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 10
6:00 AM - Health & blessing for Paul; +Józef Filip
7:00 AM - Za całą rodzinę, O zdrowie i Boże błog. dla ks. Stanisława
Jankowskiego; ++Wacław, Józef, Teofila i Antoni Myśliwiec
8:00 AM - For succesful surgery for Fr. Steve; +Edward Sądowicz
7:00 PM - O szczęśliwą operację i zdrowie dla ks. Stefana; +Władysława
Stopa
TUESDAY / WTOREK - June 11
6:00 AM - For succesful surgery for Fr. Steve; +Józef Filip
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego; O
szczęśliwą operację dla ks. Stefana;
8:00 AM - For succesful surgery for Fr. Steve; +Edward Sądowicz
7:00 PM - +Władysława Stopa
WEDNESDAY / ŚRODA - June 12
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Iwony i jej rodziny, O zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Stanisławy Milarskiej w dniu urodzin, O zdrowie i Boże
błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego
8:00 AM - +Józef Filip; +Sylvia & Jaime Corral
7:00 PM - +Władysława Stopa
THURSDAY / CZWARTEK - June 13
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego,
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Józef Filip
7:00 PM - +Władysława Stopa
FRIDAY / PIĄTEK - June 14
6:00 AM - +Edward Sądowicz
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego;
++Dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony
8:00 AM - +Józef Filip
7:00 PM - +Władysława Stopa
SATURDAY / SOBOTA - June 15
6:00 AM - +Edmund Zbikowski, +Józef Filip
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego;
++Dusze w czyśćcu cierpiące, +Weronika Pawlik
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward Sądowicz
11:30 AM - Wedding: Michal Wlodarski & Lidia Przysiezna
5:30 PM - For the living & deceased fathers, ++Michael Connolly Sr &
Jr, +Joseph Tokarz, +Mike Bialas, +John Bialas, +Irene Bork
7:00 PM - W intencji zyjących i zmarłych ojców; +Władysława Stopa,
+Waldemar Siemion, ++Zofia i Jerzy Frąckowiak; + Karol Żak
SUNDAY / NIEDZIELA - June 16 - The Most Holy Trinity
6:00 AM - W intencji żyjących i zmarłych ojców, O zdrowie i Boże
błog. dla Władysława
7:30 AM - +Thaddeus Czauz, +Ted Mitrenga, +Jan Plewa
9:00 AM - W intencji zyjących i zmarłych ojców; O zdrowie i Boże
błog. dla Władysława; W intencji Bogu wiadomej; O zdrowie i Boże
błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego; O Boże błog. dla Natanaela w 1
rocznicę chrztu; +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Stanisław Lis,
+Edward Haruza, ++Michał & Maria Bator, +Kazimierz Bator; Edmund
Lipiński; +Władysława Stopa; +Maria, Jan, Antonina Prędki
10:45 AM - For the living and deceased fathers; For the special intention;
+John Szewczyk, ++Michael Connolly Jr & Sr
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych ojców; O łaskę zdrowia i
Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj; O zdrowie i Boże błog. dla ks.
Stanisława Jankowskiego; O zdrowie i Boże błog. dla Steli Milarskiej z
ok. urodzin; O Boże błogosł., zdrowie i opiekę Maryi dla Krystyny i jej
rodziny; Dziękczynno-błagalna za 25 małżeństwa Jarosława i Jadwigi
Krizner z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
++Władysława i Józef Ciołek, +Józef Kokitko, +Edward Haruza, +Józef
Filip, +Edward Sądowicz, +Władysława Stopa; ++Helena i Edward
Staroń; +Za zmarłych z rodzin: Staroń, Radosz, Samiec, Kubiszyn,
Fryżewskich, Ślusarczyk, Broszkiewicz, Załęckich, Koryckich,
Nowickich; ++Maria, Jan, Antonina Prędki
5:00 PM - For Parishioners; For the living & deceased fathers
6:30 PM - Za Parafian; W intencji ojców - żyjących i zmarłych

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
Michał Liszka & Anna Tokarska
David Szczepanik & Diana Lejbensztejn
Robert Glodz & Agnieszka Lesniak
Keith E.Weber & Justyna Jakubaszek
SECOND CALL
Piotr Nawara & Malgorzata Budzioch
Robert Garbacz & Monika Stepkowski
Pawel Kicinski & Katarzyna Wilk
THIRD CALL
Michal Wlodarski & Lidia Przysiezna
BAPTISM / CHRZTY
Julia Hajnas
Nina Aleksandra Lyskov
Adam Matthew Szczepanski
Thomas Tadeusz Hernandez Loch
Adam Hernandez Loch

PENTECOST SUNDAY
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LITURGICALY SPEAKING

Perpetual Memorial Mass Cards

6/11 - St Barnabas the Apostle
Saint Barnabas was born in Cyprus. He was
one of the early converts in Jerusalem and
vouched for St Paul when he appeared before
the elders there. He accompanied Paul on his
first missionary journey and later went to
Cyprus with his cousin John Mark (Mark the
Evangelist) to preach the gospel there. He was
probably martyred at Salamis in Cyprus, some time
before the year 61.
6/12 - St Onuphrius (d. 400)
Onuphrius lived as a hermit in the desert for
seventy years. He was from Thebaid (Egypt)
and at an early age he joined other monks in
the desert. Soon he discovered that he was
called to live as a hermit and, having left the
monastery, he began a solitary life. In the
desert he suffered much from privation of
food and drink, and also from many temptations. He
spent his life praying and working until his death at the
age of ninety. It was about the year 400.
6/13 - St. Anthony of Padua (1195-1231).
Saint Antony was first of all an
Augustinian monk, but he was so
impressed by the martyrdom of five
Franciscans who had been spreading the
faith in Morocco that he became a
Franciscan friar himself, so that he could
preach the gospel in Africa too. His
preaching career then took him to
northern Italy and southern France, then a stronghold of
the Albigensian heresy. Later he returned to Italy, to
Padua, where he was an outstanding preacher and the first
Franciscan theologian. His sermons are full of gentleness,
but he reproved the wicked with fearless severity –
especially backsliding clergy and the oppressors of the
weak.
6/15 - Blessed Peter Snow and Ralph Grimston
Peter Snow (c. 1567-1598) was born at or near Ripon and
arrived at the English College, Reims in 1589. He was
ordained priest two years later in Soissons, France and
left for the English mission. Peter Snow was convicted
of treason as a Catholic priest and was condemned to
being hanged, drawn and quartered. Ralph Grimston was
convicted of felony, for having aided and assisted Snow,
and was condemned to death by hanging.

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.

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the official
Parish Facebook page by clicking on the link on the home page
of the website.
CHICAGO

Support the Congregation of the
Resurrection
This weekend of June 8- 9 members of the
Congregation of the Resurrection will be
here selling raffle tickets. The tickets are
$25 each or 6 for $100. The profit will
support the mission of the Congregation of
the Resurrection. The drawing will take
place on Sunday, Sept. 22nd at the annual
Resurrectionist Benefit Dinner at Le Cave in Chicago.
The parish with the first place winner will receive
$500.00. If you are interested in attending the Dinner
contact: Brother William Hallas, CR Development
Director, at 773-463-7506 or whallascr@gmail.com

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.

A smile on your face
A little girl was sitting on her
grandfather's lap as he read her a
bedtime story.
From time to time, she would take her
eyes off the book and reach up to touch his wrinkled
cheek. She was alternately stroking her own cheek,
then his again.
Finally she spoke up, "Grandpa, did God make you?"
"Yes, sweetheart," he answered, "God made me a long
time ago"
"Oh," she paused, "Grandpa, did God make me too?"
"Yes, indeed, honey," he said, "God made you just a
little while ago."
Feeling their respective faces again, she observed,
"God's getting better at it, isn't he?"
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

PENTECOST SUNDAY
Pope Francis „Christus Vivit” Cont….
His forgiveness and salvation are not
something we can buy, or that we have to
acquire by our own works or efforts. He
forgives us and sets us free without cost. His self-sacrifice
on the cross is so great that we can never repay it, but
only receive it with immense gratitude and with the joy of
being more greatly loved than we could ever imagine:
“He loved us first” (1 Jn 4:19).
122. Young people, beloved of the Lord, how valuable
must you be if you were redeemed by the precious blood
of Christ! Dear young people, “you are priceless! You are
not up for sale! Please, do not let yourselves be bought.
Do not let yourselves be seduced. Do not let yourselves
be enslaved by forms of ideological colonization that put
ideas in your heads, with the result that you end up
becoming slaves, addicts, failures in life. You are
priceless. You must repeat this always: I am not up for
sale; I do not have a price. I am free! Fall in love with this
freedom, which is what Jesus offers”.[68]
123. Keep your eyes fixed on the outstretched arms of
Christ crucified, let yourself be saved over and over
again. And when you go to confess your sins, believe
firmly in his mercy which frees you of your guilt.
Contemplate his blood poured out with such great love,
and let yourself be cleansed by it. In this way, you can be
reborn ever anew.
124. Finally, there is a third truth, inseparable from the
second: Christ is alive! We need to keep reminding
ourselves of this, because we can risk seeing Jesus Christ
simply as a fine model from the distant past, as a
memory, as someone who saved us two thousand years
ago. But that would be of no use to us: it would leave us
unchanged, it would not set us free. The one who fills us
with his grace, the one who liberates us, transforms us,
heals and consoles us is someone fully alive. He is the
Christ, risen from the dead, filled with supernatural life
and energy, and robed in boundless light. That is why
Saint Paul could say: “If Christ has not been raised, your
faith is futile” (1 Cor 15:7)
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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 or make donation for raffle should
contact parish office or Fr. Jankowski.

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

MARRIED IN 1969? Have you registered for the annual
golden wedding anniversary mass? Couples who are
celebrating their 50th wedding anniversary in 2019 are
invited to the Golden Wedding 50th Anniversary Mass on
Sunday, September 15 at 2:45 p.m. Location of the Mass and
more information will be sent to pastors and parish
secretaries this month.
Beat Meting 2524
DATE: Thursday, June 20
TIME: 7:00 PM – 8:00 PM
LOCATION: Kosciuszko Park. 273.2 N. Avers
CHICAGO

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

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
ROZWAŻANIE
Zesłanie Ducha Świętego
„On was nauczy”
Jezus wstąpił do nieba w momencie
swojej śmierci. A potem ukazywał się
swoim uczniom, nauczając tego, czego
nauczał poprzednio, polecając to, co im polecał
poprzednio, potwierdzając to, co powiedział poprzednio.
Piotra ustanowił opoką swojego Kościoła, tak jak
ustanowił go poprzednio. Rozesłał swoich apostołów na
cały świat, tak jak rozsyłał ich poprzednio.
Wstąpił do nieba. Do Nieba, które jest Bogiem. Do
Boga, który jest Niebem. Czyli Mądrością, Dobrocią,
Przebaczeniem, Wolnością i Bezinteresownością, czyli
Miłością. Jezus, który przebaczał, był mądry, wolny,
bezinteresowny, który miłował, wstąpił do Nieba, do
swojego Ojca.
***
Ale jak nam wstępować do Nieba? Nam, w których
jest i wolność – i niewola, mądrość – i głupota, dobroć –
i złość, przebaczenie – i chęć zemsty, darowanie i mściwość, bezinteresowność – i pazerność, miłość –
i nienawiść. Jak nam wstąpić do Nieba, do którego
jesteśmy przeznaczeni, do Boga który nas stworzył do
szczęścia i oczekuje nas. Jak nam stanąć przed Bogiem?
Na te i inne pytania pomaga nam znajdywać
odpowiedź Duch Święty. Ten, który w Święto
Pięćdziesiątnicy zaczął napełniać mądrością i siłą
uczniów Jezusa zgromadzonych w Wieczerniku. I który
napełnia mądrością i siłą nas zgromadzonych w kościele
na Eucharystii. Zresztą nie tylko wtedy.

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 & all sick from our parish.

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
CHICAGO

9 CZERWCA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
10 czerwca - Święto NMP Matki Kościoła
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w
poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, zostało wprowadzone do polskiego
kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez
Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień
ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha
Świętego było początkiem działalności Kościoła.
11 czerwca - Św. Barnaby, Apostoła
13 czerwca - Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Ustanowione przez papieża Benedykta
święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana jest owocem Roku
Kapłańskiego, który był obchodzony w
Kościele katolickim od 19 czerwca 2009 do
11 czerwca 2010 r. Stosunkowo młode święto kościelne jest
zachętą dla duchownych, by wpatrywali się w Chrystusa
Kapłana. Dla wiernych świeckich ten dzień to okazja do
medytacji nad znaczeniem kapłaństwa służebnego i
wspierania duchownych w trosce o prowadzenie ludzi do
Chrystusa.
14 czerwca - Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

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

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

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
ZAPRASZA NA
3-DNIOWY KURS DLA KOBIET - “ESTERA”
od piątku do niedzieli - 28-30 czerwiec 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

UŚMIECHNIJ SIĘ!
Święty Piotr przychodzi do Boga i mówi:
- Panie Boże, do bram nieba puka ateista.
Co mam mu powiedzieć?
- Powiedz mu, że mnie nie ma.
CHICAGO

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 lub 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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 2, 2019 / 2 czerwca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Second Collection

$ 6,150.00
$(9,625.00)
$(3,475.00)
$ 4,203.00

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
_________________________________________________________________________________________

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

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.

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Constance Lauerman - $800
Janusz Kulawiak - $100
Daniela Gwiazda - $120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTERIA FANTOWA
Dzisiaj Księża Zmartwychwstańcy
rozpowadzają 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.

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.

SECOND COLLECTION
Today, the second collection is for the Retired Priests of the Archdiocese of Chicago

II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest zbierana na Księży
Emerytów Archidiecezji Chicago
CHICAGO

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

