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
SUMMER HOURS
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
10:00 AM - 6:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JUNE 22
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Janina
7:00 AM - +Janina i zmarli z rodziny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Janina, +Lauren Simonis
7:00 PM - O Boże błog. dla Anny i Jacka Lisickich; Int. przebłagalnowynagradzająca za grzechy rodzin: Marchela, Sobeckich, krawczyk,
Glejch i Kikolskich; +Janina i zmarli z rodziny; +Henry Slowinski
TUESDAY / WTOREK - JUNE 23
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Lauren
Simonis
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Wandy i jej rodziny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Henry Slowinski
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Marty z ok. urodzin; O Boże błog. dla
Anny i Jacka Lisickich; Int. przebłagalno-wynagradzająca za grzechy
rodzin; Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich
WEDNESDAY / ŚRODA - JUNE 24
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Janina,
+Henry Slowinski
7:00 AM - +Janina i zmarli z rodziny; +Stanisława, Alfons, Jan
Zabłoński; +Jan Górski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Janina, +Lauren Simonis
7:00 PM - O Boże błog. dla Anny i Jacka Lisickich; Int. przebłagalna
za grzechy rodzin: Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Kikolskich i
Glejch; +Janina i zm. z rodziny; +Jan Plewa; +Janina Wróbel z ok. im.
THURSDAY / CZWARTEK - JUNE 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błog. dla Władysława;
+Henry Slowinski
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya and Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek; +Lauren Simonis
7:00 PM - O Boże błog. dla Władysława; O Boże błog. dla Anny i
Jacka Lisickich; Int. przebłagalno-wynagradzająca za grzechy rodzin:
Marchela, Krawczyk, Sobeckich, Glejch i Kikolskich
FRIDAY / PIĄTEK - JUNE 26
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM -O potrzebne łaski dla Doroty i jej rodziny;+Henry Slowinski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. dla Władysława; O Boże błog. dla Anny i
Jacka Lisickich; Int. przebłagalno-wynagradzająca za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich
SATURDAY / SOBOTA - JUNE 27
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Pawła w rozeznaniu drogi powołania;
O zdrowie i Boże błog. dla Władysława w dniu im.; +Henry Slowinski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +LaurenSimonis
1:00 PM - Wedding: Damian Babicz & Izabela Zlotkiewicz
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. dla Władysława w dniu im.; O Boże błog. dla
Anny i Jacka Lisickich; Int. przebłagalna za grzechy rodzin: Marchela,
Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich; +Jan Plewa, +Anna Iskra
SUNDAY / NIEDZIELA - JUNE 28
6:00 AM - O łaskę dobrej śmierci dla Josepha; +Zofia Przekop
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family;+Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski,
+Władysława Stopa, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Władysława
Bienias w rocznicę śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Lauren Simonis
12:30 PM - Dziękczynna w 35. rocz. ślubu dla Danuty i Stanisława
Wdówka; O zdrowie dla Anny i Jacka Lisickich; +Władysława i Jóżef
Ciołek; +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Anthony Kowalik,
+Henry Slowinski, +Zofia Karwowska w 7. rocz. śmierci, +Zofia
Smirnow
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - W intencji 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
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
THIRD CALL

Damian Babicz & Izabela Zlotkiewicz
FIRST CALL

Sebastian Markiewicz & Monica Rzucidlo

BAPTISM / CHRZTY
Kaia Marie Angquist
Estrella Diana Alexander
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Jan Redzynia

† Jose Avalos

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our:
Website: sthyacinthbasilica.org
or Official parish Facebook

12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

JUNE 21, 2020

LITURGICALY SPEAKING

SUNDAY REFLECTION

6/24 - Nativity of St John the Baptist
Christians have long interpreted the life
of John the Baptist as a preparation for
the coming of Jesus Christ, and the
circumstances of his birth, as recorded
in the New Testament, are miraculous.
The sole biblical account of the birth of
John the Baptist comes from the Gospel
of Luke. John's parents, Zechariah — a Jewish priest —
and Elizabeth, were without children and both were
beyond the age of child-bearing. During Zechariah's
rotation to serve in the Temple in Jerusalem, he was
chosen by lot to offer incense at the Golden Altar in
the Holy Place. The Archangel Gabriel appeared to him
and announced that he and his wife would give birth to a
child, and that they should name him John, a name which
was unfamiliar in Zechariah and Elizabeth's families.
Acts 4:6 refers to a "John" among the high priests who
challenged the apostles' preaching after Pentecost, so the
name was not unknown within the wider priestly family.
However, because Zechariah did not believe the message
of Gabriel, he was rendered speechless until the time of
John's birth. At that time, his relatives wanted to name the
child after his father, and Zechariah wrote, "His name is
John", whereupon he recovered his ability to speak (Luke
1:5–25; 1:57–66). Following Zechariah's obedience to the
command of God, he was given the gift of prophecy, and
foretold the future ministry of Jesus this prophecy
forming the text of the Benedictus canticle.

Today’s Readings: Jer 20:10–13; Ps 69:8–10, 14, 17, 33–35;
Rom 5:12–15; Mt 10:26–33
The psalmist cries out to God, “Lord, in your great love,
answer me.” In each of our readings today, there is
movement from darkness and despair to trusting in God as
our source of salvation. Jeremiah sounds almost a madman
as he describes the evil and vileness that surrounds him. In
the midst of that terror, he professes his faith in God.
Similarly, in Saint Paul’s letter to the Romans, we are
reminded that one man, Jesus Christ, came into the world
for the sake of many, to overcome the evil and sin that
have been prevalent since Adam. In Mark, Jesus calls us
from fear, sin, and darkness to live in the light. He
reminds us that we are not alone and how very precious
each of us is in the eyes of God. Indeed, God hears our
cries!

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.
CHICAGO

DO NOT BE AFRAID
In our world today, it seems there are many things to
make us fearful. We can become distraught over personal
finances, relationships, poor choices our children are
making, issues with jobs, the changing climate, the way
our parish is being run, or a zillion other things. The
problems may not even be evil but may be simply life and
all its challenges. But these struggles are real, and
sometimes we seek unhealthy solutions. Many people
suffer with issues of anxiety and depression, and fear leads
others to addiction as a means of coping. In our Gospel
today, God lovingly calls us beyond that darkness to light.
YOU ARE WORTH MORE THAN MANY SPARROWS
Sometimes we look for very complex answers when a
simple promise or solution is right in front of us. As I am
writing and looking out the window, I see half a dozen
little birds sitting in a bush. Their presence is a reminder
to me of God’s love and care for each and every one of us.
If something that seems so insignificant or incidental is
known by God, how much more are we loved and cared
for! Take a moment, look at the world around you,
breathe, take it in, and ask God for the help you need.
Turn matters over and place your trust in a loving God.
Remember, though, Jesus seldom heals without some sort
of action on our part. When you have given your concern
over to God, other concrete steps may be necessary. Is it
time to schedule an appointment with a professional?
Time to name an issue? Or time for the sacrament of
reconciliation? Evil’s power comes from remaining in the
darkness. When we no longer close ourselves off or suffer
alone but share our concerns with
someone, we can begin to grow and
heal and move past them. It is seldom
magical or instantaneous. It is a long
arduous process. But we hold on to
the simple reminder, “You are worth
more than many sparrows!”
ST. HYACINTH BASILICA
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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-Friday: 8:30 AM - 7:00 PM
Saturday: 8:30 AM - 5:00 PM
Confession:
Monday-Saturday:
7:45 AM & 6:45 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

THANK YOU
We would like to take this
opportunity to thank the
following individuals:
Fr. Steve Bartczyszyn CR,
Kate Wietrzak, Sr. Kinga, Sr. Anna, Sr. Mariola with
all her volunteers who help clean and sanitize the
church, and the many volunteers who have acted as
greeters. Without them we would not have been able to
re-open the church as quickly as we did. There are still
a number of parishes throughout the archdiocese who
have not been able to re-open. All of these individuals
have put in, and continue to put in, countless hours to
support the re-opening process. They are truly a
blessing. We also need to thank Mr. Wojtek Panek for
all of his work in livestreaming, recording, and
posting to the parish website and YouTube,
the Sunday masses during the pandemic. May
God continue to pour out his special blessing
on each and everyone of them.
CHICAGO

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 SUPPORT „The Mission for the Poor”

"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.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 10,26-33
O co proszę? O silną wiarę w Ojca,
który troszczy się o mnie
Jezus uczy mnie ważnej zasady w rozeznawaniu
duchowym. Osoba, która kieruje się duchem Jezusa,
nie ma nic do ukrycia (ww. 26-27). Pragnie żyć w
prawdzie wobec Boga, który wie wszystko. Osoba,
która ulega działaniu złego ducha, lęka się i ukrywa,
aby jej uczynki nie wyszły na światło dzienne.
Co mogę powiedzieć dzisiaj o mojej postawie
duchowej? Czy jest we mnie szczerość i
prostolinijność. Czy nie ukrywam się z lęku przed
ujawnieniem nieszczerych postaw? Powiem o tym
Jezusowi.
Jezus trzykrotnie powtarza: „Nie bójcie się...” (ww.
26.28.31). Czego najbardziej się boję? Przypomnę
sobie sytuacje z mojego życia, w których najbardziej
ulegałem swoim lękom. Powiem o nich Jezusowi. Będę
gorąco Go prosił, aby sam panował w moich lękach.
Zwrócę uwagę, że Jezus z niezwykłą sugestywnością
stara się mnie przekonać, że nic nie może mi się stać
bez wiedzy Ojca, który policzył każdy włos na mojej
głowie (ww. 29-30). Jestem dla niego bardzo ważny.
Szczerze uraduję się Bogiem, który jest zatroskanym o
mnie Ojcem. Wyobrażę sobie scenę, w której ojciec
czule prowadzi swoje dziecko za rękę i chroni je przed
każdym niebezpieczeństwem.
„Bójcie się Tego, który duszę i ciało może zatracić w
piekle” (w. 28). Lęk przed szatanem i Jego mocą jest
słuszną reakcją ludzkiej duszy. Chodzenie w grzechu,
bez szukania ratunku w Sakramencie Pokuty, jest
lekceważeniem siły Złego. Czy nie trwam w grzechu
ciężkim? Czy nie zwlekam ze spowiedzią świętą?
Podziękuję Bogu, że posyła mi anioła światłości, który
wyrywa mnie z ciemności kłamstwa. Poproszę Go, aby
wyczulił moje serce na wszystkie jego natchnienia,
bym zawsze na nie odpowiadał. Będę powtarzał:
„Ojcze, zatroskany o mnie, kocham Cię!”.
Ks. Krzysztof Wons SDS

„(...)Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli.” (Mt 10, 31)

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 czerwca - Świętych męczenników Jana Fishera i
Tomasza More’a
Tomasz Morus urodził się w Londynie w 1478 roku w
rodzinie szlacheckiej. Odbył studia prawnicze. Za rządów
Henryka VII , któremu się sprzeciwił, był izolowany,
jednak po wstąpieniu na tron Henryka VIII cieszył się
wielką pomyślnością, władca zaś mianował go kanclerzem
królestwa. Przeciwstawił się królowi, nie akceptując
postulowanej przez władcę supremacji w kwestiach
religijnych. Pozostał wierny papieżowi przez co w roku
1535 został oskarżony o zdradę, wtrącony do więzienia i
stracony na szubienicy. Beatyfikowany w 1886 roku,
został kanonizowany w 1935 roku przez Piusa XI.
24 czerwca - Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Jan, syn Elżbiety i Zachariasza, obojga w
podeszłym wieku, urodził się około sześć
miesięcy przed Jezusem. Również te
narodziny zostały zapowiedziane przez
Archanioła Gabriela Zachariaszowi, który
stracił mowę, ponieważ okazał się
niedowiarkiem. Osiem dni po narodzinach,
kiedy nadszedł czas obrzezania, trzeba było
nadać dziecku imię. Zachariasz napisał wówczas „Jan”,
zgodnie z tym, co wskazał mu anioł. Jego język się
rozwiązał i wypowiedział słowa hymnu Benedictus. Na
wyobrażeniach prezentujących narodziny Jana Chrzciciela
obecna jest także Maryja, która opiekowała się kuzynką
Elżbietą, matką Jana, natomiast Zachariasza przedstawia
się w trakcie pisania.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w pomoc w realizacji otwarcia
naszej bazyliki. W sposób szczególny dziękujemy
księdzu Stefanowi za ogrom pracy włożonej w
przygotowanie kościoła, Kasi Wietrzak, siostrze Annie,
siostrze Marioli z całą grupą sprzątającą za
zaangażowanie, siostrze Kindze i wszystkim
wolontariuszom, bez których pomocy nie moglibyśmy
otworzyć naszego kościoła, za ich gotowość do pomocy
i poświęcony czas. Wiele kościołów jeszcze jest
zamkniętych. Dzięki naszym parafianom i ochotnikom
możemy modlić się w Bazylice św. Jacka. Dziękujemy
panu Wojtkowi za nagrywanie Mszy św.
niedzielnych i nabożeństw majowych, dzięki
niemu mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii
przez internet. Niech Pan Bóg wszystkim
wynagrodzi za dobroć i życzliwość. BÓG

ZAPŁAĆ.
CHICAGO
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OTWIERANIE KOŚCIOŁÓW

Modlitwa męża i ojca do św. Józefa
Święty Józefie,
którego troskliwej opiece Bóg powierzył swego
Syna Jednorodzonego i Jego przeczystą Matkę,
Maryję, Tobie zawierzam swoje powołanie
jako męża i ojca rodziny.
Bądź moim przewodnikiem na trudnych
ścieżkach życia i prowadź mnie oraz tych,
za których jest odpowiedzialny,
prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Uproś mi łaskę czystej, bezinteresownej miłości
do tych, których Bóg powierzył mojej pieczy
i do wszystkich, których stawia na mych życiowych
drogach, abym – zapatrzony w przykład Twego
świętego życia – zawsze był szlachetny,
prawy i zdolny do poświęceń.
Wyproś mi łaskę silnej, niezachwianej wiary, abym
we wszystkim pełnił świętą wolę Ojca Niebieskiego
i był przykładem wierności i służby dla
moich najbliższych.
Pomóż mi walczyć z pokusami, jakie podsuwa mi
świat, i znosić cierpliwie każdy krzyż,
jaki mnie w życiu spotyka.
Naucz mnie pokory i posłuszeństwa.
Czuwaj nade mną i nad całą moją rodziną, tak jak
czuwałeś wiernie nad Jezusem i Maryją. I wybłagaj
dla nas zbawienie wieczne, abyśmy wszyscy mogli
kiedyś spotkać się w chwale wiekuistej. Amen.

CHICAGO

Wkroczyliśmy w kolejny, niezwykle
ważny, II etap otwierania kościołów w
Illinois. Od 6 czerwca, możemy
uczestniczyć w Eucharystii w naszej
bazylice. Jednak do tego, aby
uczestniczyć we Mszy św. w kościele wymagana jest
rejestracja. Link do zapisów znajduje się na naszej
stronie internetowej oraz na Facebooku (przy
rejestracji online prosimy nie używać polskich
znaków). Osoby, które nie mają możliwości zapisania
się przez internet, prosimy aby dzwoniły do biura
parafialnego.
WAŻNE INFORMACJE DLA WIERNYCH
• Pozostań w domu jeśli jesteś chory
• Zachowuj bezpieczny odstęp
• Dopilnuj aby mieć ze sobą maseczkę ochronną,
którą trzeba mieć założoną przez cały czas pobytu w
kościele, z wyjątkiem przyjmowania Komunii św.
• W kościele siedzimy w wyznaczonych miejscach
Więcej informacji można przeczytać na naszej stronie
sthycinthbasilica.org lub na Facebooku

Nabożeństwo czerwcowe
Zapraszamy na nabożeństwa
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
od poniedziałku do soboty o godz. 6:45
PM oraz w niedzielę o 6:15 PM.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
ZAPRASZAMY. PRZYJDŹ.
JEZUS CZEKA TU NA CIEBIE

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
June 14, 2020 / 14 czerwca 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 7,101.00
$ 5,369.00

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.

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
Zwracamy się do parafian z prośbą
o przesyłanie 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 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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
$1,000 - Copernicus Foundation (Mariusz Mikoda)
$1,000 - Wiesław Duda
$1,000 - Ewa i Michał Juszczyk,
$1,000 - Anonymous
$500 - Gilbert Galarza, Anna Scislowicz
$405 - Patricia Connolly,
$300 - Kazimierz Bachula
$200 - Kazimierz Bator, Anna Haruza, Miroslaw
Kowalski, Anthony & Katarzyna Wietrzak
$150 - Grzegorz Szeszko,
$125 - Małgorzata Kwaśny,
$100 - Maria Lisicka, Monika Wroblewska, Teresa
Konsewicz, Tadeusz Kabat, Janusz Grotkowski,
Stanisław Urbaniak, Adam Wec, Zbigniew Dziekan,
Anna Wrobel, Raul Madarang, Maria Bobak, Tadeusz
Klimaszewski, Krzysztof Rzeszowski, Barbara &
remigiusz Polkowski, Jan & Jadwiga Skura, Dorota
Osika, Jan Trojan, Wiesław Giebułtowicz, George Zajac,
Janusz Kulawiak, James & Czesława Kolak, Jan &
Halina Jankuc, Adam Wojtyrowski

podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post i jałmużnę
w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni wtorek
miesiąca o 7:00 PM odprawiana jest w naszej bazylice Msza
Św. w intencji osób uzależnionych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia i
Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

