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 29
6:00 AM - For the living and deceased members of Edward & Lorraine
Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w rodzinie Zofii; O Boże
błog. dla Zofii i całej rodziny; +Łukasz Dominików, +Marian
Machlowski, +Jan Szumiec, +Helena Gaj, +Jean Clement
8:00 AM - God’s blessings for Paul and his family;
7:00 PM - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w rodzinie Zofii;
+Łukasz Dominików

TUESDAY / WTOREK - July 30
6:00 AM - For the living and deceased members of Edward & Lorraine
Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w rodzinie Zofii; O Boże
błog. dla Zofii i całej rodziny; +Łukasz Dominików, +Marian
Machlowski, +Jan Szumiec, +Helena Gaj, +Jean Clement
8:00 AM - God’s blessing for Paul
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;

WEDNESDAY / ŚRODA - July 31
6:00 AM - For the living & deceased members of Edward & Lorraine
Nazimek Family
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny
8:00 AM - Blessings for the Resurrectionists;
7:00 PM - Za Ojca Świętego;

THURSDAY / CZWARTEK - August 1
6:00 AM - For the living and deceased members of Edward & Lorraine
Nazimek Family
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne
8:00 AM - Speedy recovery for Michael Sieja; For vocations to the
priesthood and religious life
7:00 PM - Za księży i siostry posługujące w naszej parafii;

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - August 2
6:00 AM - For the living and deceased members of Edward & Lorraine
Nazimek Family
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Haliny Plócińskiej Filipiak z
okazji 93. urodzin; +Zmarli z rodziny Iwony
8:00 AM - +Connolly Sr. & Jr.; +Czajkowski & Gagola Families,
+Rose Marie Manicke
3:30 PM - Wedding: Patrick Czupryna & Emily LaFave
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - +Krystyna Skrzynik

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - August 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Edward & Lorraine
Nazimek Family
7:00 AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii w dniu imienin;
+Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health and blessing for Paul
2:30 PM - Quincenera: Salma Solis
4:00 PM - Wedding: Wieslaw Makar & Ewa Cimaszewska
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Krzysztof Bugaj w 2 rocz. śmierci

SUNDAY / NIEDZIELA - August 4
6:00 AM - + Za zmarłych Zmartwychwstańców;
7:30 AM -God’s blessing for Raymond Prudnick Jr; +Jan Plewa
9:00 AM - O powrót do zdrowia dla Dariusza; +Wacława i Józef
Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz, +Stanisława Lis, +Lucjan Milewski,
+Wacław Babiński, +Edward Haruza, +Krzysztof Bugaj w 2. rocz. śm.
10:45 AM - For the living and deceased members of Edward &
Lorraine Nazimek Family
12:30 PM - W intencji członków Koła Żywego Różańca żyjących i
zmarłych; O Boże błog. w rodzinie Gaj, +Władysława i Józef Ciołek,
+Virginia Laskowski, +Józef Kokitko, +Edward Haruza, +Marianna
Jakubowski, +Tadeusz i Zofia Jakubowski, +Władysława Kwiatkowski
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
SECOND CALL

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

Patrick Czupryna & Emily LaFave
Wiesław Makar & Ewa Cimaszewska

BAPTISM / CHRZTY
John Joseph Rusiecki
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

17th SUNDAY OF THE YEAR

LITURGICALY SPEAKING
7/29. St. Martha
Martha was the sister of Mary of Bethany and
Lazarus. In the West, her feast day comes a week
after that of St Mary Magdalene because of the old
and probably erroneous tradition that Mary
Magdalene was the same person as Martha’s sister.
7/30. St Peter Chrysologus (380 - 450)
He was born and died in Imola in northern Italy. He
was made bishop of Ravenna, the new capital of
the Roman Empire, and was responsible for many
of the building works there. The name
“Chrysologus” means “golden speech”, and was
given to Peter because he was such a gifted
preacher; unfortunately, most of his writings have
perished, and only a collection of short sermons
remains.
7/31 St. Ignatius of Loyola
Ignatius (or Ińigo) was born in Loyola in the Spanish
Basque country. He was a soldier, but was wounded in
the battle of Pamplona (against the French) at the age of
30. During a long convalescence he read a life of Christ
and a collection of lives of the saints, and discovered
that his true vocation was to devote his life wholly to
God. He was as systematic about this as he had been
about his military career: he spent a year’s retreat in a
Dominican friary, made a pilgrimage to Jerusalem, and
then set about learning Latin. Ignatius had a gift for
inspiring friendship, and was the recipient of deep
spiritual insight. Soon after his conversion Ignatius
wrote the Spiritual Exercises, a systematic step-by-step
retreat that can be followed by anyone – and has been
followed by many, not all of them Catholics, ever since.
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First Thursday, Friday and Saturday
of the Month
Thursday August 1st is the first Thursday of the Month.
As a parish family we pray for vocations to the priesthood
and religious life. Friday August 2nd is the first Friday of
the Month and we pray in
reparation to the Sacred Heart
of Jesus. At 5:00 PM we
communally recite the rosary
followed by a Mass in
English. On Saturday, after
the 8:00 AM Mass, we pray
the Divine Mercy Chaplet.

Prayer against Depression
O Christ Jesus
When all is darkness
And we feel our weakness and helplessness,
Give us the sense of Your Presence,
Your Love and Your Strength.
Help us to have perfect trust
In Your protecting love
And strengthening power,
So that nothing may frighten or worry us,
For, living close to You,
We shall see Your Hand,
Your Purpose, Your Will through all things.

8/1 St Alphonsus Liguori (1696 - 1787)
Alphonsus lived an exceptionally holy life. He was
also an outstanding moral theologian, and won
back sinners to the fold by patience and
moderation. His work needs to be better known
today, when there seems to be no rational middle
course between puritanism and permissiveness
8/3 St. Germanus of Auxerre (378- 448) & St.
Oswald (604-642)
CHICAGO

National Night Out
A unique crime and drug prevention
event sponsored by the National Assoc.
of Town Watch.; on Tuesday August 6,
from 5:00 – 8:00 pm at the 25th District
front Parking lot, 5555 W. Grand Ave.
For more information call 312-746-5090 or visit
C
APS025District@ChicagoPolice.org
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

17th SUNDAY OF THE YEAR
A little bit of history in preparation for the

125th Anniversary Celebration
“It was the height of an
economic depression in
Chicago, a period of stagnancy
in commerce and industry, and
with it unemployment and
poverty, that Fr. Vincent
Barzynski, C.R. was complelled
to establish the new parish St.
Hyacinth in what was thena
suburb of Chicago, called
Avondale. In 1894, there were
some forty families, mostly
members of St. Stanislaus Kostka Parish who settled in
the area and petitioned Fr. Barzynski to organize a
church for them. Because of the depression and lack of
funds, he urged the people to patiently await more
propitious times, when enough capital could be gathered
to begin such a venture.
The element of urgency which forced Fr. Barzynski to
found a new parish despite the lack of funds, was a
threat of the establishment of the Independent National
Church in Avondale. The “Independents” had already
purchased property on Wolfram street for the
independent” church. On determining that that the
transaction had not been completed, Fr. Barzynski was
able to acquire the property with a cash payment by
using money from the Congregation of the Resurrection.
Fr. Barzynski left the decision of selecting a site for the
church to the people of Avondale. However, because
everyone wanted the church close to their own home, it
became impossible to decide on a site. In order to
forestall any serious disagreements, Fr. Barzynski settled
the question by offering property belonging to the
Congregation of the Resurrection at the corner of Central
Park and Milwaukee Avenues. Toward the end of 1894, a
two-story wooden building was erected.” (To be continued)
From “The First One Hundred Years” by Rev. John Iwicki, C.R
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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

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.

* What disease did cured ham actually have?
* Why do toasters always have a setting that
burns the toast to a horrible crisp, which
no decent human being would eat?
* Can a hearse carrying a corpse drive in the
carpool lane?
* If the professor on Gilligan's Island can make a
radio out of a coconut, why can’t he fix a hole in a boat?
CHICAGO
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ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Ewangelia - Łk 11,1-13

29 lipca - Św. Marty
Siostra Łazarza i Marii, była
uczennicą Jezusa, którego gościła
wielokrotnie w swoim domu.
Ewangelia wspomina ją przy
epizodzie wskrzeszenia Łazarza oraz
kiedy skarży się na Marię, która wsłuchując się intensywnie w
słowa Jezusa, nie pomaga jej w domowych obowiązkach. Jej
kult zrodził się w Prowansji po odnalezieniu jej rzekomych
relikwii w XII wieku.
31 lipca - Św. Ignacego z Loyoli
Inigo Lopez urodził się na zamku Loyola w
Kraju Basków w 1491 roku. Przeznaczony do
kariery wojskowej, został ranny w bitwie.
Podczas rekonwalescencji do jego nawrócenia
przyczyniły się lektury o Chrystusie i świętych.
Zmienił następnie imię na Ignacy, żył długo
jako pustelnik i studiował filozofię. Wraz z innymi
towarzyszami złożył śluby ubóstwa i czystości, a następnie
założył Towarzystwo Jezusowe. Zmarł w Rzymie w 1556
roku. Jest przedstawiany jako kapłan z sercem przebitym
cierniami i monogramem Chrystusa: IHS.
1 sierpnia - Św. Alfonsa Marii Liguoriego
Urodził się koło Neapolu w 1696 roku. Rozpoczął
karierę sądowniczą, ale zrezygnował z niej, by
poświęcić się Bogu i w 1726 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Wypełniał swą misję wśród
ludowych
warstw
Neapolu,
założył
zgromadzenie
Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), przeznaczone
do misji ludowych. W 1762 roku został mianowany biskupem.
Zmarł w 1787 roku, został kanonizowany w roku 1839, a od
1871 roku jest doktorem Kościoła.

Panie, naucz nas modlić się...”
Zwróć uwagę na szczerość i otwartość uczniów.
Przyznają, że mają problemy z modlitwą. Jednocześnie
wyznają Jezusowi, że jest w nich pragnienie modlitwy.
Trudności na modlitwie nie omijają nikogo. Nawet tych,
którzy z powołania żyją bardzo blisko Jezusa. Ważne jest
przekraczanie oporów i pielęgnowanie w sobie
pragnienia modlitwy. Poziom naszej modlitwy zależy w
dużej mierze od głębi naszych pragnień. Czy jest we
mnie silne pragnienie modlitwy? Jak często proszę o dar
modlitwy dla siebie?
W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus uczy nas rozmawiać
Ojcem Niebieskim. Jakie miejsce w moim życiu
duchowym zajmuje Bóg Ojciec? Co mogę powiedzieć
Jezusowi o mojej relacji osobowej z Ojcem? Czy czuję,
że jest moim Ojcem? Czy potrafi ę z przekonaniem serca
powiedzieć do Niego: „Tatusiu”? Zwierzę się przed Nim
z moich prawdziwych odczuć.
Ilekroć odmawiam modlitwę „Ojcze nasz”, tylekroć
Jezus modli się ze mną. Spróbuj odmówić tę modlitwę,
prosząc o głębokie poczucie, że Jezus modli się razem ze
mną. Czego doświadczam, kiedy razem z Nim mówię:
„Ojcze nasz”?
Jezus usilnie zachęca mnie, abym ufał Ojcu jak dziecko i
wytrwale prosił, gdy mi czegoś potrzeba. On najlepiej
zna Ojca i zapewnia mnie, że wysłuchuje tych, którzy Go
proszą (w. 13).
Zwrócę się do Jezusa z gorącą prośbą, aby prowadził
mnie do Ojca, aby uczył mnie z Nim rozmawiać i kochać
Go jak dziecko. Będę z Jezusem modlił się do Ojca
jednym słowem: „Tatusiu!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

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
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Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej
Soboty miesiąca
2 sierpnia - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
3 sierpnia - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 4 sierpnia na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA
W
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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 101 1 s ie rp n ia . T eg o r o cz n e
zawołanie 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: Alderman Ariel Reboyras, Representative Jaime M. Andrade, Jr., and 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.

Sobota, 3 sierpnia 2019 - 12:00 PM
Bazylika Św. Jacka Resurrection Hall (Gym) 1. 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).
Po więcej informacji prosimy dzwonić:
Polish American Association- 773.427.6342
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
July 21, 2019 / 21 lipca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Second Collection

$ 6,224.00
$(9,625.00)
$(3,401.00)
$ 4,093.00

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

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 21, 2019
Constance Lauerman - $525
Janusz Kulawiak - $100
Zenobia Milewski - $100
Michael Ziemba - $100
E. T. Dziemianko - $100
Helena Lukasiewicz - $100
Jadwiga Blacharczyk - $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

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.

Zapraszamy na obchody
75. ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
4 SIERPNIA 2019 (niedziela)
GODZ. 4:00 PM
Cmentarz Maryhill w Niles

CHICAGO

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

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

