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

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 - MAY 18
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla rodziny; W pewnej intencji
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - Błagalno-wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciw
Duchowi Św. i życiu; +Sabina & Jan Piechna; +Artur Skrzydlak
TUESDAY / WTOREK - MAY 19
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - Błagalno-wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciw
Duchowi Św. i życiu; O Boże błog. dla Elżbiety Skrzydlak z rodziną
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, seminarzystów w Afryce, dla
dobroczyńców i ochotników „Misji dla Ubogich”; Przez wstaw. MB
Nieustającej Pomocy o Boże błog. dla Agaty oraz rodziny Bucior,
Buchajski, Ogiela, Kniaź, Lawson, Oszajca, Kaczor i przyjaciół
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 20
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Elżbiety
8:00 AM -+Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - W int. uciekających się do Boga przez przyczynę o. Pio;
Błagalno-wynagradzająca Bogu za grzechy świata przeciw Duchowi
Św. i życiu;
THURSDAY / CZWARTEK - MAY 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W pewnej intencji; +Stanisław Świętoń
8:00 AM - Blessing for Elizabeth Anaya and Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Loraine Nazimek
7:00 PM - W pewnej intencji; Błagalno-wynagradzająca Bogu za
grzechy świata przeciw Duchowi Św. i życiu;
FRIDAY / PIĄTEK - MAY 22
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Janina; +Sabina & Jan Piechna
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - W pewnej intencji
SATURDAY / SOBOTA - MAY 23
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Heleny Grot
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O Boże błog. dla Heleny Grot i jej rodziny
ASCENSION OF OUR LORD / WNIEBOWSTĄPIENIE - MAY 24
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family;+Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla siostry Danieli z ok. 50-lecia ślubów
zakonnych; O Boże błog. dla Krzysztofa Mikos z ok. 30. rocz. urodzin;
+Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski, +Stanisław i
Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny; +Władysława Stopa, +Anna, Mieczysław Klisiewicz,
+Zofia Bylica, +Józef Dziacko, +Maciej Plebański, +Władysława,
Stanisław, Andrzej Golfron, +Agnieszka, Władysław Klimaj
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
12:30 PM - O Boże błog. dla rodziny; +Edward Haruza, +Henryk
Gasowski; +Kornelia Pula;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Artur Skrzydlak

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

SIXTH SUNDAY OF EASTER

MAY 17, 2020
SUNDAY REFLECTION
Sixth Sunday of Easter

LITURGICALY SPEAKING
5/20 Saint Bernardino of Siena (1380 - 1444)
Bernardino (“Little Bernard”) was born in
Tuscany. His parents died when he was a
child. While still a student at the
University of Siena he took charge of the
hospital there when an epidemic killed
most of the staff. Later he looked after a
bedridden aunt until her death; and then,
at the age of 22, he became a Franciscan.
5/21 Saint Christopher Magallanes and his Companions
5/22 Saint Rita of Cascia (1377 - 1447)
She was born near Cascia, in Umbria
in Italy. She was married at the age of
12 despite her frequently repeated wish
to become a nun. Her husband was
rich, quick-tempered and immoral and
had many enemies. She
endured his
insults, abuse and infidelities for 18
years and bore him two sons, who
grew to be like him. Towards the end
of his life she helped to convert her
husband to a more pious way of life, but he was stabbed
to death by his enemies not long afterwards. He repented
before he died and was reconciled to the Church. Rita
asked to join the convent of St Mary Magdalen at Cascia.
She was rejected for being a widow, since the convent
was for virgins only, and later given the impossible task
of reconciling her family with her husband’s murderers.
She carried out the task and was allowed to enter the
convent at the age of 36. She remained there until her
death at the age of 70. She is widely honored as a patron
saint of impossible or lost causes.

As Jesus prepared the apostles for the time when he
would no longer be with them physically, and knowing
that they would face hardship, trials, and persecution in
the future, he promised them an Advocate, the Holy
Spirit. Through baptism that same Spirit dwells within
us, always with us to guide us in the truth of God’s love
and strengthen us so that we may know Christ and live
as Christ’s people. Now, as in every time, God knows it
is not always easy to live as a Christian. With the
assurance of the Holy Spirit’s presence, we find the
grace to love Jesus and to keep the Lord’s
commandments.
STRENGTHENED TO LIVE AS CHRIST’S OWN
We might look at the world around us and conclude
that this is the most challenging time in history during
which to live as a person of faith. Yet we know this is
not so. Throughout the ages, people of faith have faced
mockery, persecution, and even death as a result of
their commitment to Christ. Still, it is important for us
to acknowledge the challenge of living as a Christian
today, when faith is viewed with ambivalence at best,
and often with antagonism. Some do not understand
how faith and reason can sit side by side, even though
many of the world’s greatest scientific discoveries have
been made by people of faith. Others see the failures of
the Church or its leaders and discount faith as a result.
We rely on the powerful presence of the Holy Spirit to
be with us when we are mocked or simply
misunderstood on account of our faith in Jesus Christ.
Through the Holy Spirit, we will find the grace to live
with conviction as Christian people.
THE REASON FOR OUR HOPE
Saint Peter admonishes us, “Always be ready to give an
explanation to anyone who asks you for a reason for
your hope.” One of the greatest gifts of faith in our
lives is our hope in Christ Jesus. Through Christ, we
keep our eyes on the wider view of life here on earth
and everlasting life with God. We know that the trials
and challenges of today do not have the final word, and
do not have power over us. With the presence of the
Advocate, we have the help we need to live as God
directs and desires, so that the world might come to
know Christ through the witness of our lives. This is a
hope-filled, meaningful way of life. When so much of
our surrounding culture speaks of impermanence and
momentary distractions, we have the hope of meaning
and purpose today and the promise of eternal life to
come.
Today’s Readings: Acts 8:5–8, 14–17; Ps 66:1–3, 4–5, 6–7,
16, 20; 1 Peter 3:15–18; John 14:15–21
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CELEBRATING 1OOTH BIRTHDAY
OF JOHN PAUL II - MAY 18, 2020

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:

POPE FRANCIS TWEETS
What does the Holy Spirit do in us? He
reminds us of everything Jesus said. He
teaches us to understand it better,to grow in our
understanding of the faith. He accompanies and
supports us in discernment. He enlightens us in
life's decisions, both great and small.

"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

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
ROZWAŻANIE NA
VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ewangelia: J 14,15-21
O co proszę? O głębokie doświadczenie czułej opieki
Jezusa
Jezus żegna się z uczniami. Chcę być razem z
apostołami i wsłuchiwać się w Jego słowa, które tchną
niezwykłą miłością. Jezus zaprasza mnie do nawiązania
z Nim głębokiej przyjaźni. Najbardziej wiarygodną
odpowiedzią, jaką mogę Mu dać, jest kroczenie drogą
Jego przykazań (w. 15.21).
Jezus zapewnia mnie, że modli się za mnie do Ojca.
Spróbuję dłużej zatrzymać się nad słowami: „Ja zaś
będę prosił Ojca...” (w. 16-17). Uświadomię sobie, że
Jezus rozmawia z Ojcem o moim życiu.
Wyobrażę sobie, jak Ojciec słucha prośby Jezusa, który
wstawia się za mną, jak z czułością wysłuchuje Jezusa,
spełnia Jego prośby i posyła mi Ducha Prawdy i
Pocieszyciela. Uświadomię sobie, że każda chwila
mojego życia jest darem Boga. Uwielbię Go za czułą
miłość.
Wsłucham się w tkliwe i czułe słowa Jezusa, który
mówi do apostołów i do mnie: „Nie zostawię was
sierotami. Przyjdę do was” (w. 18). Przypomnę sobie
moje doświadczenia samotności i bezradności, gdy
czułem się w życiu jak porzucone, niechciane dziecko.
Uświadomię sobie, że Jezus nigdy mnie nie opuszcza.
Poproszę Go o głębokie przeżycie tej prawdy.
Jezus odsłania mi tajemnicę swojej bliskości.
Przypomina mi, że w pełni poznam ją dopiero w
wieczności (w. 20). Obecnie jest mi potrzebna wiara,
że On jest we mnie, a ja w Nim. Uraduję się tą prawdą.
Jezus zawsze nosi mnie w swoim sercu. Zapytam, czy
moje serce jest otwarte na Jezusa.
W serdecznej rozmowie
będę zwierzał się z
przeżyć serca, które
rodzi
we
mnie
usłyszana
obietnica
Jezusa. Wyznam Mu:
„Jesteś
największą
obietnicą
mojego
życia!”.
Krzysztof Wons SDS
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
20 maja - Św. Bernardyna ze Sieny
Bernardyn degli Albizzeschi urodził się w Massa
Marittima w 1380 roku. Był kapłanem
franciszkaninem,
niestrudzonym
kaznodzieją
wzywającym do pokuty, przeciwko hazardowi,
lichwie, zabobonom i walkom politycznym.
Rozpowszechniał nabożeństwo do Najświętszego
Imienia Jezusa. Trzykrotnie odmówił nominacji biskupiej.
Zmarł w 1444 roku, został kanonizowany w 1448 roku.

21 maja - Św. Jana Nepomucena
Liturgiczne wspomnienie Świętego wypada 21
maja, ale wiele źródeł podaje, że zmarł 20
marca 1393 r. Urodził się w Pomuku
(późniejsza nazwa Nepomuk) koło czeskiej
Pragi w 1348 r. W 1380 r. został wyświęcony
na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele
św. Galla w Pradze. Studiował prawo na
uniwersytetach w Pradze i Padwie. Został
mianowany
kanonikiem,
a
potem
archidiakonem i proboszczem. Król Wacław IV Luksemburczyk
toczył wtedy spór z arcybiskupem miasta i nie przebierał w
środkach, aby realizować swoje cele. Podejrzewał żonę Zofię o
zdradę i próbował zmusić jej spowiednika, właśnie Jana, do
wyjawienia treści spowiedzi. Gdy kapłan odmówił, został
poddany okrutnym torturom. Mimo zadawanego bólu (podobno
król torturował go osobiście) nie uległ i tajemnicy dochował.
Rozczarowany brakiem współpracy król wydał na niego wyrok
śmierci. Utopiono Jana w praskiej Wełtawie zrzucając go z
mostu Karola. Miał wtedy 47 lat. Ciało Męczennika znaleziono
dopiero 17 kwietnia i pochowano je w kościele Świętego Krzyża
w pobliżu rzeki. Potem przeniesiono szczątki do grobowca pod
katedrą. Ciało Świętego spoczywa w katedrze św. Wita w
Pradze.
22 maja - Św. Rity, zakonnicy
Margherita (której skrócona forma Rita stała się
w praktyce jej nowym imieniem) urodziła się w
1367 r. w Cascii w środkowych Włoszech.
Wbrew swojej woli musiała poślubić
Ferdinando Manciniego, któremu urodziła
dwóch synów. Gdy jej brutalnego i
awanturniczego małżonka zamordowano w
1401 roku, obaj jej synowie przysięgli krwawą zemstę. Rita
modliła się gorąco, aby jej dzieci nie były mordercami, ale
synowie zginęli w 1402 roku. Choć z trudem znosiła swój los,
przebaczyła oprawcom. W 1407 roku wstapiła do zakonu
augustianek. Prowadziła tam surowe życie pokutne. Ciągle
rozważała mękę Pańską, a na znak, że bezpośrednio uczestniczy
w tej męce, utkwił jej w czole cierń. Ten znak nosiła od 1432 r.
przez 15 lat, aż do śmierci. Ostatnie cztery lata życia spędziła w
łóżku, złożona ciężką chorobą. Św. Rita zmarła 22 maja 1447 r.
Zasłynęła jako orędowniczka spraw trudnych, a nawet
beznadziejnych sytuacji życiowych. W dziesięć lat po śmierci jej
nienaruszone ciało przeniesiono do zakrystii jej macierzystego
klasztoru. W 1627 roku beatyfikował ją papież Urban VIII, a
kanonizował w 1900 roku Leon XIII.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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100-lecie urodzin Jana Pawła II

17 MAJA 2020

18 maja 1920 - 2020

Biskupi w liście na stulecie urodzin św. Jana Pawła II:
dziś powiedziałby nam – „Nie lękajcie się”
W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy
pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to, co On dziś
miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku?
Biskupi przypominają m.in. słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii
rozpoczynającej pontyfikat w 1978 r.: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego
zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny
kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden
to wie!”. „Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje,
nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili” –
napisali.
„Gdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które
przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich
rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego
odosobnienia, bez możliwości sprawowania Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku
26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na
jego płycie nagrobnej wyryto napis: +Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości+. By
upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II
rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z
którymi się spotykał” – czytamy w liście.
Prezydium Episkopatu podkreśla, że Papież z Polski odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. „Jego nauczanie jest
wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które
stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku Papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia +na głębię
cyberprzestrzeni+” – wskazują biskupi. „Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie,
trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci” – dodają. W
liście przywołano też słowa kard. Stanisława Dziwisza opisujące chwilę zamachu na życie św. Jana Pawła II: „Pamiętam, że
w momencie zamachu na Placu św. Piotra [Papież] zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była
dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany
przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość,
od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił”.
Biskupi cytują również papieża Franciszka, który we wstępie do książki „Święty Jan Paweł II, 100
lat. Słowa i Obrazy”, opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, wyznał:
„Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich
modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo”. (źródło: KEP)

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.
$725 - Anonymous;
$300 - Marianna Szwebel
$200 - Teresa Slowiński
$150 - Irena & Zbigniew Sobański
$100 - Janusz Grotkowski, Daniel & Bronislawa Gibala,
Walter Kociubinski, John Kociubinski, Joseph Kopinski,
Janusz Koziol, Melanie Onal, Marian & Antonina
Polinski, Jolanta Puszkiewicz, Zofia Rychtarczyk,
Zygmunt Stopa, Halina & Eugene Szarkowski,
Władysława Taraska, Gaston Uviedo
CHICAGO

POMOC DLA AFRYKI
„Misja dla Ubogich”
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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 10, 2020 / 10 maja 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 2,338.00
$ 2,905.00

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

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.

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

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

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.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

IMPORTANT INFORMATION
Reopening Plan for St. Hyacinth Basilica amid COVID-19
Hello St. Hyacinth Parish Family,
I pray that you and your loved ones are healthy. As you may have seen, Cardinal
Cupich recently shared our multi-phased plan for reopening churches in the Archdiocese of Chicago. Specifically,
Phase I allows for parishes to reopen for Baptism, Reconciliation, Weddings and Funerals with a limit of 10 attendees.
Phase IA allows for parishes to reopen for private prayer and adoration with a limit of 10 attendees.
Phase II allows for reopening for weekday and weekend Masses for larger groups depending on the guidelines from the
state and the capacity of the church building.
Our St. Hyacinth Basilica Reopening Plan
First and foremost, it is important for everyone to understand that our efforts will prioritize the safety and wellbeing of
all while maintaining due respect and reverence for the sacraments and liturgical norms of our faith.
I will assemble a Parish Reopening Leadership Team with parishioner co-captains to lead our efforts. Together, we will
attend required training from the Archdiocese to ensure that our parish reopening plan conforms to the guidelines
developed by the Archdiocese in collaboration with civil and healthcare authorities. We will also receive a starter kit of
protective and cleaning supplies, as well as guidance on purchasing/maintaining supplies ongoing.
Volunteers Needed
We will need volunteers to assist with various aspects of our parish reopening plan. Importantly, leadership team
members and volunteers must not be part of a “vulnerable population” (that is, not over the age of 65; no underlying
medical condition such as diabetes; lung disease; undergoing cancer treatment, etc.). I ask all of you who are younger
than 65 and healthy with no underlying health conditions to consider assisting with one of three reopening teams:
Set-up team. Sample duties include ensuring that all supplies needed for each sacramental celebration/gathering are
ready for use, entrances and exits are marked and propped physically open prior to attendees’ arrival/departure,
windows are opened, etc.
Greeting team. Sample duties include assisting in managing the flow of congregants as they enter the church, making
sure attendees use hand sanitizer upon entering, are wearing a mask, and are reminded not to enter if ill; directing
people to appropriate seating/waiting areas, etc.
Cleaning team. Sample duties include maintaining and cleaning essential and trafficked areas of the church before and
after the church has been used. Masks and gloves will be provided, if you do not have your own, in addition to
approved cleaning/disinfecting supplies.
The Reopening Leadership Team and I will make sure that all volunteers and properly trained. Please send us a message
at info@sthyacinthbasilica.org to indicate your willingness and ability to volunteer. From those that step forward, we
will also request that some act as volunteer captains to help lead each of the three teams.
Timing for Our Reopening
As I mentioned, the Parish Reopening Leadership Team members and I will need to complete required training, which
will take place the week of May 17. Once we complete the training, we will need to review and complete tasks assigned
to all parishes as part of a reopening certification process to be approved by the Archdiocese. Therefore, the soonest that
any parish in the Archdiocese will realistically open for sacramental celebrations, private prayer or Eucharistic
Adoration is likely the weekend of May 23. However, our parish, like all others in the archdiocese, will move forward at
a pace and timing appropriate for its own situation.
Following our training and certification approval, at St. Hyacinth, we will only open our church once the Reopening
Leadership Team and I feel confident that we have the right volunteers in place to make it possible to reopen. Again, the
need for parishioner assistance cannot be overstated.
The guidelines and measures required to reopen are designed to protect our wellbeing and that of the of our broader
community. As Cardinal Cupich has noted, from the first pages of Scripture we learn that we indeed are “our brother’s
keeper.” Our Lord Jesus Christ prayed, “that they all may be one” (Jn 17:21) and commanded us “love one another. As I
have loved you, so you also should love one another” (Jn 13:34). Our collective patience, willingness to help and the
care we take to reopen is a demonstration of our unity and love for one another.
May God grant you His peace during this difficult time and may He manifest His love and presence to you in abundant
ways. If you have any questions, please contact the parish office at 773-342-3636.
Sincerely yours in Christ,
Fr. Stanislaw Jankowski, CR

