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MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH

MAY 10, 2020
vigil Masses OF EASTER
FIFTHSaturday
SUNDAY
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 - MAY 11
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Janina
7:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; O powrót do zdrowia dla
Marka Wnuka; W pewnej intencji, O powrót do zdrowia dla Henryka;
+Marian Machlowski, +Helena Gaj, +Irena Debowski w 6. miesiąc po
śmierci; +Hanna i Krzysztof Banaś
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - W pewnej intencji
TUESDAY / WTOREK - MAY 12
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. ks. Stanisława Jankowskiego z ok. 26 rocz. święceń
kapłańskich; W int. Bogu wiadomej +Marian Machlowski, +Helena
Gaj; +Hanna, Krzysztof Banaś; +Anna, Mieczysław Klisiewicz;
+Zofia Bylica, +Józef Dziacko, +Maciej Plebański; +Władysława,
Stanisław, Andrzej Golfron, +Agnieszka, Władysław Klimaj
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy o Boże błog. dla
Agaty oraz rodziny Bucior, Buchajski, Ogiela, Kniaź, Lawson,
Oszajca, Kaczor i przyjaciół
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 13
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. parafian; W Bogu wiadomej intencji; O powrót do
zdrowia dla Henryka; +Józef Kulawiak, +Maria Kulawiak, +Marian
Machlowski, +Helena Gaj; +Hanna i Krzysztof Banaś
8:00 AM -+Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Marion WroblewskiCR
7:00 PM - O Boże błog. dla rodziny;
THURSDAY / CZWARTEK - MAY 14
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. Bogu wiadomej +Marian Machlowski, +Helena
Gaj; +Anna, Krzysztof Banaś; +Anna, Mieczysław Klisiewicz; +Zofia
Bylica, +Józef Dziacko, +Maciej Plebański, +Władysława, Stanisław,
Andrzej Golfron; +Agnieszka, Władysław Klimaj
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla rodziny
FRIDAY / PIĄTEK - MAY 15
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W pewnej intencji; O Boże błog.dla Zofii z ok. imienin;
+Zofia Górska; +Zofia Dębowska, +Marian Machlowski, +Hanna,
Krzysztof Banaś
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM -O Boże błog. dla rodziny; O powrót do zdrowia dla Henryka
SATURDAY / SOBOTA - MAY 16
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W pewnej intencji; O int ks. Stanisława Wrony z ok. 50
rocz. święceń kapłańskich; O powrót do zdrowia dla Henryka;
+Janina; +Sabina & Jan Piechna
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Jean Tokarz
7:00 PM - O Boże błog. dla rodziny
SUNDAY / NIEDZIELA - MAY 17
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family;+Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Henryk Gasowski,+Lucjan Milewski;
+Stanisław, Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny; +Władysława Stopa,+Zofia Rogalska;
+Anna, Mieczysław Klisiewicz,+Zofia Bylica; +Józef Dziacko,
+Maciej Plebański, +Władysława, Stanisław, Andrzej Golfron;
Agnieszka, Władysław Klimaj
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Janina
12:30 PM - O Boże błog. dla rodziny; +Władysława i Józef Ciołek,
+Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Dorota Wiśniewska,
+Kornelia Pluta
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Janina

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, Stanley Rykaczewski and
all suffering from Coronavirus.

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

FIFTH SUNDAY OF EASTER

MAY 10, 2020
SUNDAY REFLECTION
Fifth Sunday of Easter

LITURGICALY SPEAKING
5/13 Our Lady of Fátima
This feast commemorates the visions of
Our Lady seen near Fátima in Portugal in
1917 by three shepherd children, Lúcia dos
Santos and her cousins Jacinta and
Francisco Marto. The visions occurred on
the 13th day of each month from May to
October, and by October huge crowds were
gathering at the site of the visions and
reporting visions and miraculous
occurrences themselves. Pope John Paul II
was devoted to Our Lady of Fátima and attributed his survival
of an assassin’s bullet on 13 May 1981 to her intervention.
Jacinta and Francisco Marto, who died in the great Spanish Flu
pandemic of 1919-20, were beatified on 13 May 2000.

5/14 St Matthias, Apostle
He was not one of the Twelve; but after the
treachery and death of Judas Iscariot, someone
was needed to take his place. Two candidates
were selected, and lots were drawn to see which
of them should be made one of the Twelve: the
choice fell on Matthias. Nothing is known about
his history.

It is with great sadness that we
inform you that
Father Marion Wroblewski, C.R ,
81, died in Chicago on
Monday May 4, 2020.
Fr. Marion professed vows as a member of the
Congregation of the Resurrection in 1957 and was
ordained a priest in St. Louis, Missouri, in 1965. He
earned a B.A. degree from St. Louis University. He
taught at Weber High School and Gordon Tech High
School. He ministered at Prince of Peace Church in Las
Vegas, Nevada. In Chicago he ministered at St.
Stanislaus Bishop and Martyr, St. Hedwig and St.
Hyacinth. He also ministered at St. Scholastica in
Woodridge, IL and most recently Holy Trinity in
Westmont, IL. He was preceded in death by his parents
Charles and Lola Wroblewski. He is survived by his three
brothers and one sister: Jerome (Joan) Wroblewski,
Robert (Jeanette) Wroblewski, Carl (Georgianna)
Wroblewski and Cristine Trch.
CHICAGO

Throughout the Easter season, we hear the story of the
earliest Christian communities in readings from the
Acts of the Apostles. We hear how the people grappled
with what it meant to place their faith and trust in the
Lord, understanding that doing so called them to live
differently—to follow Jesus’ way of love. This is more
than a history lesson for us. As we hear how the people
were drawn to Christ and learned to follow Jesus, we
are invited to ask ourselves how fully we are taking the
gospel to heart. Is Jesus our way, truth, and life? Do our
daily actions announce the praises of the Lord?
CHANGE OF MIND AND HEART FROM NOW ON
During Lent, we participated in penitential practices
and focused on prayer, fasting, and almsgiving in order
to turn our lives more fully to the Lord. However, the
fruit of our Lenten practices is not supposed to end on
Good Friday or Easter Sunday. Lent is our annual time
to embrace spiritual renewal, which is intended to last.
The change of mind and heart that we embraced in the
weeks preceding Easter are to be our spiritual
foundation, shaping our lives now and into the future.
Pause for a moment and ask yourself what difference
Lent made for you this year. If you can point to some
particular change of mind, heart, or behavior, promise
yourself that you will continue to live in this new way
in the months and years to come. If Lent did not have a
special impact on your life this year, now is the time to
invite the Lord to show you the way to more
meaningful and faith-filled living in the future.
DON’T BE AFRAID. DO THE WORKS OF CHRIST
In the Gospel passage we heard today, Jesus was
preparing the apostles for a time when he would not be
with them physically. Jesus wanted to reassure the
apostles, even though he knew they were having a
difficult time understanding. We sometimes struggle to
grasp the Lord’s ways, too. We know that God is with
us in Christ through the Holy Spirit, and yet, when we
really have to act in accord with our faith, we
sometimes falter. Jesus tells us to not be afraid. Have
faith in Christ and do his works. We may be surprised
at what we are able to do
when we trust and follow
Jesus’ way. And we are
assured that God will be with
us through it all.
Today’s readings: Acts 6:1–7;
Ps 33:1–2, 4–5, 18–19;
1 Peter 2:4–9; John 14:1–12
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Happy Mother’s Day!
We pray for all our mothers and mother figures, living and spiritual, who provide us with
love and guidance every day. May we follow Jesus’ example in loving our mothers.
Mother’s Day is a wonderful opportunity to highlight the beautiful vocation of
motherhood and the gift of life. It calls us to cherish the gift of life that we receive
from our mothers and to pray for all women to whom
God has entrusted life in a very special way.
As we pray in thanksgiving for the gift of all mothers,
we also specifically remember mothers experiencing
difficult pregnancies and pray
they may find support and encouragement
in choosing life for their children.

PLEASE SUPPORT „The Mission for the Poor”
In a situation where the coronavirus pandemic also
affected the African continent, our parish group „The
Mission for the Poor” would like to reach out with
material help to families, people abandoned and living in
extreme poverty. Therefore, we decided to help these
people and send a "penny widow" for urgent needs. It is
not easy for any of us in this difficult time. However, in
staying true our custom of established by previous
collections, we prepared something tasty:

The Holy Father has called us to pray the Luminous
Mysteries of the Rosary in solidarity during these
challenging times, as well as for the
added stress of COVID-19 for
immigrants, refugees, and asylum
seekers. Please pray a rosary daily
during the month of May for these
intentions!

"St. Hyacinth’s Pierogi "- homemade dumplings
We offer two varieties:
meat pierogies
potato & cheese
Orders can be placed and then
picked up at the Parish Office.
Please call (773) 234-9776 to
place an order. Remember this number!!!
We look forward to seeing you.
THANK YOU for your support.
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
ROZWAŻANIE NA
V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ewangelia: J 14,1-12
O co proszę? O doświadczenie zażyłej relacji
z Bogiem Ojcem
Jezus żegna się z apostołami. Zwrócę uwagę, z jaką
czułością i troską zwraca się do nich. Zna do głębi ich
serca. Jest wrażliwy na ich przeżycia: „Niech się nie
trwoży serce wasze” (w. 1).
Z uwagą będę słuchał słów Jezusa. Pomyślę, że mówi
wprost do mnie. Zna obecny stan mojego serca. Jakie
uczucia odnajduję w tej chwili w moim wnętrzu?
Czego w życiu boję się najbardziej? Spróbuję
zawierzyć Jezusowi to wszystko, co odbiera mi
poczucie bezpieczeństwa i wywołuje lęki.
Jezus opowiada mi o wieczności. Mówi mi, że jest
dom, w którym oczekuje mnie Ojciec. Jakie myśli i
uczucia budzą się we mnie, gdy spontanicznie
zaczynam rozważać o wieczności? Czy potrafię
wyobrazić sobie Boga jako Ojca, który oczekuje mnie z
tęsknotą?
Jezus, który zna serca apostołów, uświadamia im
prawdę, że nie znają Ojca, nie mają o Nim
prawdziwego wyobrażenia (ww. 7-10). Jaki jest mój
obraz Ojca? Czy wywołuje on we mnie uczucia ciepła,
miłości, bezpieczeństwa? Czy mój obraz Ojca nie
wywołuje we mnie negatywnych uczuć. Czy potrafię
wyobrazić sobie siebie jako dziecko tulone w
ramionach Ojca?
Jezus mówi, że pomoże mi odnaleźć prawdziwy obraz
Ojca. On, który sam jeden wie, jak cudowne i pełne
dobroci jest oblicze Ojca. Chce, abym i ja Go poznał.
Chce być moją drogą do Ojca. Będę więc prosił jak
Filip, z pokorą i szczerością: „Panie, pokaż mi
Ojca” (w. 9).
Poproszę Jezusa, aby moje uczucia przeniknął swoimi
uczuciami do Ojca, abym mógł pragnąć Ojca Jego
pragnieniami, aby nauczył mnie zbliżać się do Ojca jak
dziecko. Będę powtarzał: „Ojcze nasz...”.

Krzysztof Wons SDS

10 MAJA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
13 maja - Matki Bożej Fatimskiej
Jest to wspomnienie objawienia się Matki
Bożej w Fatimie trójce dzieci. Pierwsze
objawienie miało miejsce 13 maja 1917
roku. W chwili objawień Najświętszej Maryi
Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta
Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem
lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w
miejscu należącym do parafii fatimskiej.
Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym
do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdującym się
dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża
ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą
odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości.
Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją
widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i
rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.
Kolejne objawienia miały miejsce 13. dnia każdego miesiąca aż
do października.

14 maja - Św. Macieja Apostoła
Maciej został wybrany przez Apostołów do ich grona na miejsce
Judasza (por. Dz 1, 15-26). W starożytności chrześcijańskiej
krążyło o św. Macieju wiele legend. Według nich miał on głosić
Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w
Kolchidzie, a więc w rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść
śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg
narodu żydowskiego i jego zdrajca.

16 maja - Św. Andrzeja Boboli, Męczennika,
Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w
Strachocinie k. Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej
rodziny, przywiązanej do religii katolickiej. 31
lipca 1611 r. wstąpił do jezuitów w Wilnie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1622 roku. W
1642 r. wyjechał do Pińska, gdzie gorliwie pracował nad
pojednaniem prawosławnych z Kościołem rzymsko-katolickim,
przez co nazywano go „duszochwatem”. Jego działalność
wzbudziła wielki sprzeciw zarówno wśród prawosławnych, jak i
wśród Kozaków wrogo nastawionych do jezuitów, a w
szczególności do Polaków. W maju 1657 r. grupa Kozaków
napadła na Janów Poleski i dokonała rzezi katolików i żydów.
Odszukali oni także o. Andrzeja i w okrutny sposób przywlekli
do Janowa. Na rynku bestialsko zamordowali jezuitę, poddając
go najokrutniejszym torturom.

NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE
13 maja zapraszamy na Mszę
świętą i nabożeństwo fatimskie
o godzinie 7:00 wieczorem.
Transmisja na naszym kanale
YouTube.

CHICAGO
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MODLITWA ZA MATKI
Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę! Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.
Błogosław ją nieustannie, obdarzaj zdrowiem i licznymi
powodami do radości. Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności. Niech w każdej chwili ma
w Tobie oparcie, niechaj doświadcza Twojej miłości.
Maryjo, Najlepsza Matko, weź w swoją opiekę – w dniu Ich święta
– wszystkie Mamy świata. Te kobiety, które już są Mamami, a
także te, które nimi będą, aby tak jak Ty do końca kochały i były
wierne, a ich dzieci darzyły je miłością i szacunkiem. Weź w swoją
opiekę także Mamy zmarłe i wypraszaj im u Twego Syna łaskę
życia wiecznego. Amen.

POMOC DLA AFRYKI
„Misja dla Ubogich”
Thank you all for
Sunday Offering we
received through mail or online.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane ofiary na
potrzeby naszej parafii złożone w kopertkach
niedzielnych lub online. BÓG ZAPŁAĆ.
Joseph Kopinski - $700
Gilbert Galarza - $500
Anonymous - $325
Chester Lowisz - $300
Elias Martin - $300
Janusz Kulawiak - $200
Antoni Michalczyk - $200
Jolanta Wolnowska - $200
Grzegorz Mucharski - $150
Zbigniew Dziekan - $120
Zofia Czarnecki - $100
Janusz Kaczor - $100
Raul Madrang - $100
Stephen Mendoza - $100
Leszek Olechno - $100
Krystyna Prędka - $100
CHICAGO

W sytuacji, kiedy pandemia koronawirusa dotknęła
również kontynent afrykański, nasi misjonarze
pragnęliby dotrzeć z pomocą materialną do rodzin,
osób opuszczonych, żyjących w skrajnym ubóstwie.
W zwiazku z tym postanowiliśmy pomóc tym ludziom
i wysłać „wdowi grosz” na naglące potrzeby.
Zachęcamy do udziału w naszej
misyjnej akcji - „Pierogi św. Jacka” pyszne pierogi domowego wyrobu.
Cały dochód zostanie przekazany na
potrzeby misyjne w Afryce.
Po więcej informacji oraz zamówienia
prosimy dzwonić: (773) 234-9776.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Miesiąc maj w sposób szczególny jest
poświęcony Matce Bożej.
Pamiętajmy codziennie odmówić
litanię loretańską.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania
litanii. Transmisja na naszej stronie
internetowej.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 3, 2020 / 3 maja 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy
Online (from April 20 - May 3)

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 2,489.00
$ 1,827.00
$ 1,044.00

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

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.

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

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

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 naszym kanale YouTube. Po więcej
informacji proszę sprawdzać naszą stronę
sthyacinthbasilica.org oraz Facebook
PAPIESKA INTENCJA NA MAJ
Intencja ewangelizacyjna: za diakonów
Aby diakoni, wierni służbie Słowa i
ubogim, byli ożywiającym znakiem dla
całego Kościoła.
CHICAGO

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

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

