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
SUMMER SCHEDULE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
10:00 AM - 6:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - June 17
6:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward Sądowicz
7:00 AM - +Władysława Boroń; +Jan Machulski;
8:00 AM - Special intention for Isabela Zar; +Józef Filip;
7:00 PM - +Jadwiga Dragan; +Władysława Stopa;

TUESDAY / WTOREK - June 18
6:00 AM - +Józef Filip;
7:00 AM - +Edward Sądowicz; +Franciszek Nowak;
8:00 AM - Special intention for Isabela Zar; Health & blessing for Paul;
7:00 PM - W intencji Bogu wiadomej; +Władysława Stopa;

WEDNESDAY / ŚRODA - June 19
6:00 AM - + Edward Sądowicz;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Iwony i jej rodziny; +Władysława
Stopa;
8:00 AM - For Isabela Zar; +Józef Filip; +Fresia & Julio Zunino;
7:00 PM - O opiekę Matki Bożej Nieustająej Pomocy i zdrowie dla
Doroty & Mirosława Sojda oraz o błogosławieństwo dla ich dzieci:
Alana, Kevina i Nicole; + Marianna Lekienta w 14 rocznicę śmierci;
+Józef Lekienta oraz zmarłych z rodziny Kuczyński, Antoń i Sojda;
+Czesław i Ryszarda Szlędak;

THURSDAY / CZWARTEK - June 20
6:00 AM - +Edward Sądowicz;
7:00 AM - +Józef Filip;
8:00 AM - For Isabela Zar; +Władysława Stopa; +Enrique Zunino;
7:00 PM - O zdrowie dla Pawła;

FRIDAY / PIĄTEK - June 21
6:00 AM - +Józef Filip;
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
8:00 AM - Special intention for Isabela Zar; +Edward Sądowicz;
7:00 PM - +Władysława Stopa;

SATURDAY / SOBOTA - June 22
6:00 AM - +Edward Sądowicz;
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For Isabela Zar; Health & blessing for Paul; +Józef Filip;
11:30 AM - Wedding: Piotr Nawara & Małgorzata Budzioch
1:30 PM - Wedding: Robert Garbacz & Monika Stepkowski
2:30 PM - Wedding: Paweł Kiciński & Katarzyna Wilk
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - + Władysława Stopa;

SUNDAY / NIEDZIELA - June 23 - CORPUS CHRISTI
6:00 AM - +Edward Sądowicz;
7:30 AM - Special intention for Isabela Zar; +Józef Filip; +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Stanisława
Jankowskiego/od oazy/; O powrót do zdrowia dla Józefy Prechatko;
+Lucjan Milewski; +Stanisław Lis; +Edward Haruza; +Michał i Maria
Bator; +Kazimierz Bator; +Wszyscy zmarli z oazy; +Władysława Stopa;
+Maria i Jan Prędki, Antonina Prędka w 5 rocznicę śm.; +Waldemar i
Halina Sajkowski; +Helena i Mieczysław Rutkowski z rodziną;
+Leopold Milewski /od córki/
10:45 AM - Health and blessings for Fr. Steve;
12:30 PM - O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie
Mieczysława Gaj; O zdrowie i potrzebne łaski dla Wandy Grzesik, Janiny
Bielak, Janiny Osika; Za Stanisława i Jana Jarmuszkiewicz; O potrzebne
łaski dla ojców: Tadeusza Grzesik, Mirosława, Dariusza. Zdzisława
Sojda; Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci, które w
tym roku obchodzą rocznicę I Komunii Świętej; W dniu po urodzinach dla
Roberta Basiewicz; +Władysława i Józef Ciołek; +Virginia L. Laskowski;
+Józef Kokitko; +Edward Haruza; +Za zmarłych z rodziny: Murdza,
Grzesik, Bielak, Lekienta, Lasota, Rudnik, Jarmuszkiewicz, Kwiecień,
Antoń, Banaś, Sojda; +Władysław Batóg, +Stanisława Paliwoda;
+Stanisława Osika; +Czesława Gałęza; +Edward Sądowicz; +Józef Filip;
+Maria Prędka, +Jan Prędki, Antonina Prędki w rocznicę śmierci;
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

Thomas Pytel & Annette Gorelany
SECOND CALL

Michał Liszka & Anna Tokarska
David Szczepanik & Diana Lebensztejn
Robert Glodz & Agnieszka Lesniak
Keith E.Weber & Justyna Jakubaszek
THIRD CALL

Piotr Nawara & Malgorzata Budzioch
Robert Garbacz & Monika Stepkowski
Pawel Kicinski & Katarzyna Wilk

BAPTISM / CHRZTY
Michelle Banaszczyk

THE MOST HOLY TRINITY
LITURGICALY 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.
6/20 Thursday of the 11th week of the year
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.
OFFICE HOURS - SUMMER
From June 3 to August 30 - Parish office
is open from 10:00 AM to 6:00 PM
BIURO PARAFIALNE - LATO
Od 3 czerwca do 30 sierpnia biuro jest
czynne w godz. od 10:00 rano do 6:00 wieczorem.
CHICAGO

JUNE 16 2019

Corpus Christi Procession
Sunday, June 23, we will hold our
annual Corpus Christi Procession.
This year the Procession will travel
down George Street to Ridgeway,
down Ridgeway to Oakdale Ave, Oakdale to Central
Park and then back to George Street. The procession
will take place after the 12:30 Sunday Mass. Please
join us in this public profession of our faith.

Perpetual Memorial Mass Cards
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.

CATHOLIC CEMETERIES
Since 1963, cremation has been an acceptable option for those of the Catholic faith.
Whenever possible, however, the church
always prefers the interment or entombment of the body because it gives fuller expression to our
Christian faith. When cremation is chosen, the preferred
sequence for the final rites is for cremation to take place
after the Funeral Mass. Whether cremation takes place
before or after the funeral rites, the church expects these
families to seek an appropriate final resting place for the
cremated remains of the body. The scattering of the
cremated remains or keeping the cremated remains in a
home are not the reverent disposition that the church
requires.
The Catholic Cemeteries offer the following options for
those choosing cremation:
Niches
An above ground burial crypt, sized for an urn containing
the cremated remains of the body and allowing for
identification and remembrance.
Graves
Smaller sized graves that allow for a grave marker to be
placed identifying and remembering the deceased.

THE YEAR WAS 1955...
Did you see where some
baseball player just signed a
contract for $50,000 a year just
to play ball? It wouldn't surprise
me if someday they'll be making more than the President.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

THE MOST HOLY TRINITY
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Pope Francis „Christus Vivit” Cont….
125. Alive, he can be present in your life at
every moment, to fill it with light and to
take away all sorrow and solitude. Even if
all others depart, he will remain, as he promised: “I am
with you always, to the end of the age” (Mt 28:20). He
fills your life with his unseen presence; wherever you go,
he will be waiting there for you. Because he did not only
come in the past, but he comes to you today and every
day, inviting you to set out towards ever new horizons.
126. See Jesus as happy, overflowing with joy. Rejoice
with him as with a friend who has triumphed. They killed
him, the holy one, the just one, the innocent one, but he
triumphed in the end. Evil does not have the last word.
Nor will it have the last word in your life, for you have a
friend who loves you and wants to triumph in you. Your
Savior lives.
127. Because he lives, there can be no doubt that goodness will have the upper hand in your life and that all our
struggles will prove worthwhile. If this is the case, we can
stop complaining and look to the future, for with him this
is always possible. That is the certainty we have. Jesus is
eternally alive. If we hold fast to him, we will have life,
and be protected from the threats of death and violence
that may assail us in life.
128. Every other solution will prove inadequate and temporary. It may be helpful for a time, but once again we
will find ourselves exposed and abandoned before the
storms of life. With Jesus, on the other hand, our hearts
experience a security that is firmly rooted and enduring.
Saint Paul says that he wishes to be one with Christ in
order “to know him and the power of his resurrection” (Phil 3:10). That power will constantly be revealed
in your lives too, for he came to give you life, “and life in
abundance” (Jn 10:10).

Parish Carnival 2019

This year annual Parish Carnival
will take place from
August 22-25.
We are in need of prize donations
as well as volunteers to help work the carnival. The
next carnival meeting will take place in July. Please
watch the bulletin for more information.
Beat Meting 2524
DAY: Thursday
DATE: June 20
TIME: 7:00 PM – 8:00 PM
LOCATION: Kosciuszko Park
2732 N. Avers
CHICAGO

PRAYER FOR FATHERS
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
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.

PILGRIMAGE TO HOLY LAND
FEBRUARY 8-16, 2020
with Fr. Steve Bartczyszyn, CR

Visit the most important places in the footsteps of
Jesus: Bethany, Jericho, Mt. Tabor, Jerusalem,
Olive Mt, Calvary, Galilea, Nazareth, Betlehem,
Cana of Galilee, Ein Karem.
Price: $2,295
For more information and registration
please contact: Blue Amber Travel (847) 630-3777
ST. HYACINTH BASILICA

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
ROZWAŻANIE
NIEDZIELA
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Wierzę w Jednego Boga …
Tajemnica Trójcy Świętej,
tajemnica Trój-Jedynego Boga,
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
tajemnica wobec której rozum
ludzki zawiesza swoje sądy.
Tajemnica, która nie zaprzecza
rozumowi, ale która go przekracza. Na nic największe
teorie filozoficzne, na nic najbardziej wyszukane
„metafizyki” i najbardziej finezyjne definicje, Jeden Bóg
… Trzy Osoby, ale nie trzech bogów … Najpełniejsza i
najdoskonalsza Komunia Osób …
Jest taka opowieść o św. Augustynie (jednym z
największych filozofów i teologów chrześcijańskich z V
wieku).
Kiedyś Augustyn przechadzał się nad morzem próbując
zrozumieć tajemnicę Trójcy św. Chodząc tak po plaży
zobaczył małego chłopca, który wygrzebał w piasku
plaży maleńki dołek i niewielką muszelką przelewał
wodę z morza do tego dołka. „Co ty robisz dziecko?” –
pyta go Augustyn. „A, jak widzisz, przelewam morze do
dołka” – odpowiada chłopczyk. „Czy ty myślisz, że tą
małą muszelką przelejesz to ogromne morze do tego
maleńkiego dołka?” – pyta ponownie Augustyn. Na co
chłopczyk rezolutnie odpowiada: „Prędzej ja przeleje tą
muszelką całe morze do tego maleńkiego dołka, niż ty
zrozumiesz tajemnicę Trójcy Św.”
Wiara nie jest zaprzeczeniem rozumu. „Fides querens
intellectum” – powiedział tenże sam św. Augustyn, ale
też rozum musi znać swoje ograniczenia, nie dlatego, że
wiara rozumowi zaprzecza, ale dlatego, że jest jego
rozszerzeniem do nieskończoności.

16 CZERWCA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
* Poniedziałek, 17 czerwca - Św. Brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika
* Piątek, 21 czerwca - Św. Alojzego Gonzagi,
zakonnika
* Sobota, 22 czerwca - Wspomnienie św. Paulina
z Noli, biskupa oraz św. Jana Fishera, biskupa i
św. Tomasza More'a - męczenników

W czerwcu zapraszamy na
nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca
Pana Jezusa codziennie
przed wieczorną Mszą świętą.

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

Wierzę w Jednego Boga;
Boga Ojca – Wszechmogącego,
Jezusa Chrystusa – Syna Jego Jedynego
i Ducha Św. – Pocieszyciela i Uświęciciela …

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,
Henry Frank; Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk & all sick from our parish.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

16 CZERWCA 2019

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
ZAPRASZA NA
3-DNIOWY KURS DLA KOBIET - “ESTERA”
od piątku do niedzieli 28 –30 czerwca 2019
W czasie tego kursu możesz
odkryć swoją tożsamość jako
CÓRKI w życiu osobistym i w
Kościele. Możesz zobaczyć,
jaki wpływ ma przeszłość na
twoje obecne życie. Jest to
czas, w którym otrzymasz
możliwość
odcięcia złej
przeszłości związanej z osobami, które być może cię
raniły lub źle kształtowały. Celem głównym tego czasu,
to odkryć - KIM JESTEM? Jeśli pragniesz odnowić
swoją tożsamość jako kobiety - zapraszamy.
Więcej informacji oraz zapisy na kurs w biurze
parafialnym - (773) 342-3636

W dniu dzisiejszym, 16 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.

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 do biura parafialnego.
CHICAGO

BOŻE CIAŁO - 23 CZERWCA
W uroczystość Bożego Ciała, 23 czerwca o godz. 12:30 w
południe zostanie odprawiona Msza Święta, a po niej
wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Trasa procesji będzie
następująca: ulicą George do Ridgeway, z Ridgeway do
Oakdale. Dalej ulicą Oakdale do Cenral Park i z powrotem
do ulicy George.
Ołtarze przygotowują:
I ołtarz - Płomień Ducha Świętego, przy Konwencie
Sióstr, 3637 W. George St;
II ołtarz - Koło Żywego Różańca, przy domu Pani Anny
Chrzan - 2912 N. Ridgeway St;
III ołtarz - Marszałkowie przy domu Państwa
Radłowskich - 3633 W. Oakdale Ave;
IV ołtarz - Służba Liturgiczna przy domu Państwa Gaj
3642 W. George St.
Zapraszamy serdecznie wszystkich wiernych do wzięcia
udziału w tej pięknej uroczystości. Zapraszamy szczególnie
dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św. w
strojach komunijnych oraz dziewczynki do sypania kwiatków i
chłopców do dzwonków. Zwracamy się również z gorącą
prośbą o zbieranie kwiatków na procesję Bożego Ciała i
przynoszenie ich do zakrystii.

125 LAT BAZYLIKI ŚW. JACKA
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.

SECOND COLLECTION
Today, the second collection is for
the needs of our parish.

II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest zbierana na
potrzeby naszej parafii.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 9, 2019 / 9 czerwca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,169.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(3,456.00)
Second Collection
$ 3,892.00
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.

16 CZERWCA 2019

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
Nie ma spotkań w lipcu i sierpniu.
_________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy Św.
wieczornej w kaplicy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Joseph Zyzda -$100
Eduardo Cruz - $100
Barbara Burzynska -$100
Zenobia Milewski -$100
Alvine Kaminski -$100
Janusz Kulawiak -$100

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 PM w Res. Hall
na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
Nie ma spotkań w lipcu i sierpniu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych odbywa
się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Nie ma spotkań w lipcu i sierpniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
CHICAGO

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej, gromadzi
się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w kawiarence
w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej
„Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Wiecej informacji u
siostry Kingi.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

