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 - MAY 25 - MEMORIAL DAY
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Teresy i jej rodziny; Błagalna o wylanie
Ducha Św. i odnowę w Kościele i w sercach ludzkich; O Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin Ballarin, Kowal, Majka, Radzik
i Mielczarek; +Sabina i Jan Piechna
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
TUESDAY / WTOREK - MAY 26
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - Błagalna o wylanie Ducha Św. i odnowę w Kościele i w
sercach ludzkich; +Sabina Piechna, +Artur Skrzydlak
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże
błog. dla Agaty oraz rodzin Bucior, Buchajski, Ogiela, Kniaź, Lawson,
Oszajca, Kaczor i przyjaciół
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 27
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; Blessing
for Valdez children; +Teresita G. Valdez, +Gregorio T. Valdez,
+Saturnina Valdez
7:00 AM - Błagalna o wylanie Ducha Św. i odnowę w Kościele i w
sercach ludzkich; +Artur Skrzydlak
8:00 AM -+Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Renaty i jej rodziny
THURSDAY / CZWARTEK - MAY 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Stanisława
Lasoty z ok. urodzin
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O potrzebne łaski i Boże błog. dla ks. Stanisława Lasoty z
ok. urodzin; Błagalna o wylanie Ducha św. i odnowę w Kościele i w
sercach ludzkich
FRIDAY / PIĄTEK - MAY 29
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie dla Pawła
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Błagalna o wylanie Ducha Św. i odnowę w Kościele i w
sercach ludzkich
SATURDAY / SOBOTA - MAY 30
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. żyjących dobroczyńców i rodziców członków
zgromadzenia zmartwychwstańców
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - Błagalna o wylanie Ducha Św. i odnowę w Kościele i w
sercach ludzkich
PENTECOST / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - MAY 31
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan
Plewa
9:00 AM - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jana i Grażyny w
35. rocz. ślubu; O Boże błog i opiekę Matki Bożej dla Darka i Moniki
w 1. rocznicę ślubu; +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; +Władysława Stopa
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
+Raphael Quiroz - death anniversary;
+Armando Perea - death anniversary
12:30 PM - Dziękczynna za dar Ducha Św. z
prośbą, aby Duch Św. zstąpił i odnowił
oblicze ziemi; +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, 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

THE ASCENSION OF THE LORD

MAY 24, 2020
SUNDAY REFLECTION
On the feast of the Ascension, we are called to rejoice
both in Jesus’ victory over sin and death and in the
glorious life that he has secured for us. We pray that we
would experience the new life that is ours in Christ.

LITURGICALY SPEAKING
5/26 Saint Philip Neri (1515 - 1595)
He was born in Florence in 1515. At the
age of eighteen he went to Rome, and
earned his living as a tutor. St Philip Neri
was an enemy of solemnity and
conventionality. When some of his more
pompous penitents made their confession
to him (he was famous as a confessor) he imposed
salutary and deflating penances on them, such as walking
through the streets of Rome carrying his cat (he was very
fond of cats).

CHURCH REOPENING
Good news! Very soon our
basilica will be reopened. We
received guidelines from the
Archdiocese that we have to
follow in order to open our
church. Cardinal Cupich shared a multi-phased
plan. Phase I (let’s hope this week) allows
Baptisms, Reconciliation, Weddings and Funerals
with a limit of 10 attendees. The next phase
allows for private prayer and adoration. The last
phase allows for reopening for weekday and
weekend Masses.
Once all requirements are met and we receive
certification from the Archdiocese we will be able
to follow through with all the phases of reopening.
We will need volunteers to assist with various
aspects of our parish
reopening plan.
Please contact our
parish office at
773-342-3636.
Watch for more
information
in the next bulletin.

CHICAGO

Three aspects of that new life stand out in the Second
Mass Reading for the feast: “May you know what is the
hope to which he has called you, what are the riches of
his glorious inheritance in the saints, and what is the
immeasurable greatness of his power in us who
believe” (Ephesians 1:18-19).
As Christians, our hope is secure because it rests in
Jesus’ death and resurrection. Because Jesus has
overcome sin forever, we can live in freedom and
peace, no matter what situations we may face. We have
been reconciled to God. We are no longer strangers.
Every day, we can live in confidence, knowing that our
God is with us to strengthen and comfort us .
Our hope is also founded in the
inheritance Jesus won for us—
none other than being with our
Father forever, knowing him
intimately, in all his splendor and
beauty. In his ascension, Jesus has
opened the door for us. Though
we are sinners, we have been
forgiven and redeemed. We are
now fully loved and accepted as
God’s children, and we will live with him forever.
As we live every day in the hope of our eternal
inheritance, however, we can begin to taste these
blessings here and now. This is part of the
“immeasurable greatness of his power in us who
believe.” Before he returned to his Father, Jesus
promised his disciples that anyone who believed in him
would be able to cast out demons, heal the sick, and
perform signs and wonders in his name (Mark 16:1718). How? By the power of the Holy Spirit, who lives
inside of us. The same Spirit who raised Jesus from the
dead is in our hearts, inviting us to yield to him and
empowering us to live in the victory of the resurrection.
No challenge is too great for a child of God .

Prayer:
Lord Jesus, we rejoice today in your ascension to the
Father’s right hand. Thank you, Lord, for offering us a
share in your heavenly life. By your Spirit, help us to
lay hold of our inheritance in you—the hope, the glory,
and the power that are the right of every child of God.

ST. HYACINTH BASILICA

THE ASCENSION OF THE LORD

MAY 24, 2020

MEMORIAL DAY
NO CEMETERY FIELD MASSES WILL BE HELD IN
COMPLIANCE WITH CDC RESTRICTIONS.
Please join us for Online Memorial Day Masses on Monday,
May 25, 2020 as we honor those who have served our country
and our loved ones who have gone before us
Masses in English, Polish, and Spanish will be available at
www.CatholicCemeteriesChicago.org at 8:30 am and can be
accessed at any time throughout the day. Mass Celebrants:

English:
Bishop Elect Michael McGovern
Polish:
Bishop Andrew Wypych
Spanish: Bishop Robert Casey

CEMETERY GROUNDS WILL REMAIN OPEN FOR VISITING FROM 8 AM - 7 PM. OUR STAFF WILL BE
PRESENT FROM 8 AM – 1 PM AT MOST OF OUR CEMETERY OFFICES TO ASSIST FAMILIES WITH
INFORMATION. WE ASK THAT VISITORS WEAR PROTECTIVE FACIAL COVERINGS AND RESPECT
SOCIAL DISTANCING GUIDELINES. ONLY GATHERINGS OF 10 OR LESS ARE PERMITTED.

POPE FRANCIS TWEETS
The Ascension reminds us that we must be ready
to meet Jesus and serve Him, and to be His
witnesses to our fellow women and men. We must seek after
Christ in our own day, and bring His “words of salvation
even to the ends of the earth.”. We encounter Christ Himself
in our brothers and sisters, especially the poorest among us.
From the very beginning of the Church, the Risen Christ
called disciples to offer concrete and visible signs of hope to
others – and we are called to do the same today.

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:

Perpetual Memorial Mass Cards
Perpetual Memorial Mass Cards for the deceased are available in the Parish Office.
Spiritual Benefits: One Mass said during the
month of the November, One Mass celebrated
by the Provincial Superior of the Congregation of the
Resurrection, and remembrance in the daily prayers of the
Congregation of the Resurrection perpetually.

"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

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Ewangelia: Mt 28,16-20
Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania
Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka
triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd
przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując
naturę ludzką.
Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że
Jezus Chrystus po czterdziestu dniach od
Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu
Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale
również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie
stworzenia.
Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją.
Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem.
W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest
prawdziwym człowiekiem. W dzień swego
Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem
prawdziwym. „Po grobie - niebo, po krzyżu - tron.
W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura
śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posadzone
ziemskie ciało” - tak mówił w IV w. św. Augustyn.
Chrześcijanie od najdawniejszych czasów
otaczali czcią i kultem miejsce na Górze Oliwnej, gdzie
na kamieniu, wedle tradycji, Jezus pozostawił ślady
swoich stóp, zanim wzniósł się do nieba. Pod koniec IV
wieku wzniesiono tu rotundę, obok której później
zbudowano klasztor. W XII wieku krzyżowcy
zbudowali ośmioboczną świątynię z kopułą otwartą ku
niebu i ufortyfikowany klasztor. W końcu XII wieku
chrześcijańska świątynia została zamieniona na meczet
i do dzisiaj pozostaje w rękach muzułmańskich, jednak
nie jako czynny meczet, ale jako obiekt muzealny,
który można zwiedzać. Nie uległ on zniszczeniu,
zachowując podstawowe rysy budowli krzyżowców,
zapewne z tego powodu, że muzułmanie utrzymują
wiarę we Wniebowstąpienie Jezusa jako proroka, który
poprzedził Mahometa. Na mocy dekretu sułtana z XIX
wieku Kościół rzymskokatolicki może obchodzić
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w tym
miejscu.
(niedziela.pl)

24 MAJA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
26 maja - św. Filipa Nereusza, prezbitera
29 maja - Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Julia Maria urodziła się w rodzinie
hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w
Loosdorf koło Wiednia. Była rodzoną
siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.
Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do
klasztoru urszulanek w Krakowie i w
dniu obłóczyn przyjęła zakonne imię
Maria Urszula. W roku 1920 Urszula
osiedliła się w Pniewach koło Poznania,
gdzie założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Całe
życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom,
Kościołowi i Ojczyźnie. Wiele podróżowała, wizytowała
poszczególne domy, kształtowała w siostrach ducha
ewangelicznej radosnej służby.
30 maja - Św. Jana Sarkandra, męczennika
Jan urodził się 20 grudnia 1576 r. w
Skoczowie nad Wisłą. W roku 1607
przyjął niższe święcenia kapłańskie, a w
roku 1609 otrzymał święcenia
prezbiteratu. Kiedy w 1618 r. wybuchła
wojna trzydziestoletnia, przynaglony
przez swoich parafian opuścił Holeszów.
Jako pielgrzym udał się do
Częstochowy. Spędził tam miesiąc.
Kiedy wracał, w Rybniku dowiedział się, że luteranie
zajęli kościół w Holeszowie. W 1620 r. uchronił miasto
przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie
naprzeciw nadciągającym wojskom lisowczyków (była to
lekka jazda polska, która nie otrzymywała żołdu, a
utrzymywała się z łupów wojennych). Posądzony przez
protestantów o sprowadzenie lisowczyków, 13 lutego
1620 r. został aresztowany i uwięziony; był okrutnie
torturowany. Zmarł 17 marca 1620 roku wskutek
odniesionych obrażeń.

(zdjęcie:
Kamień w kościele
Wniebowstąpienia w
Jerozolimie)
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BAZYLIKA ŚW. JACKA

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

28 maja ks. Stanisław Lasota, CR obchodzi
urodziny. Życzymy Księdzu zdrowia,
błogosławieństwa Bożego
i potrzebnych łask w pracy duszpasterskiej
w naszej bazylice. Niech Maryja ma
Księdza w swojej matczynej opiece.
Z pamięcią w modlitwie
współbracia kapłani, siostry misjonarki,
pracownicy, parafianie i przyjaciele

DZIEŃ MATKI
W Polsce, 26 maja, obchodzimy dzień Matki.
Naszym kochanym mamom
w Polsce składamy najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej
i wielu radosnych dni.
Otoczmy modlitwą także
wszystkie nasze
zmarłe mamy.

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.
$750 - Anonymous;
$325 - Anonymous
$300 - Marian Wojtowicz
$200 - Tadeusz Szejda; Juana Foster; Boguslaw Szot;
Adam & Zofia Doniec
$100 - Zygmunt Mikulicz, Marianna Mysliwiec,
Lilia Czaja, Bożena Feret,
Barbara Jurkowska-Kuzdas, Rick Szafran

CHICAGO

24 MAJA 2020

Memorial Day
W poniedziałek, 25 maja obchodzimy Narodowe
Święto
Pamięci. Ze wzgledu na pandemię
koronawirusa Msza św. w języku polskim, którą z tej
okazji odprawi biskup Andrzej Wypych, będzie
transmitowana o godz. 8:30 AM na stronie:
www.CatholicCemeteriesChicago.org
W tym dniu cmentarze będą otwarte w godzinach od 8
rano do 7 wieczorem.
Zarząd cmentarzy zwraca się z prośbą do wszystkich
odwiedzających, aby każda osoba miała nałożoną
maskę i zachowywała odpowiednią odległości (6 stóp).
Pamiętajmy w modlitwie tych wszystkich, którzy
odeszli do wieczności, którzy polegli w wojnach,
którzy walczyli o wolność oraz tych, którzy oddali
swoje życie w służbie dla innych.

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

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

24 MAJA 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 17, 2020 / 17 maja 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy
Online giving

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 2,830.00
$ 1,431.00
$ 1,265.00

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

OTWIERANIE KOŚCIOŁÓW
Już wkrótce nasza bazylika zostanie
otwarta. Otrzymaliśmy od Archidiecezji
wytyczne, które należy spełnić, aby
można było ponownie gromadzić się w
kościele. Kard. Cupich zdecydował, że
otwieranie kościołów odbędzie się w trzech etepach.
W pierwszym etapie (mamy nadzieję, że w tym
tygodniu) będzie możliwość sprawowania
sakramentów: chrztu, małżeństwa, spowiedzi oraz
Mszy pogrzebowych z ograniczeniem do 10 osób.
Kolejnym etapem będzie otwarcie kościoła na
prywatną modlitwę i adorację. Następny etap to
regularne msze święte. Poszczególne terminy
wprowadzenia tych etapów będą zależały od spełnienia
wymagań i otrzymania certyfikatu z Archidiecezji.
Potrzebujemy wolontariuszy, którzy pomogą nam w
tym procesie. Prosimy dzwonić w tej sprawie do biura
parafialnego (773)342-3636. Więcej informacji
podamy w następnym biuletynie.
CHICAGO

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

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

