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 - July 22
6:00 AM - Health & blessings for Paul
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Magdaleny w dniu imienin; O Boże
błogosławieństwo dla Zofii i całej rodziny; +Marian Machlowski;
+Helena Gaj; +Jan Szumiec; +Jean Clement
8:00 AM - Health & blessing for Magdalena; +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny w dniu imienin

TUESDAY / WTOREK - July 23
6:00 AM - +Bolesław, Kazimiera i Benedykt
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Zofii i całej rodziny;
+Stanisław Świętoń; +Tadeusz i Julia Wrona; +Marian Machlowski;
+Jan Szumiec; Jean Clement; +Helena Gaj
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosł. dla Anny; W Bogu wiadomej intencji

WEDNESDAY / ŚRODA - July 24
6:00 AM - Health & blessings for Fr. Stanislaw
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Kingi
Hoffmann z okazji imienin; O zdrowie dla Pawła; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Iwony i jej rodziny; O Boże błogosławieństwo
dla Krystyny Świętoń; O Boże błogosł. dla Zofii i całej rodziny;
+Marian Machlowski; +Jan Szumiec; Jean Clement; +Helena Gaj
8:00 AM - Birthday blessings for Mastina Zunino; +Henry J Zygmunt;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Kingi
Hoffmann z okazji imienin

THURSDAY / CZWARTEK - July 25
6:00 AM - Health and blessing for Fr. Mark
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Pawła
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Pawła

FRIDAY / PIĄTEK - July 26
6:00 AM - Health & blessing for Sr. Anna Gorska
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Anny
Górskiej w dniu imienin; +Za zmarłych z rodziny Iwony
8:00 AM - For successful surgery of Nini Centeno; +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla s. Anny
Górskiej w dniu imienin

SATURDAY / SOBOTA - July 27
6:00 AM - Health & blessing for Ewa
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
11:30 AM - Quincenera - Leslie Ricano
1:00 AM - Wedding: Edward Villadonga & Sylwia Olechno
4:00 PM - Wedding: Karol Zimin & Magdalena Płonka
5:30 PM - +Michael Connolly Sr. & Jr; +Julia Bialas; +Irene Bork
7:00 PM - +Jan Plewa; +Krzysztof Bugaj w 2 rocznicę śmierci

SUNDAY / NIEDZIELA - July 28
6:00 AM - O potrzebne łaski dla Władysława
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks.
Stanisława Jankowskiego; O powrót do zdrowia dla Dariusza; +Lucjan
Milewski w 14 rocznicę śmierci; +Stanisław Lis; +Edward Haruza; +Za
wszystkich zmarłych z oazy; +Krzysztof Bugaj w 2 rocznicę śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
Mieczysława Gaj; +Władysława i Józef Ciołek; +Józef Kokitko;
+Edward Haruza; Tadeusz i Zofia Jakubowski
3:00 PM - Wedding: Christopher Lara & Agnieszka

Pietraszek

5:00 PM - For parishioners; Health & Blessing for Kathy
6:30 PM - Za parafian; O powrót do zdrowia dla Kasi

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

Alex Jensen & Paulina Dabrowska
David Niebrzydowski & Olivia Ornatowski
Raymond Lopez & Love Sunshine Carlos
SECOND CALL

Patrick Czupryna & Emily LaFave
Paul Janeczek & Gloria Majka
THIRD CALL

Edward Villadonga & Sylwia Olechno
Karol Zimin & Magdalena Płonka
Christopher Lara & Agnieszka Pietraszek

BAPTISM / CHRZTY
Gabrielle Ida Moya
Gianna Nathalie Moya

16th SUNDAY OF THE YEAR

LITURGICALY SPEAKING
7/22 St Mary Magdalene
Mary of Magdala was healed of “seven devils” by
Jesus. She ministered to him in Galilee and was
present at his crucifixion. She was in the group of
women who were the first to discover the empty
tomb, and it was to her that the risen Jesus first
appeared.

7/23. Saint Bridget of Sweden, Religious
She had many mystical visions, which alarmed her
because she feared that they might be the work of
the Devil; but a learned Cistercian monk reassured
her, and she subsequently dictated and published the
revelations she received, which were partially
devotional and partly prophetic.
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Prayer Request & Special Notice
Every three years the Resurrectionists Fathers
and Brothers serving in the United States, come together
for a meeting called a Chapter. During this meeting they
discuss several topics, from their common life, vocations
and future planning. It is also at this Chapter that they
elect their leadership for the next three years. Please remember the Resurrectionists in your prayers as they prepare for their Provincial Chapter. The Provincial Chapter
will take place August 5-9.
Because the priests will be away for this week of
meetings, there will be a change in the mass
schedule for Tuesday August 6 through Friday
August 9. Mass will only be celebrated at 8:00
AM and 7:00 PM for those 4 days. Please take
note of this schedule change.

7/25 St. James the Apostle Feast
He was the brother of St John and, like him, a
fisherman. He was one of the witnesses of the
Transfiguration and one of those who slept through
most of the Agony in the Garden. He was the first of
the apostles to be martyred, being beheaded by King
Herod Agrippa I to please the Jewish opponents of Christianity. He was buried in Jerusalem, and nothing more is
known about him until the ninth
century.

7/26 Saint Joachim and Saint Anne,
parents of the Blessed Virgin Mary
An ancient tradition, already known in the 2nd century,
gives these names to the parents of the Virgin Mary. The
cult of St Anna became popular in the 6th century in the
East, and in the 10th century in the West, where she is the
patron saint of Brittany; Joachim was added a long time
later – too often the fate of fathers.

MARRIED IN 1969?

PARISH CARNIVAL
This year's Parish Carnival will take place on August 22-25. As always there will be rides for the
kids and adults, lots of food, games of chance, music to dance by, and our beer garden. Thursday
and Friday the carnival opens at 6:00PM and goes
to 10:00PM. On Saturday the carnival opens at
4:00 PM, and on Sunday the carnival opens at
1:00 PM. Come join us for the fun and the food.
Don't forget to enter your name into the grand raffle. Top prize $1000.00 awarded at 9 p.m. on
Sunday.
Raffle tickets are available in the Parish Office, or
at the carnival. They were also mailed to all parishioners. If you have not received them, please
call the parish office.
The Carnival has become famous for its POTATO
PANCAKES, Polish Sausage, Bigos and Pizza,
beer garden and the live dancing.

Couples celebrating their 50th wedding anniversary from across the
Archdiocese of Chicago are invited to
gather together for the Golden Wedding Anniversary Mass that will be
celebrated on Sunday, September 8,
2019 by Cardinal Cupich. The Mass will be at St. John
Brebeuf, 8307 North Harlem Avenue, Niles, IL 60714.
For more information and to register, visit https://
cvent.me/DNQ52 or call the parish office.
CHICAGO

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
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16th SUNDAY OF THE YEAR

The parish will be running an all English speaking
Pilgrimage to the Holy Land in February of 2020.
There are flyers available at the doors of the church.
Please consider joining us as we visit the places important
to our faith and walk in the footsteps of Jesus.

THE WOMEN'S CENTER
5116 North Cicero Avenue, Chicago,
IL 60630 (773)794-1313
We are in need of 5 infant car seat/carriers (by law all
car seats must be less than 7 years old), 4 exersaucers,
3 baby carriers-(front and back) and 3 doorway jumper
swings. We need baby food (in date), and Emfamil
formula). Also needed are diapers in sizes 5 and 6 only,
girls summer clothes in sizes 2 and 3 and 14, infants
sleepers and onesies in sizes 6, 9 and 12 months and
boys clothes, sizes 7 and 8. We are also in need of new
pacifiers, baby bottles, baby wipes, baby shampoo and
lotion and breast pumps. These items cannot be picked
up unless accompanied by baby furniture. The families
who receive these things are grateful for your generosity. For our address where you can deliver these things
or if a pick-up by a volunteer is needed, please call 773794-1313.
VOUNTEERS NEEDED: a t our Cicero Ave. office
substitute and on-call (flexible hours are available) for
our lobby reception area; to sort donated items and assist clients in our Family Room; help with mailings and
baby bottle projects; bi- lingual who are conversational
in Spanish to help in special areas; male volunteers to
assist with baby furniture donations.
A receptionist is needed Friday morning and occasionally Saturday at our E vergreen Park office.

For more info on these volunteer roles, call us at
708-320-4066.

CHICAGO

Commissioner Michael M. Cabonargi

Cook County Board of Review
Presents a workshop on
How to Appeal Your Property Tax
Assessment
Co-sponsored by Alderman Ariel Reboyras,
Representative Jaime M. Andrade, Jr., and
the Polish American Association
Attendees will learn how to file an appeal and how an
appeal is granted. Staff will be on hand to
answer any questions.
Date: Saturday, August 3, 2019
Time: 12:00PM
Location: St. Hyacinth Basilica- Resurrection Hall
(Gym)
3636 West Wolfram Street, Chicago, IL 60618
Please bring a copy of your 2nd installment property
tax bill or make sure to have your property index
number (PIN) available!
FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Commissioner Michael Cabonargi - 312.603.5562
Polish American Association- 773.427.6342
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE
O co proszę? O ducha żarliwej
modlitwy i sumienność w pracy
Postaram się całym sercem wejść w
atmosferę gościnności i miłości, z jaką Jezus spotkał się w
rodzinie Marii i Marty. W ich postawie ujawnia się głęboka
więź z Jezusem. Spróbuję odnieść ten obraz do mojego
codziennego życia. Czy w moich wysiłkach i licznych
zajęciach nam poczucie obecności Jezusa? Co mogę
powiedzieć o mojej więzi z Jezusem? Wypowiem moje
odczucia przed Jezusem.
Będę kontemplował obraz Marii u stóp Jezusa. Zwrócę uwagę
na jej zasłuchanie, któremu towarzyszy skupienie i wolność od
innych spraw. Czy w planie moich codziennych zajęć mam też
czas na modlitwę osobistą? Czy jest we mnie pragnienie
skupienia i słuchania? Czy na modlitwie potrafię uwolnić się
od siebie, od swoich słów?
Będę kontemplował pracowitość Marty. Zauważę, że cała jej
krzątanina jest podjęta ze względu na Jezusa. Chce przyjąć Go
jak najlepiej. Jakie intencje towarzyszą moim zajęciom? Czy
potrafię powiedzieć, że szukam w nich przede wszystkim
Jezusa?„Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele...”. Jezus
zwraca Marcie uwagę, że w jej zagonieniu brakuje pokoju.
Spełniając swoje obowiązki, powinna, jak Maria, skupić całą
uwagę serca na celu pracy, na Wybranym. Poproszę gorąco
Jezusa, abym jak Maria i Marta potrafił z hojnością czynić
wszystko dla Niego. Będę prosił także o dar pokoju i skupienia
się na Jezusie w moich codziennych zajęciach. Będę powtarzał:
„Jezu, naucz mnie szukać Ciebie całym sercem w modlitwie i
w pracy”.
Krzysztof Wons SDS

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.

MSZA ŚW. Z OKAZJI ZŁOTYCH GODÓW
W niedzielę, 8 września 2019 roku w kościele
Św. Jana Brebeuf (8307 North Harlem Avenue,
Niles, IL 60714) odbędzie się uroczysta Msza
św. z okazji 50-ej rocznicy zawarcia związku
małżeńskiego. Pary, które zawarły związek
małżeński w roku 1969 proszone są o
skontaktowanie się ze swoją parafią, w celu dokonania rejestracji.
Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę
internetową: https://cvent.me/DNQ52, lub skontaktować się z
naszą kancelarią parafialną.
CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 lipca - św. Magdaleny. Tradycja chrześcijańska
utożsamia tę Świętą z grzesznicą, która - według
relacji Jana ewangelisty - obmywała łzami stopy
Jezusa i ocierała je swoimi włosami. Takie jej
zachowanie sprawiło, że pobożność chrześcijańska
uznała ją za patronkę wszystkich prawdziwie żałujących za
grzechy.
23 lipca - św. Brygidy. Została ogłoszona przez
Jana Pawła II patronką Europy jako niewiasta
pełna cnót stanowiących przykład dla
współczesnego świata, znana jest pobożnym
osobom głównie dzięki modlitwom wydanym w
Polsce pod tytułem Tajemnica szczęścia, a
będącym owocem jej mistycznego życia i objawień, jakie
otrzymywała od Pana Jezusa. Dawne żywoty zwracają uwagę,
iż skronie tej świętej zostały ozdobione potrójną koroną –
dziewicy z wyboru, świętej małżonki i oddanej Bogu wdowy.
Może właśnie w tym zawiera się tajemnica jej świętości, a
stanowi ją miłość Pana Boga aż do zaparcia siebie i
pogodzenia się z każdym wyrazem woli Bożej – nawet
występującym przeciwko najpobożniejszym i najświętszym,
ale własnym pragnieniom.
24 lipca - św. Kingi. Księżna Kinga swoją
głęboką pobożność wyrażała niejednokrotnie na
różne sposoby, aczkolwiek istotnym faktem stało
się nakłonienie księcia Bolesława do tzw. białego
małżeństwa. Kolejnym aktem dla chwały Bożej
stało się wstąpienie księżnej do żeńskiej gałęzi
zakonu franciszkanów jeszcze za życia męża. Dobry przykład
dawała również swoim zaangażowaniem w sprawy
państwowe przez wspieranie rządów Bolesława Wstydliwego,
a także w sprawy społeczne, jawiąc się jako dobra
gospodyni kraju.
25 lipca - św. Jakuba Apostoła. Był on powołany
przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem, jako
jeden z Jego pierwszych uczniów. Jakub i jego
brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i
mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Jakub był
pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie,
męczennikiem Kościoła.
W średniowieczu powstała legenda, że św. Jakub udał się
zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpanii. Do dziś św.
Jakub jest pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii.
26 lipca - św. Joachima i Anny
O św. Joachimie i św. Annie nie wiemy
jednak za dużo. Pismo Święte o nich nie
wspomina. Trochę więcej światła na te
postaci daje jeden z apokryfów - Protoewangelia Jakuba z
końca II wieku. Z niego właśnie dowiadujemy się o imionach
dziadków Jezusa. Wiemy też, że byli oni długo bezdzietni.
Dopiero ich wytrwała modlitwa wyjednała łaskę u Boga.
Zapewne św. Joachim i św. Anna byli dobrymi rodzicami,
czego bezdyskusyjnym przykładem jest Maryja. Właśnie Ona
przyjęła w pokorze Boże wybranie, spełniając Jego wolę
wobec siebie.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Parafialny Karnawał
Tegoroczny parafialny karnawał odbędzie się
w dniach od 22 do 25 sierpnia. Jak co roku
przewidziane są rozmaitości dla dzieci i
dorosłych, wesołe miasteczko, dużo jedzenia,
gry losowe, zespoły na żywo z muzyką do tańca i ogródek
piwny. W czwartek i piątek karnawał otwarty będzie od
18:00 i potrwa do 22:00. W sobotę początek karnawału o
godz. 16:00., a w niedzielę o 13:00. Zapraszamy wszystkich
na wspólne świętowanie. Karnawał słynie ze smacznych
polskich potraw: placków ziemniaczanych, kiełbasy,
gołabków, golonki i bigosu. Będzie również możliwość
spróbowania kuchni meksykańskiej. W programie słynna
Wielka Loteria. Losowanie odbędzie się w niedzielę o godz.
9:30 wieczorem. Główna nagroda to $1.000,00. Mile
widziani wolontariusze i sponsorzy pikniku, którzy
chcieliby zareklamować tym samym swój biznes. Cały
dochód karnawału przeznaczony zostanie na potrzeby
parafii. Donacje pieniężne na karnawał można odliczyć od
podatku. Za wszelką pomoc, ofiarność i wielkoduszność
serdecznie dziękujemy. Bilety na loterię dostępne są w
zakrystii lub w biurze parafialnym. Bilety zostały również
wysłne do wszystkich parafian. Jeśli ktoś nie dostał,
prosimy o telefon do naszego biura.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do
wspólnej, rodzinnej zabawy na Jackowie!

Komisarz Michael M. Cabonargi,
Cook County Board of Review
i Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie
Zapraszają na spotkanie na którym
właściciele domów i nieruchomości
w powiecie Cook będą mogli złożyć wniosek o

XXXII PIESZA PIELGRZYMKA MARYJNA
CHICAGO - MUNSTER - MERRILLVILLE, IN
Piesza Pielgrzymka Polonijna do Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana odbędzie
się tradycyjnie w drugą sobotę i niedzielę sierpnia, w
dniach
10-11
sierpnia.
Tegoroczne
z a w oł a n ie
pielgrzymkowe to: "TRZYMAJ
SIĘ RĘKI MATKI”. Pielgrzymka
rozpocznie się jak co roku,
Mszą św. o godz. 7:30 rano, w
Kościele św. Michała w
Chicago (83rd & S. Shore Drive). Długość całej trasy
wynosi 32 mile (ok. 54 km). Zapisy na pielgrzymkę między
innymi w naszej bazylice - w zakrystii i kancelarii
parafialnej.
Opłaty: $45 dorosły, $25 dzieci do lat 10.
Osoby, które nie zapiszą się, nie będą dopuszczone do
udziału w pielgrzymce !!
Szczegółowe informacje dostępne
www.polonijnapielgrzymka.com.
CHICAGO
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OSZACOWANIE I ZMNIEJSZENIE
PODATKÓW ZA NIERUCHOMOŚĆ.
Co-sponsorowanie by Alderman Ariel Reboyras, Representative Jaime M. Andrade, Jr., and the Polish American
Association
Uczestnicy będą mogli zadawać pytania, nauczyć się
jak składać taką apelację i jak jest zatwierdzana.
Wszystkie miasteczka przyjmują odwołania co do obniżenia podatków.
Data: Sobota, 3 Sierpnia, 2019
Czas: 12:00 PM
Bazylika Sw. Jacka - Resurrection Hall (Gym) 1-sze
piętro
3636 West Wolfram Street, Chicago, IL 60618
Należy przynieść rachunek za podatki i upewnic się, że
macie Państwo numer podatkowy nieruchomości PIN
# (Property Index Number)
Więcej Informacji Prosimy Dzwonić:
Polish American Association- 773.427.6342
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 14, 2019 / 14 lipca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Second Collection

$ 6,079.00
$(9,625.00)
$(3,546.00)
$ 3,54600

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

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

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

July 14, 2019
Constance Lauerman - $875
Alvine Kaminski - $100
Katarzyna Góral - $100

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

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 repair 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

