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 24
6:00 AM - Health & blessing for Paul; +Janina; +Józef Filip
7:00 AM - O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Janiny
Jareckiej w dniu imienin; +Stanisława i Alfons Jabłoński; +Janina;
+Jan Machalski; +Jan Liro; +Jan Górski
8:00 AM - Special intencion for Isabella Zar; +Janina; +Edward
Sądowicz
7:00 PM - Janina Wróbel w dniu imienin; +Janina; +Władysława
Stopa; +Jan Plewa; +Jan Bolesto-40 rocznica śmierci
TUESDAY / WTOREK - June 25
6:00 AM - +Józef Filip
7:00 AM - +Edward Sądowicz
8:00 AM - Special intencion for Isabella Zar
7:00 PM - +Władysława Stopa
WEDNESDAY / ŚRODA - June 26
6:00 AM - +Józef Filip
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Iwony i jej rodziny
8:00 AM - Special intencion for Isabella Zar
7:00 PM - +Władysława Stopa
THURSDAY / CZWARTEK - June 27
6:00 AM - +Józef Filip
7:00 AM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Władysława w dniu imienin
8:00 AM - Helth & blessing for Paul; Birthday blessing for Isabella
7:00 PM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Władysława z okazji imienin; +Jan Plewa; +Władysława Stopa
FRIDAY / PIĄTEK - June 28
6:00 AM - +Józef Filip
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony
8:00 AM - Birthday blessing for Isaac Hernandez; Special intencion for
Isabella Zar; +Władysława Stopa
7:00 PM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosł. dla Władysława z
okazji imienin; +Edmund Lipiński w 4 miesiąc po śmierci;
SATURDAY / SOBOTA - June 29
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Pawła w dniu imienin; O Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski w rozeznawaniu drogi powołania i
opiekę Matki Bożej dla Pawła w dniu imienin; +Łukasz Dominików;
+Feliks i Michalina Pawełko: +Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Józef Filip
11:30 AM - Wedding: Michał Liszka & Anna Tokarska
1:00 PM - Wedding: David Szczepaniak & Diana Lebensztejn
4:00 PM - Wedding: Keith Weber & Justyna Jakubaszek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr. & Jr.; Edrenka (George’s
Grandmother); +Irene Bork
7:00 PM - +Łukasz Dominików; +Władysława Stopa
SUNDAY / NIEDZIELA - June 30
6:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Emilii w
dniu imienin; +Józef Filip
7:30 AM - Special intencion for Isabella Zar; Health & blessing for
Anna and Tomasz on their wedding anniv.; +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks.
Proboszcza Stanisława Jankowskiego/od oazy; +Lucjan Milewski 14
rocznica śmierci; +Stanisław Lis; +Edward Haruza; +Michał i Maria
Bator; +Kazimierz Bator; +zmarli członkowie oazy; +Władysława
Stopa; +Maria Prędka, Jan Prędki, Antonina Prędka w rocznicę śmierci
10:45 AM - +Janina
12:30 PM - O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie
Mieczysława Gaj; O dary Ducha Świętego dla Oli, Marcina i
Roberta++Władysława i Józef Ciołek; +Józef Kokitko; +Edward
Haruza; +Marek Mielańkiewicz 5 rocz. śm, Aleksandra i Antoni
Moczydłowski
5:00 PM - For Parishioners; +Janina
6:30 PM - Za Parafian; O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Emilii w
dniu imienin

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

Mariusz Szettal & Karolina Jureczko
SECOND CALL

Thomas Pytel & Annette Gorzelany
THIRD CALL

Michał Liszka & Anna Tokarska
David Szczepanik & Diana Lebensztejn
Keith E.Weber & Justyna Jakubaszek

BAPTISM / CHRZTY
Clara Macior
Susanna Jedrzejewska
Adam Logan Chwistek

CORPUS CHRISTI
LITURGICALY SPEAKING
6/23 Corpus Christi
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ is also known as the Solemnity of Corpus Christi,
which translates from Latin to "Body of Christ." This
feast originated in France in the mid thirteenth century
and was extended to the whole Church by Pope Urban IV
in 1264. This feast is celebrated on the Thursday
following the Trinity Sunday or, as in the USA, on the
Sunday following that feast.
6/24 Birthday of John the Baptist
6/27 St. Cyril of Alexandria (370-444)
Cyril was moderate and conciliatory, and sought to
reconcile to the Church any Nestorians who were willing
to engage in dialogue. It is largely through his efforts that
we can celebrate (even if we still fail to understand) the
two natures of Christ, and that we can address Mary as
“Mother of God”. It is as a theologian rather than as a
politician that Cyril is honored.
6/28 St Irenaeus (130 - 202)
Irenaeus was born in Smyrna, in Asia Minor (now Izmir
in Turkey) and emigrated to Lyons, in France, where he
eventually became the bishop. It is not known for certain
whether he was martyred or died a natural death.
6/29 Saints Peter and Paul, Apostles – Solemnity
Veneration of the two great Apostles, Peter and Paul, has
its roots in the very foundations of the Church. They are
the solid rock on which the Church is built. St. Peter
suffered martyrdom under Nero, in A.D. 66 or 67. He
was buried on the hill of the Vatican where recent
excavations have revealed his tomb on the very site of the
basilica of St. Peter's. St. Paul was beheaded in the via
Ostia on the spot where now stands the basilica bearing
his name. Down the centuries Christian people in their
thousands have gone on pilgrimage to the tombs of these
Apostles.

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.
CHICAGO

JUNE 23, 2019
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.

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

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.

What is Theology on Tap
The Archdiocese of Chicago is
excited to announce the launch
of a revitalized Theology on
Tap for Summer 2019! This
year, Theology on Tap will
help support and celebrate your
spiritual growth as you explore how God is present in
your life in a number of new and exhilarating ways. The
Archdiocese of Chicago Theology on Tap events will
focus on learning about your faith, growing in your faith,
or serving through your faith; deepening your
relationship with Jesus Christ your way.
Do the words “learning about your faith” take you back
to religion classes in the second grade? Although those
classes (and the coloring books that come with them) are
great, learning about faith as a young adult means
exploring more about your personal relationship with
Jesus Christ and developing that relationship as a basis
for your faith. These Theology on Tap sessions will help
guide you in your discovery of who God is and how He
cares for you in your everyday life.
For more information about Theology on Tap, please
contact Juan Pablo Padilla at jpadilla@archchicago.org.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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Pope Francis „Christus Vivit” Cont….
129. If in your heart you can learn to
appreciate the beauty of this message, if
you are willing to encounter the Lord, if
you are willing to let him love you and
save you, if you can make friends with him and start to
talk to him, the living Christ, about the realities of your
life, then you will have a profound experience capable of
sustaining your entire Christian life. You will also be able
to share that experience with other young people. For
“being a Christian is not the result of an ethical choice or
a lofty idea, but the encounter with an event, a person,
which gives life a new horizon and a decisive direction”.
[69]

The Spirit gives life

130. In these three truths – God loves you; Christ is your
Saviour; he is alive – we see God the Father and Jesus.
Wherever the Father and the Son are, there too is the
Holy Spirit. He is the one who quietly opens hearts to
receive that message. He keeps alive our hope of
salvation, and he will help you grow in joy if you are
open to his working. The Holy Spirit fills the heart of the
risen Christ and then flows over into your lives. When
you receive the Spirit, he draws you ever more deeply
into the heart of Christ, so that you can grow in his love,
his life and his power.
131. Ask the Holy Spirit each day to help you experience
anew the great message. Why not? You have nothing to
lose, and he can change your life, fill it with light and
lead it along a better path. He takes nothing away from
you, but instead helps you to find all that you need, and in
the best possible way. Do you need love? You will not
find it in dissipation, using other people, or trying to be
possessive or domineering. You will find it in a way that
will make you genuinely happy. Are you seeking
powerful emotions? You will not experience them by
accumulating material objects, spending money, chasing
desperately after the things of this world. They will come,
and in a much more beautiful and meaningful way, if you
let yourself be prompted by the Holy Spirit.

The 2nd collection on
June 29-30 is the annual
Peter’s
Pence
Collection. The purpose
of the Peter's Pence
Collection is to provide
the Holy Father with the
financial means to
respond to those who
are suffering as a result
of war, oppression,
natural disaster, and
disease. Thank you for
your generous support. The Peter's Pence Collection
has raised nearly $200 million to support our suffering
brothers and sisters around the globe. Thank you for
standing in solidarity with the Holy See through your
generosity. Please continue to pray for our brothers and
sisters in faith who are facing adversity.
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

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.
CHICAGO

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

BOŻE CIAŁO

23 CZERWCA 2019
ROZWAŻANIE
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

„To jest Ciało moje”
A może należałoby wejść do kościoła na
palcach, po cichutku, zdjąwszy obuwie? A gdy nawet w buciorach utaplanych w błocie, to przeżegnawszy się krzyżem
świętym, świadomy tego, że wchodzimy w inną Rzeczywistość
– Rzeczywistość rocznicową, gdzie ani przestrzeń, ani czas się
nie liczy, gdzie stajemy przed Jezusem jak przed dwoma tysiącami lat stawały rzesze oko w oko z Jezusem.
Bo sakrament Eucharystii przyjąć, to znaczy uczestniczyć
we Mszy świętej. Bo sakrament Eucharystii przyjmuje się od
pierwszego znaku krzyżem świętym aż po końcowe błogosławieństwo. Bo sakrament Eucharystii to Msza święta, bo
Msza święta to sakrament Eucharystii.
Tylko żebyśmy umieli brać tego Jezusa, którego spotykamy.
Żebyśmy umieli usłyszeć Go! Zrozumieć Go – co mówi do
nas. Nie do Piotra, Judasza, Marii Magdaleny, jawnogrzesznicy, Zacheusza, Piotra, Jana, Tomasza, Piłata, Annasza – ale
do ciebie! Do ciebie mówi Jezus.
Dlatego przychodzisz do kościoła tutaj – najlepiej po
cichutku, na paluszkach, a nawet gdy w butach utaplanych w
błocie, to przeżegnawszy się krzyżem świętym, świadomy
tego, że przychodzisz na spotkanie z Jezusem – twarzą w
twarz. Że On ma ci coś ważnego do powiedzenia! Z wszystkich
spraw ważnych chce ci powiedzieć, żebyś się nie bał żyć! Bo
Bóg jest z tobą. Żebyś kochał życie. Żebyś się cieszył życiem.
A wystawienie Najświętszego Sakramentu? To ciąg dalszy
Mszy świętej. Czy to w nabożeństwach majowych,
czerwcowych, październikowych, czy podczas innych wystawień Najświętszego Sakramentu. To jest kontynuacja Mszy
świętej. Kontynuacja Jego obecności wśród nas! Żebyś uklęknął - albo usiadł, albo stanął – i wsłuchał się w Jego słowo. W
to słowo, w którym On się do ciebie, personalnie, osobiście
zwraca.
A może należałoby na paluszkach, po cichutku, zdjąwszy
buty. A nawet gdy w buciorach, to przeżegnawszy się krzyżem
świętym, świadomi tego, że wchodzimy w Rzeczywistość rocznicową, gdzie się ani czas nie liczy, ani przestrzeń, gdzie stajemy wobec Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat, tak jak stawały
tłumy, rzesze i pojedyncze osoby – twarzą w twarz ze Synem
Bożym.
On czeka – żebyś przyjął Go, żebyś Go przyjął, Słowo
Boże, żebyś stał się Jego bratem.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
24 czerwca - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA
Boże, wysłałeś św. Jana
Chrzciciela, aby był
zwiastunem Twego Syna,
który urodził się i umarł za
nas. Pozwól nam wyznawać
naszą wiarę w Ciebie, za
przykładem św. Jana, który
został umęczony za prawdę i sprawiedliwość. Amen.
29 czerwca - Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła
To są Święci, którzy podczas
życia ziemskiego użyźnili
własną krwią Kościół: pili
kielich Pański i stali się
przyjaciółmi Boga". Tak o
świętych Piotrze i Pawle
mówi antyfona na wejście z
Mszału Rzymskiego, których
to czcimy 29 czerwca.
Liturgia łączy w jednej uroczystości: Piotra - głowę Kościoła i
Pawła - Apostoła narodów. Obydwaj są żywym fundamentem
Kościoła zbudowanego ich trudami, a w końcu użyźnionego
ich męczeństwem.
Uroczystość uwypukla rolę tych dwóch filarów
Chrystusowego Kościoła. Zarówno św. Piotr, jak i św. Paweł
są bez wątpienia najbardziej wybitnymi uczniami Jezusa z
Nazaretu. Wierność Jego nauce potwierdzili męczeńską
śmiercią. Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św.
Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w
prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie
o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami
gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście
oddali dla Chrystusa życie swoje oraz, że w Rzymie są ich
relikwie i sanktuaria. Św. Piotr - pierwszy papież, jest
patronem wielu miast oraz ludzi pracy: blacharzy,
budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy,
rybaków, zegarmistrzów. Św. Paweł zaś jest patronem
licznych zakonów oraz osób: marynarzy, powroźników,
tkaczy. W naszej bazylice można w tym dniu uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.

ks. Mieczysław Maliński

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 and all sick from our parish.

CHICAGO

W czerwcu zapraszamy na
nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca
Pana Jezusa codziennie 15 minut
przed wieczorną Mszą świętą.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

BOŻE CIAŁO

23 CZERWCA 2019

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Mamy różne sposoby czci
Najświętszego Serca Pana
Jezusa:
- Pierwszą z nich jest
coroczna uroczystość
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, obchodzona w piątek
po oktawie Bożego Ciała.
- Miesiąc czerwiec jest
miesiącem Serca Jezusowego
- Litania do Najświętszego
Serca Jezusowego oraz akt
poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najświętszemu
Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia
Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w
uroczystość Serca Jezusowego.
- Wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików,
obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także
świątynie poświęcone Sercu Jezusa.
- Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii
Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z
czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż
przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia konania
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym.
- Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że
kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi
do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za
grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce
zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego
łaski.

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

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 - 2936 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.

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

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

BOŻE CIAŁO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 16, 2019 / 16 czerwca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,545.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(3,080.00)
Second Collection
$ 5,531.00
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.

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. Nie ma spotkań w lipcu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Constance Lauerman - $875
Anna Scislowicz - $200
Mary Janicki - $150
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM RACHEL
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych, przyjdź,
pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz, przyjdź. Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się, zadzwoń:
s. Maksymiliana Kamińska: 773 656 7703

PAPIESKA INTENCJA NA LIPIEC
Intencja powszechna:
O SPRAWIEDLIWOŚĆ
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się
uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość
nie miała ostatniego słowa.

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

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

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

II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest zbierana na potrzeby
naszej parafii.
CHICAGO

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

