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
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - APRIL 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health and blessing for Isabella, Juan & Beatrice;+Margaret Heneghan
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Julii z ok. urodzin; O
zdrowie i Boże błog. dla Emilii z ok. urodzin; W intencji Bogu
wiadomej; +Marian Machlowski, +Tadeusz, Elżbieta, Helena, Andrzej
Gaj; +Maria Maj
8:00 AM - Birthday blessing for Emilia; Health & blessing for Paul;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jan Bolesta
TUESDAY / WTOREK - APRIL 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Isabella, Juan, Beatrice; +Margaret Heneghan
7:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; +Marian Machlowski,
+Tadeusz, Elżbieta, Helena, Andrzej Gaj; +Maria Maj
8:00 AM - Birthday blessing for Emilia, Health & blessing for Paul;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O zdrowie i Boże blog. dla Emilii i Jerzego z ok. urodzin
WEDNESDAY / ŚRODA - APRIL 22
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Isabella, Juan, Beatrice; +Margaret Heneghan
7:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; +Marian Machlowski,
+Tadeusz, Elżbieta, Helena, Andrzej Gaj; +Maria Maj
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Rev. Edwin Zygmunt CR
7:00 PM - +Rev. Frank Majewicz CR
THURSDAY / CZWARTEK - APRIL 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blesing for Isabella, Juan, Beatrice; +Margaret Heneghan
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla chorych na koronawirusa; W
Bogu wiadomej intencji; +Marian Machlowski, +Tadeusz, Elżbieta,
Helena, Andrzej Gaj
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Jerzego z ok. imienin; +Stefania
i Piotr Piątek; +Dusze w czyśćcu cierpiące
FRIDAY / PIĄTEK - APRIL 24
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Isabella, Juan & Beatrice; +Margaret Heneghan
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marka z ok. imienin
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Marek Kaczmarczyk w rocz. śmierci; +Dusze w czyśćcu
cierpiące
SATURDAY / SOBOTA - APRIL 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Isabella, Juan, Beatrice; +Margaret Heneghan
7:00 AM - O zdrowie dla Pawła; W Bogu wiadomej intencji; +Marian
Machlowski, +Tadeusz, Elżbieta, Helena, Andrzej Gaj
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Janina Wróbel
SUNDAY / NIEDZIELA - APRIL 26
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci: Agnieszki,
Bogusława, Piotra i ich rodzin oraz dla brata Juliana; +Henryk
Gasowski, +Lucjan Milewski w 15 rocz. śmierci, +Edward Haruza,
+Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Margaret Heneghan
12:30 PM - +Henryk
Gasowski
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
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - 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.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz; Dolores Kielas 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; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara.

Please remember to support our parish.
We ask parishioners to make a Sunday
offering by sending an envelope by mail
to the office address: 3636 W. Wolfram
St., Chicago, IL 60618 or electronically (online) via
the website: sthyacinthbasilica.org (go to:
"donations", then complete all information and finally
press "donate now").
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED
SUPPORT

SECOND SUNDAY OF EASTER

APRIL 19, 2020

LITURGICALY SPEAKING

DIVINE MERCY SUNDAY

4/23 St. Adalbert of Prague (c. 956 – 23 April 997)

St. Faustina’s Diary records 14 occasions when Jesus
requested that a Feast of Mercy (Divine Mercy Sunday)
be observed:
My daughter, tell the whole world about My inconceivable
mercy. I desire that the Feast of Mercy be a refuge and
shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that
day the very depths of My tender mercy are open. I pour out
a whole ocean of graces upon those souls who approach the
Fount of My mercy. The soul that will go to Confession and
receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness
of sins and punishment. … Let no soul fear to draw near to
Me. … It is My desire that it be solemnly celebrated on the
first Sunday after Easter. Mankind will not have peace until it
turns to the Fount of My Mercy. (Diary, no. 699)
On May 5, 2000, five days after the canonization of St.
Faustina, the Vatican decreed that the Second Sunday
of Easter would henceforth be known as Divine Mercy

Known in Czech by his birth name Vojtěch,
he was a Bohemian missionary
and Christian saint. He was the Bishop of
Prague and a missionary to the Hungarians,
Poles, and Prussians, who was martyred in
his
efforts
to
convert
the Baltic Prussians to Christianity.
St. Adalbert was later declared the patron
saint of the Czech Republic, Poland, and the
former polity of Prussia.

4/24 St. Fidelis of Sigmaringen (1578 - 1622)
He was born in Sigmaringen in
Germany. He joined the Capuchin Friars
at the age of 35 and led a harsh life of
prayer and vigils. An assiduous preacher,
he was ordered by the Congregation for
the Propagation of the Faith to preach
orthodox doctrine in the Grisons (part of
Switzerland). He was murdered by a
Calvinist mob at Seewis on 24 April
1622.
4/25 St. Mark the Evangelist - FEAST
He was a cousin of Barnabas and
accompanied the apostle Paul on his
first missionary journey; later he
followed him to Rome. He was a
disciple of Peter, and his gospel is told
from Peter’s point of view. He is
credited with founding the Church in
Alexandria. His body was stolen from
Alexandria in 828 (though some say that the wrong bones
were stolen) and taken to Venice, which adopted him as
its patron saint.

Sunday.

The Image: Jesus appeared to St.
Faustina in a vision, with his right
hand raised in a blessing and his
left touching his garment above his
heart. Red and white rays emanate
from his heart, symbolizing the
blood and water that was poured
out for our salvation and our
sanctification. The Lord requested
that “Jesus, I trust in You” be
inscribed under his image. Jesus
asked that his image be painted and
venerated throughout the world: “I
promise that the soul that will venerate this image will
not perish” (Diary, no. 48) and “By means of this image
I will grant many graces to souls” (Diary, no. 742).

PRAYER FOR HEALTH CARE WORKERS
God of everlasting goodness,
you sent your Son among us
to bring healing, peace, and reconciliation to our weary world.
Be with all health care workers and their assistants
in this time of the Coronavirus pandemic.
As they continue Jesus’ ministry of care,
renew them in mind, body, and spirit.
Keep them safe from infection and illness,
and may Christ’s healing presence flow through them
as they serve those entrusted to their care.
We ask this in his name,
Christ the healer,
who is Lord forever and ever.
Amen.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA
ROZWAŻANIE NA
II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ewangelia - J 20,19-31
O co proszę? O silną wiarę, uwolnienie od lęku i
głęboki pokój serca
Będę wpatrywał się w uczniów, którzy po śmierci
Jezusa znów są razem. Są pełni lęku i niepewności
(w. 19). Wyobrażę sobie ich niespokojne twarze i
oczy pełne strachu. Bez Jezusa czują się bezradni.
Czy nie odkrywam w sobie cech zachowania
apostołów? Czy w cierpieniu nie zamykam się
przed samym sobą i innymi? Wypowiem przed
Jezusem lęki i obawy, które kuszą mnie do
ucieczki od życia i jego wyzwań.
Zauważę, jak bardzo zmienia się atmosfera, gdy
pośród apostołów zjawia się Jezus. Jego obecność
zamienia ich lęk w radość (ww. 19-21). Będę
prosił Jezusa o głębokie doświadczenie Jego
obecności, zwłaszcza pośród moich niepewności i
lęków.
Jezus dwukrotnie mówi do apostołów: „Pokój
wam” (ww. 19.21). Będę chciał usłyszeć i głęboko
przeżyć te słowa. Będę prosił o głębokie
przekonanie, że Jezus codziennie pozdrawia mnie
tymi słowami i zaprasza, abym otwierał się na
przyjęcie Jego pokoju.
Tomasz, który nie był razem z uczniami, czuje się
zagubiony (ww. 24-25). Słowa apostołów nie są w
stanie Go zmienić. Potrzebuje doświadczenia
osobistego spotkania z Jezusem. Czy szukam
osobistych spotkań z Jezusem?
Będę kontemplował spotkanie Tomasza z Jezusem
(ww. 26-29). Zobaczę, jak zmienia się jego twarz,
jak pojawia się na niej zdziwienie i radość. Jezus
zachęca Tomasza, aby Go dotknął. Czy w mojej
modlitwie osobistej, w Eucharystii, w spowiedzi
szukam i pragnę intymnego spotkania z Jezusem?
Zaproszę do mojej modlitwy św. Tomasza i razem
z nim będę prosił o silną wiarę i pokój serca.
Zachowam w sercu modlitwę Tomasza: „Pan mój i
Bóg mój!”.
Krzysztof Wons SDS
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE

21 kwietnia - św. Anzelma, biskupa i
doktora Kościoła
Urodził się w Aoście w 1033 roku.
Pragnąc przywdziać habit benedyktyński,
czego zakazał mu jego surowy ojciec,
schronił się w opactwie Bec w
Normandii. Był arcybiskupem Canterbury zawsze
potrafiącym z miłością i mądrością znajdować kompromis
między władzą króla Anglii a sprawami Kościoła. Był
jednym z największych teologów swoich czasów. Zmarł w
1109 roku w Canterbury. W 1720 roku ogłoszono go
doktorem Kościoła. Przedstawia się go w szatach
biskupich.

23 kwietnia - św. Wojciecha, biskupa
i męczennika
Przyszedł na świat w czeskich Libicach
około 956 roku. Został biskupem Pragi w
983 roku, ale musiał z niej uchodzić z
powodu waśni rodowych. Udał się do
Rzymu i tam, wraz ze swoim przyrodnim
bratem, Radzimem- Gaudentym, wstąpił
do zakonu benedyktynów na Awentynie. Zginął
prowadząc misję ewangelizacyjną w Prusach, 23 kwietnia
997 roku. Bolesław Chrobry sprowadził ciało św.
Wojciecha do Gniezna, gdzie jako relikwie spoczywa do
dziś. Jest głownym patronem Polski.

23 kwietnia - św. Jerzego, męczennika
Żył na przełomie III i IV wieku. Legenda o
rycerzu walczącym ze smokiem, aby
uwolnić księżniczkę, sięga średniowiecza,
natomiast kult świętego, zatwierdzony
przez papieża Gelazego w 494 roku,
rozpowszechnił się w Anglii pod koniec
VII wieku dzięki krucjatom. Świętego
Jerzego przedstawia się w stroju rycerza,
gdy pokonuje smoka.

25 kwietnia - św. Marka Ewangelisty
Uczeń Jezusa i ewangelista,
apostołował na Cyprze i w Aleksandrii,
gdzie założy ł pierwszą g mi n ę
chrześcijańską i gdzie poniósł śmierć
męczeńską, związany i wleczony przez
miasto. Głównymi miejscami jego kultu
są Aleksandria i Wenecja. Przedstawia
się go w wieku dojrzałym, często jako
piszącego Ewangelię.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem
Miłosierdzia. (Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny)
To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku
w 1931 r. „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest
zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza
wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu - dostąpi go”. W następnych
latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, określając
miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego
ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia. „W tym dniu
kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu
moim”.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę
Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między
wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka,
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym
objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i
aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia
Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są
niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej
niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy
Miłosierdzia.
Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej
czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi,
zwłaszcza grzeszników. „Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby Święto
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie
żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. Tak więc ranga tego święta polega także na tym, że nawet ci,
którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli
one są zgodne z wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali.
„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią
Miłosierdzia Bożego - zginą na wieki”. Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski
uświęcającej i przystąpić do Komunii św. „Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia - powiedział Pan Jezus - dopóki się
nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem
Miłosierdzia”.
MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej
opanować pandemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już
dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny
zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i
ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Amen
Święty Sebastianie - módl się za nami! Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami! Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
March 28 & April 5, 2020 /
28 marca i 5 kwietnia 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

$ 5,079.00
$ 2,297.00

April 12, 2020 / 12 kwietnia 2020
Easter / Wielkanoc
Building Fund - repairs / II składka - naprawy
Online giving:

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 9,491.00
$ 3,855.00
$3,200.00

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.

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

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

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

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
W związku z pandemią koronawirusa
Msze święte w naszej bazylice a także w
całej Archidiecezji Chicago zostały
czasowo zawieszone.
Abyśmy mogli utrzymać naszą parafię, zwracamy się do
parafian z prośbą o wysłanie niedzielnej ofiary pocztą na
adres biura parafialnego:
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618
lub drogą elektroniczną (online) przez stronę internetową:
sthyacinthbasilica.org (należy nacisnąć: „donacje”,
następnie uzupełnić wszystkie informacje i na końcu
nacisnąć „wpłać teraz”.)
Z góry dziękujemy za wsparcie finansowe
i za wszystkie ofiary.

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

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

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede wszytkim
modlitewnej, ale również finansowej i materialnej najuboższym w
Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą
stronę www.themissionforthepoor.com lub zadzwoń do Janiny
(773) 512-2077. Donacje można składać: Polish & Slavic Federal

Pragniemy poinformować, że zamówione intencje Mszy
świętych z wyznaczonych godzin są codziennie
odprawiane bez udziału wiernych.

Niedzielna Msza święta z naszej bazyliki jest
dostępna na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org oraz na Facebooku &
YouTube
CHICAGO

Credit Union - 4147 N Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer
Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

