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 - JUNE 1
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - Dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Haliny i Davida w 26.
rocz. ślubu i ich dzieci
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Krzysztof Świerczyński w 6. miesiąc po śmierci
TUESDAY / WTOREK - JUNE 2
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i zgodę w rodzinie
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Mary Esther Zygmunt
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Kulawiak
WEDNESDAY / ŚRODA - JUNE 3
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Za zmarłych z rodziny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - W pewnej intencji
THURSDAY / CZWARTEK - JUNE 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya and Jesus Alberto Anaya;
+Mary Esther Zygmunt; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - JUNE 5
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
+Berenice C. Deron
7:00 AM - W pewnej intencji; O Boże błog. dla Doroty i jej rodziny
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; Czajkowski & Gagola Families; +33rd
Anniversary of death of Thaddeus Gagola; +Edward & Lorraine
Nazimek;
5:30 PM - Health & blessing for Rutkowski Family
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Władysława
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - JUNE 6
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Stanley
& Berenice C. Deron; +Peggy Grosse
7:00 AM - W intencji Ojca Świętego
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Józef Filip
HOLY TRINITY SUNDAY / NIEDZIELA TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ - JUNE 7
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
9:00 AM - Dziękczynna za Antosia z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad
nim; +Edward Haruza; +Henryk Gasowski; +Lucjan Milewski w 15.
rocz. śmierci; +Zmarli z rodzin: Widłak, Chrzan, Kwiecień, Cichy,
Jedynak, Węgrzyn, Zajman, Borodij, Tuszyński, Włodarski;
+Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny; +Władysława Stopa
10:45 AM - Birthday blessing for Blanca Nieves; +Teresita G. Valdez;
+Edward & Lorraine Nazimek;
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych członków Koła Żywego
Różańca; +Władysława i Józef Ciołek, +Edward Haruza, +Henryk
Gasowski, +Stanisław Sak
5:00 PM - For parishioners; For the living & deceased members of
Nazimek Family
6:30 PM - Za parafian; +Cecylia i
Jóżef Wierzchowscy, +Elżbieta i
Czesław Wiśniewscy, +Janina
Stępień

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
8:00 AM - 9:00 AM 6:00 PM - 7:00 PM
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
8:00 - 9:00 RANO
6:00 - 7:00 WIECZOREM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Thomas Gwozdz & Diana Stec
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Henry Slowinski
BAPTISM / CHRZTY
Ainsley Ela Milewski

PENTECOST SUNDAY
LITURGICALY SPEAKING
06./01 - Blessed Virgin Mary Mother of the
Church
6/3 - Saint Charles Lwanga and his
companions (-1885/7)
6/5 - St. Boniface (675? - 754)
For the first forty years of his life
Boniface was known as Wynfrith. He
was born in Devon and educated at the
monastery at Exeter, and then joined
the Benedictine abbey at Nursling, near
Southampton. He was a teacher and
preacher, but he desired to preach the
gospel in a foreign land. In 718, Pope Gregory II
commissioned him to do so, at the same time changing
his name from Wynfrith to Boniface. Boniface left
England, never to return, and took the gospel to the
heathen tribes of Germany, where he had great success.
He himself was created Bishop of Mainz, and he founded
or restored dioceses in Bavaria, Thuringia, and Franconia.
He was set upon and murdered, on 5 June 754. He is
buried at Fulda, near Frankfurt, in the monastery he
founded himself.
6/6 - Saint Norbert (1080 - 1134)
He was born in Xanten in the
Rhineland. He came of a noble family
and lived a worldly life at the courts of
the Archbishop of Cologne (where he
held some minor benefices) and of the
Emperor Henry V. At the age of 35 he
had a narrow escape from death and his
life changed. He became a priest and was full of
reforming zeal, which so antagonized the clergy of
Xanten that they denounced him as a hypocrite. So he
sold or gave away all his possessions and made his way
to the Pope (who was then in southern France). The Pope
gave him permission to preach wherever he lived, and he
travelled through France and Germany preaching. Others
joined him, and a community was started in the valley of
Prémontré near Laon, which developed into an order (the
Premonstratensian Order) with a number of abbeys.
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SUNDAY REFLECTION
PENTECOST SUNDAY

They were all filled with the Holy Spirit. (Acts 2:4)
Before Jesus ascended into heaven, he told the apostles
that they would be “baptized with the holy Spirit” (Acts
1:5). So together with Mary, they “devoted themselves
with one accord to prayer” (1:14). And sure enough, the
Holy Spirit came—with wind and fire and with a new
boldness to preach the gospel.
Pentecost tells a beautiful story about God’s power and
the apostles’ transformation. But they didn’t receive the
Spirit just that one day. They were immersed in the
Spirit again and again. The Book of Acts records at
least seven times that the apostles were “filled” with the
Spirit (Acts 2:4; 4:8, 31; 6:8; 7:55; 13:9, 52). And this
doesn’t count all the other times that never made it into
the Bible!
The same is true for us. Although we received the Holy
Spirit in Baptism, we too need more of the Spirit’s
power and gifts to follow the Lord and proclaim the
good news.
Jesus knew how much we would need the Holy Spirit,
and so even long before his Ascension, he encouraged
his disciples to pray for this gift: “If you . . . know how
to give good gifts to your children, how much more
will the Father in heaven give the Holy Spirit?” (Luke
11:13). And John’s Gospel assures us that God “does
not ration his gift of the Spirit” (3:34). There is always
more that God has for us!
Today, follow the apostles’ example. Believe in God’s
promise of the Spirit and then pray for it. Keep praying,
not just on this special feast, but every day. You might
even ask a few faith-filled friends to pray with you for a
new outpouring of the Spirit in your life. You may not
see wind or fire, but the Spirit will come to you in new,
unexpected, and even extraordinary ways—not only for
your benefit, but for the good of his body, the Church!

“Holy Spirit, make your home in my heart,
today and every day.”

POPE’S INTENTION - JUNE
The Way of the Heart
We pray that all those who suffer
may find their way in life, allowing
themselves to be touched
by the Heart of Jesus.
CHICAGO
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CHURCH REOPENING
Our basilica is reopened for
Baptisms, Reconciliation,
Weddings and Funerals
with a limit of 10 attendees.
We are still waiting for permission to celebrate
weekday and weekend Masses.
Thank you to all ourvolunteers who help us to
fulfill the requirements of our parish reopening
plan. Special thanks to all who clean our church
after all services. May God bless them always.
Starting June 1 our church will be open for
Eucharistic Adoration.
Watch for more information in the next bulletin or
on our website sthyacinthbasilica.org

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.

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:

"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
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„Come to me all of you who
are weary and loaded down
with burdens and
I will give you rest
(Mt 11:28)
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Saturday:
9:00 AM - 12:00 PM
3:00 PM - 7:00 PM
Confession:
Monday-Saturday:
8:00 AM - 9:00 AM
6:00 PM - 7:00 PM
Please remember to support
our parish.
We ask parishioners to make an
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
POPE FRANCIS TWEETS
Freedom is found in the Holy Spirit who
provides the strength to fulfill God's will .
Prayer is what opens the door to the Holy Spirit
and gives us this freedom, this boldness, this
courage of the Holy Spirit. May the Lord help us to
always be open to the Holy Spirit because it will
carry us forward in our life of service to the Lord.
First Thursday, First Friday
and Saturday of the Month
June 4 is the first Thursday of the
Month. As a parish family we pray
for vocations to the priesthood and religious life.
June 5 is the first Friday of the Month, we pray in
reparation to the Sacred Heart of Jesus.
“Jesus meek and humble of Heart, have mercy on us”
ST. HYACINTH BASILICA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
ROZWAŻANIE
Ewangelia: J 20,19-23
W 50 dni od Zmartwychwstania, Bóg
zesłał
na
zgromadzonych
w
Wieczerniku zapowiedzianego przez
Jezusa
Pocieszyciela
Ducha
Świętego (Dz 2,1-6).
W Wieczerniku zgromadzeni byli
wtedy Maryja Matka Jezusa i
Apostołowie. Po Zesłaniu Ducha Św. Kościół
wychodzi z ukrycia i rozpoczyna publiczne głoszenie
Ewangelii. Bowiem od pojmania Chrystusa, aż do tej
pory Apostołowie w Wieczerniku się ukrywali.
Działalność publiczną inauguruje pierwszy spośród
Apostołów św. Piotr przemową do tłumów, które
zbiegły się pod Wieczernik na odgłos szumu. Dzień
Zesłania Ducha św. jest najważniejszym świętem
poświęconym Trzeciej Osobie Boskiej - Duchowi św.
który utwierdza i uświęca Stworzenie.

„Weźmijcie Ducha Świętego!”
Wieczorem w dniu zmartwychwstania…przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!». Jakże strwożonym i zabarykadowanym w
Wieczerniku uczniom ten Chrystusowy pokój był
potrzebny. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. Wydaje się, że wszystko, co Jezus powiedział
wcześniej o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu,
teraz na ich oczach się spełnia. Również w niedalekiej
przyszłości zaczną wypełniać się inne obietnice Mistrza
dotyczące z kolei Jego uczniów. To wam
powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na
świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat (J 16, 33). Najpierw jednak zostaną oni
posłani w imię Zmartwychwstałego: Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam. Oni, Jego apostołowie –
posłani, mają teraz kontynuować Jego misję jako
wspólnota wiary i miłości – Kościół. Jedność Kościoła
może być zachowana tylko dzięki posłuszeństwu
Duchowi Świętemu, Panu i Ożywicielowi, który mówił
przez proroków, a obecnie będzie mówił i działał przez
nich: Weźmijcie
Ducha
Świętego! W
słowach
Jezusa: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane, Kościół widzi
ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania.
Zapewne większość apostołów miała rumieńce na
twarzy, słysząc słowa Zmartwychwstałego Pana o
odpuszczaniu grzechów. Nie tylko grzeszna kobieta
czy skruszony łotr doświadczyli Bożego miłosierdzia.
Jezus ani jednym słowem nie czyni im wyrzutów. Jego
postawa przed męką i śmiercią, i po męce, śmierci i
zmartwychwstaniu jest dla nich i dla nas wzorem
wielkoduszności i miłości miłosiernej.
CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
1 czerwca - Święto NMP Matki Kościoła
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła obchodzone jest w Kościele
katolickim w poniedziałek po uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Papież Paweł VI
21 listopada 1964 r., pod koniec III sesji
Soboru Watykańskiego II, podczas
uroczystej Mszy św. ogłosił Najświętszą
Maryję Pannę „Matką Kościoła, to znaczy
całego ludu chrześcijańskiego, tak wiernych, jak i pasterzy,
którzy Ją nazywają Matką Najdroższą”. Postanowił też, aby
„odtąd pod tym najmilszym tytułem cały lud chrześcijański
jeszcze bardziej oddawał cześć Bożej Rodzicielce”.

4 czerwca - Święto Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłana obchodzone jest
w Polsce od 2013 r. Ma ono
przyczynić do świętości życia
duchowieństwa oraz być inspiracją do
modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie.
Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto - czwartek po
niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed
uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną
Bożym Ciałem.

5 czerwca - Św. Bonifacego
Urodził się ok. 673 r. w Dewonshire, w
Anglii (Wessex). Na chrzcie św. otrzymał
imię Winfryd. Jako młodzieniec, czując
pociąg do służby Bożej, został
benedyktynem w opactwie Exeter, następnie
w opactwie w Nursling. Święcenia
kapłańskie otrzymał około 30 roku życia.
Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika
szkoły w Nursling. Jako benedyktyn przyjął imię Bonifacy.
Ewangelizował Germanię. Papież Grzegorz II udzielił
Bonifacemu święceń biskupich i dał mu pełnomocnictwa, jakie
tylko były konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej. Mając 80
lat, udał się na misje do Fryzji. Kiedy jednak zapuścił się do
miasta Dokkum, został napadnięty przez pogan i zamordowany
wraz z 52 Towarzyszami 5 czerwca 754 r.

PAPIESKA INTENCJA NA CZERWIEC
Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca
Aby wszyscy, którzy cierpią odnaleźli
swoje drogi życia pozwalając się dotknąć
Sercu Jezusa.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Nabożeństwo
czerwcowe
W czerwcu nabożeństwo
ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa będzie
transmitowane codziennie przez
YouTube.
Zachęcamy do wspólnej
modlitwy .
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OTWIERANIE KOŚCIOŁÓW
Otrzy maliśmy od Archidiecezji
pozwolenie, aby otworzyć
naszą
bazylikę na sakrament pokuty, chrzest
święty, sakrament małżeństwa, a także
na pogrzeby.
Od 1. czerwca można przyjść do kościoła na prywatną
modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.
Czekamy jeszcze na pozwolenie sprawowania
Eucharystii z wiernymi. Módlmy się w tej intencji,
abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się na Mszy św.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy tak
chętnie pomagają nam w procesie otwierania bazyliki.
W sposób szczególny dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, którzy codziennie pomagają w
sprzątaniu naszego kościoła. Bóg zapłać.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
DNI EUCHARYSTYCZNE

4 czerwca - Pierwszy Czwartek
W pierwszy czwartek modlimy się w intencji nowych
powołań kapłańskich i zakonnych.
5 czerwca - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej.
6 czerwca - Pierwsza Sobota
W naszej modlitwie wynagradzajmy Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i całego świata.

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.
CHICAGO

Od poniedziałku do soboty
9:00 rano do 12:00 w południe
3:00 po południu do 7:00 wieczorem
ZAPRASZAMY
PRZYJDŹ. JEZUS CZEKA TU
NA CIEBIE

SPOWIEDŹ
Księża spowiadają codziennie
od poniedziałku do soboty
8:00 - 9:00 rano
6:00 - 7:00 wieczorem
„Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia, zmiłuj się na nami.”
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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 24, 2020 / 24 maja 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 2,243.00
$ 2,605.00

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

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

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

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
$500 - Paul & Aleksandra Galkowski
$500 - Kevin Ethridge
$300 - Jozef Chwistek
$200 - Kazimierz Bator, Krzysztof Ocytko,
Janusz Kulawiak,
$120 - Boguslaw Boloz
$100 - Henryk Szczepanski,
Tadeusz Szczepanski,
Tadeusz Szwajnos,
Sebastian Gaj
CHICAGO

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

