip
7:00 PM - Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Józef Filip,
++Dusze w czyśćću cierpiące

FRIDAY / PIĄTEK - May 31
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego; ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Józef Filip
7:00 PM - +Józef Filip, ++Dusze w czyśćcu cierpiące

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - June 1
6:00 AM - +Józef Filip
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Maryi dla ks. Stanisława
Jankowskiego; ++Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward Sądowicz
1:00 PM - Wedding: Fidel Duran & Sandra Walczak
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork
7:00 PM - +Józef Filip, ++Dusze w czyśćcu cierpiące

SUNDAY / NIEDZIELA - June 2 - Ascension of the Lord
6:00 AM - Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Edward
Sądowicz, ++Dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 AM - +Józef Filip, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego/int. od oazy/;
Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Lucjan Milewski w 14.
rocz. śmierci, ++Wacława i Jan Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz,
+Stanisław Lis, +Zofia Klimaszewska, +Edward Haruza, ++Michał i
Maria Bator, +Władysława Stopa, ++Dusze w czyśćcu cierpiące
10:45 AM - In thanksgiving for Barbara & Zdzisław Tracz on their
40th wedding Anniversary; +Dorothy E. Bialas,
12:30 PM - W intencji członków Koła Żywego Różańca oraz w int.
zmarłych członków; O łaskę zdrowia i Boże błog. w rodzinie Gaj; O
Boże błog. i opiekę Maryi dla ks. Stanisława Jankowskiego; Błagalna o
zdrowie i siły dla Zdzisławy Krupskiej-prosi Janusz; Wynagradzająca
za grzechy w rodzinie Zofii; ++Władysława i Józef Ciołek, +Józef
Kokitko, +Edward Haruza, ++Dusze w czyśćcu cierpiące
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian;

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

Michal Wlodarski & Lidia Przysiezna
SECOND CALL

Jason Moseley & Agnieszka Milewski
Daniel Fox & Yolanda Pilch
THIRD CALL

Fidel Duran & Sandra Walczak
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM

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.

SIXTH SUNDAY OF EASTER

MAY 26, 2019

LITURGICALY SPEAKING

Perpetual Memorial Mass Cards

5/27 St. Augustine of Canterbury
Augustine went to Arles, in France, where
he was consecrated archbishop of the
English, and then returned to Canterbury to
set up his see. The mission prospered, and
he founded two more sees, at London and
at Rochester in Kent.
5/29 Blessed Joseph Gerard (1831 - 1914)
Born in France in 1831, Joseph Gerard joined the Oblates
of Mary Immaculate and later was sent to South Africa
where the Oblates were opening new missions. After his
ordination in 1854, he worked among the Zulu in Natal
for ten years before being sent to the Basuto, in today’s
Lesotho, where he carried out his missionary ministry
and established the Church. He died on 29 May 1914,
having spent 60 years as a missionary priest: he was
known as “the Apostle of the Basuto”.
5/31 The Visitation of the Blessed Virgin
Mary - Feast “ In Catholicism, it is held
that the purpose of this visit was to bring
divine grace to both Elizabeth and her
unborn child. Even though he was still in
his mother's womb, John became aware of
the presence of Christ, and leapt for joy as
he was cleansed from original sin and filled with divine
grace. Elizabeth also responded and recognized the
presence of Jesus, thus Mary exercised her function as
mediatrix between God and man for the first time.“
6/1 Saint Justin Martyr
He was born at the beginning of the second century in
Nablus, in Samaria, of a pagan Greek family. He was an
earnest seeker after truth, and studied many systems of
philosophy before being led, through Platonism, to
Christianity. While remaining a layman, he accepted the
duty of making the truth known, and travelled from place
to place proclaiming the gospel. In the persecution of
165, in the reign of the emperor Marcus Aurelius, he was
denounced as a Christian, arrested and beheaded.

Perpetual Memorial Mass Cards for the deceased are
available in the Parish Office. Spiritual Benefits: One
Mass said during the month of the November, One Mass
celebrated by the Provincial Superior of the
Congregation of the Resurrection, and remembrance in
the daily prayers of the Congregation of the Resurrection
perpetually.

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 6:00 AM or 7:00 PM mass on Monday
May 27th. There will only be two masses on Monday,
7:00 AM Polish and 8:00AM English. The church will
be opened at 6:45 AM and will close immediately after
the 8:00 AM mass.

Our parish office will be closed on Memorial Day.

CHICAGO

Raffle Ticket Sales for support of the
Congregation of the Resurrection.
Members of the Congregation of the
Resurrection will be here the weekend of
June 8-9. They will be selling raffle tickets
to support the Senior Priests and Brothers
and their formation program. Tickets are $25 each or 6
for $100. Bring your return address labels to use on the
ticket stubs. If you are not prepared to purchase the
tickets they will have envelopes for you to mail to them.
The parish of the first place winner will receive a $500
bonus. The 22nd Annual Gala will be on September 29 at
Café La Cave. For dinner reservations email Brother
Bill Hallas at: whallascr@gmail.com.

St Hyacinth Basilica Troop 124 Scout
Achieves Eagle Scout Rank
Adam Jurek, St. Hyacinth Basilica School
Class of 2015, has achieved Scouting's highest
rank of Eagle Scout. Adam is a member of
Boy Scout Troop 124, sponsored by our Parish.
Adam began his scouting career as a Webelos
Scout with Pack 3124 and achieved Cub Scouting’s
highest award, the Arrow of Light in 2011.
As a member of Troop 124, Adam has held several
leadership positions including assistant patrol leader,
patrol leader and senior patrol leader. He has earned 29
merit badges as well as; the Totin’ Chip, Firem'n Chit
and the World Conservation Awards. He has attended
many camp outings at Owasippe Scout Reservation.
For his Eagle Scout service project, Adam
coordinated a work crew that cleared brush, built a
handicap accessible elevated garden table and a 120 foot
slate walk-way for a community garden at Indian
Boundaries Park. Under his direction, scouts and adult
volunteers completed the project that required 237 manhours. Adam will be graduating from Lane Tech College
Prep and is an active member of the Environmental
Club. He achieved his goal of Eagle on May 16 by
passing the Eagle Scout Board of Review. He will
receive his Eagle badge during a Court of Honor
ceremony.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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Parish Carnival 2019
The parish carnival will
take place Aug. 22-25.
We are still in need of
prizes and volunteers.
Anyone who would like to volunteer should
contact Fr. Jankowski.

MASS//TALK//ADORATION//
ROSARY//HEALING SERVICE
ST. HYACINTH BASILICA
JUNE 11, 2019 - 7:00PM
There is Hope for the Broken - By Fr. Joshua Caswell,
S.J.C., Associate Pastor of St. John Cantius Parish
Operation Hope for the Broken – that’s what we
started out calling this event taking place on May 31.
Over the course of its planning the title shifted a little,
but its core message remains the same: There is Hope
for the Broken. Brokenness is an underlying thread of
commonality these days. Consider the brokenness that
exists at an individual level – whether it is within your
own heart, the brokenness of a friend, or within a
family. Now think about brokenness from the
perspective of the broader community – we see it in
our city, our country, the world, even within our
church. We can see it everywhere. If we dwell on it for
too long our hearts grow heavy, discouragement takes
root and we find ourselves feeling defeated. This
coming May 31 we will gather at St. John Cantius
Church to hear Kevin Matthew’s testimony.
Afterward, we will walk with Our Lady of the Broken
to the Chicago Water Tower and will pray together for
healing within our church, our city and our world. This
procession is expected to draw thousands. We will
head singing and praying into the heart of Chicago, to
the one place that stood after everything burned down
around it in 1871. We will bring Our Lady, broken, yet
beautiful, to this monument of hope for our city. We
are all broken. We all need hope. We all need healing.
We need the love and the comfort of Our Mother. So,
like little children sitting at the foot of their mother,
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.

A smile on your face
How many women can a man marry?"
"Sixteen," the boy responded.
His cousin was amazed that he had an
answer so quickly.
"How do you know that?"
"Easy," the little boy said.
"All you have to do is add it up, like the priest said,
4 better, 4 worse, 4 richer, 4 poorer."
*****
A little girl became restless as the deacon 's sermon
dragged on and on.
Finally, she leaned over to her mother and whispered,
"Mummy, if we give him the money now, will he let us
go?”
ST. HYACINTH BASILICA

VI NIEDZIELA WIELKANOCY
ROZWAŻANIE
Ewangelia Św. Jana 14,23-29
„Kto nie miłuje”
Każdy, kto morduje – czy w imię Allacha,
czy w imię Jehowy, czy w imię Boga w
Trójcy Świętej Jedynego – nie jest Bożym synem. Bo
Bóg, jakkolwiek byśmy Go nazywali – czy Jehowa, czy
Allach, czy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – jest Miłością.
I chce od nas tylko tego, żebyśmy kochali, tak jak On nas
kocha. Tylko nie mów mi, że masz ręce niesplamione
krwią brata swojego. Bo można zabijać fizycznie, ale
można zabijać duchowo. Można zabijać człowieka,
mówiąc mu: „Jesteś szmatą! Dla mnie stanowisz zero!
Nie istniejesz! Gardzę tobą! Brzydzę się tobą! Odejdź mi
z oczu!”. Można zabijać człowieka poza jego plecami.
„To drań. Nic niewarty. Oszust. Złodziej. Kłamca”. Ale
można nie potępiać człowieka ani wprost, ani przed
innymi ludźmi, tylko zabić go w sobie - uznać go za
nieistniejącego, skreślić go na zawsze. I to jest też
zbrodnia.
***
Miłość to nie jest przyczynek do naszego
człowieczeństwa, to nie jest tylko specjalność
chrześcijaństwa wymyślona przez Jezusa czy przez Jego
ludzi. Miłość to jest podstawa naszego kontaktu z drugim
człowiekiem, narodu z narodem. Dlatego miłość musi
być zasadą naszego życia – w rodzinie, w pracy
zawodowej, w życiu społecznym, politycznym. Jeżeli
będziemy skakać sobie do oczu bez końca, upierać się,
nie ustępować drugiemu, to nie zbudujemy ani rodziny,
ani narodu, ani świata.
Ks. Mieczysław Maliński

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Miesiąc maj jest poświęcony Matce
Bożej. Zapraszamy na nabożeństwa
Majowe jeszcze w tym tygodniu o
godz. 6:45 PM. W poniedziałek, 27
maja, litanię odmówimy po Mszy św.
o godz. 7:00 rano.

Memorial Day
W poniedziałek, 27 maja obchodzimy
Narodowe Święto Pamięci. Serdecznie
zapraszamy wszystkich parafian na
Mszę św. która zostanie odprawiona na
Cmentarzu Św. Wojciecha o godz. 10:30 AM. W tym
dniu nie będzie Mszy św. o godzinie 6:00 rano i 7:00
wieczorem. Bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00
rano kościół będzie zamknięty. Biuro parafialne będzie

nieczynne.

CHICAGO

26 MAJA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
29 maja - Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Julia Maria urodziła się w rodzinie
hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf
koło Wiednia. Była rodzoną siostrą bł. Marii
Teresy Ledóchowskiej. Jako 21-letnia
dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek
w Krakowie i w dniu obłóczyn przyjęła
zakonne imię Maria Urszula. W roku 1920
Urszula osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie
założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego, zwane urszulankami szarymi. Całe życie
s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi
i Ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała poszczególne
domy, kształtowała w siostrach ducha ewangelicznej
radosnej służby.

30 maja - Św. Jana Sarkandra, męczennika
Jan urodził się 20 grudnia 1576 r. w Skoczowie
nad Wisłą. W roku 1607 przyjął niższe
święcenia kapłańskie, a w roku 1609 otrzymał
święcenia prezbiteratu. Kiedy w 1618 r.
wybuchła wojna trzydziestoletnia, przynaglony
przez swoich parafian opuścił Holeszów. Jako
pielgrzym udał się do Częstochowy. Spędził tam miesiąc.
Kiedy wracał, w Rybniku dowiedział się, że luteranie zajęli
kościół w Holeszowie. W 1620 r. uchronił miasto przed
grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw
nadciągającym wojskom lisowczyków (była to lekka jazda
polska, która nie otrzymywała żołdu, a utrzymywała się z
łupów wojennych). Posądzony przez protestantów o
sprowadzenie lisowczyków, 13 lutego 1620 r. został
aresztowany i uwięziony; był okrutnie torturowany. Zmarł 17
marca 1620 roku wskutek odniesionych obrażeń.

31 maja - Nawiedzenie NMP, święto
Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności
chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do
zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263.
Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to
rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389,
aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele
Chrystusowym. Sobór w Bazylei to święto zatwierdził.

1 czerwca - Św. Justyna, męczennika
Justyn urodził się na początku II w. we Flavia
Neapolis w pogańskiej rodzinie. Od młodości
pasjonował się filozofią i problemami
ogólnoludzkimi. Około roku 130 przyjął chrzest
w Efezie. Stał się gorliwym wyznawcą. Justyn
to najważniejszy apologeta chrześcijaństwa w II
wieku. Wykorzystując autorytet, jaki sobie zdobył prawością
charakteru i posiadaną wiedzą, zgromadził koło siebie
uczniów i chętnie prowadził z nimi dyskusje na tematy
filozoficzne, etyczne i religijne. Sam przekonany o tym, że
tylko w chrześcijaństwie jest pełna prawda, dążył do tego, by
i jego uczniowie byli o tym przekonani. Według podania
wyrokiem sędziego Juniusza Rustyka został Justyn - jako
obywatel rzymski - skazany na śmierć przez ścięcie głowy
mieczem. Wyrok wykonano ok. 165 r. w Rzymie.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA WIELKANOCY
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 2 czerwca na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC
Intencja ewangelizacyjna:
ZA KAPŁANÓW
Aby kapłani, przez skromność i pokorę
swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i
solidarnej słuzby najbardziej potrzebującym.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
W czerwcu zapraszamy na
nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa
codziennie przed wieczorną Mszą św.
1 czerwca - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające
Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy nasze i świata.

26 MAJA 2019
We wtorek, 28 maja, ks. Stanisław
Lasota, CR obchodzi urodziny.
Życzymy Księdzu zdrowia,
błogosławieństwa Bożego
i potrzebnych łask w pracy
duszpasterskiej w naszej bazylice.
Niech Maryja ma Księdza w swojej
matczynej opiece.
Z pamięcią w modlitwie
współbracia kapłani,
siostry misjonarki,
pracownicy,
parafianie i przyjaciele

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
EUCHARYSTIA // ŚWIADECTWO
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU //
RÓŻANIEC // NABOŻEŃSTWO
Z PROŚBĄ O UZDROWIENIE

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Już dziś serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian na coroczny
karnawał parafialny, który odbędzie
sie w dniach od 22 do 25 sierpnia
2019.
Osoby, które chciałyby ufundować nagrodę na
loterię lub pomóc przy karnawale, prosimy, żeby
zgłaszały się bezpośrednio do księdza proboszcza.
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.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA WIELKANOCY
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 19, 2019 / 19 maja 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 5,690.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(3,935.00)
Second Collection
$ 4,227.00
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 - $850
Florian Stopka- $100
Anna Scislowicz - $100
Andrzej Baklazec - $100

OFFICE HOURS - SUMMER
From June 3 to August 30 - Office hours will be
10:00 AM - 6:00 PM
GODZINY BIURA PARAFIALNEGO - LATO
Od 3 czerwca do 30 sierpnia biuro będzie czynne
w godz. od 10:00 rano do 6:00 wieczorem.
Welcome new parishioners
in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka

JENNY KANIA
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

26 MAJA 2019
LOTERIA FANTOWA
W weekend 8 i 9 czerwca - Księża
Zmartwychwstańcy będą rozpowadzać bilety
na loterię fantową, z której dochód
przeznaczony jest na wsparcie starszych
księży i braci oraz na formację w zgromadzeniu. Bilety
w cenie $25 za jeden lub $100 za 6 biletów można
będzie zakupić po wszystkich Mszach świętych.
Losowanie odbędzie się podczas 22. Gali
Zmartwychwstańców, 29 września 2019, w Cafe La
Cave.
Więcej informacji: Br. Bill Hallas:
whallascr@gmail.com.

OAZA I STOPNIA
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

JEZUS JEST PANEM

REKOLEKCJE DLA
MAŁŻEŃSTW ORAZ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

od 25 lipca do 4 sierpnia 2019
w Gatlinburg, Tennessee
Informacje i zapisy:
Magda (773) 844-3355

www.domowykosciol.org
BÓG CIĘ KOCHA I MA DLA
CIEBIE WSPANIAŁY PLAN

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 chwałę
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

