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

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 29
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Albina
Gertrude Adams
7:00 AM - +Feliks & Michalina Pawełko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Lauren Simonis
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Pawła z ok. im.; O Boże błog. dla
Anny i Jacka Lisickich; W int. przebłagalno-wynagradzającej za
grzechy rodzin: Marchela, Sobeckich, Kikolskich , Krawczyk i Glejch;
TUESDAY / WTOREK - JUNE 30
6:00 AM - +Lauren Simonis; +Albina Gertrude Adams
7:00 AM - O Boże błog dla. Lucyny Kmieć ; +Janina
8:00 AM - Health & blessing for Emilia,+Edward & Lorraine
Nazimek: +Henry Slowinski
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Władysława;
Dziękczynna za otrzymane łaski, O Boże błog. i zdrowie dla Emilii w
dniu imienin; O zdrowie i Boże błog. dla Anny i Jacka Lisickich; W
int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin: Marchela,
Sobeckich, Krawczyk, Glejch, Kikolskich
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 1
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. i zdrowie dla ks. Adama Piaseckiego z ok. ur.
8:00 AM - Health & birthday blessing for Fr. Adam; +Edward &
Lorraine Nazimek,
7:00 PM - O zdrowie i Boże łaski dla ks. Adama z ok. urodzin; +Henry
Slowinski
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Lauren Simonis; +Albina Gertrude Adams
7:00 AM - W int. powołań kapłańskich i zakonnych
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life; Blessings
for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya; +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - W int.wynagradzającej za grzechy rodzin: Marchela,
Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich; +Henry Slowinski
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - JULY 3
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Henry Slowinski
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; +Czajkowski & Gagola Families;
+Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Albina Gertrude Adams
7:00 PM - Int. przebłagalno-wynagradzająca za grzechy z rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch, Kikolskich
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - JULY 4
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Lauren Simonis
10:30 AM -+Stanisława Łempicka;+Albina Gertrude Adams
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Józef Filip; +Anna Iskra, +Henry Slowinski
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 5
6:00 AM - O łaskę dobrej śmierci dla Gabriela; +Zofia Przekop
7:30 AM - +Ted Mitrenga; +Lauren Simonis
9:00 AM - +Edward Haruza, +Lucjan Milewski, +Antoni Babiński,
+Zmarli z rodziny Widlak, Chrzan, Kwiecień, Jedynak, Cichy,
Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński, Włodarski, +Władysława Stopa,
+Stanisław & Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i
Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Henry Slowinski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - W int. żyjących i zmarłych członków Kół Żywego
Różańca; W int. wynagradzającej za grzechy rodzin: Marchela,
Krawczyk, Sobeckich, Glejch i Kikolskich; +Władysława i Jóżef
Ciołęk; +Edward Haruza, +Stanisław Sak
5:00 PM - For parishioners; +Albina Gertrude Adams
6:30 PM - W intencji parafian; +Michał Skrzyniarz; Józef Skrzyniarz

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
SECOND CALL

Sebastian Markiewicz & Monica Rzucidlo

BAPTISM / CHRZTY
Madison Abriana Packowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† † Eternal rest grant unto them o Lord...

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

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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LITURGICALY SPEAKING

SUNDAY REFLECTION

Saints Peter and Paul, Apostles – Solemnity

Today’s Readings: 2 Kgs 4:8–11, 14–16a; Ps 89;
Rom 6:3–4, 8–11; Mt 10:37–42
Our readings today could be seen as a simple recipe for
right living. In the Hebrew Bible, hospitality is regarded as
one of the highest virtues. Conditions were harsh, and
when people received guests or strangers, they washed
their feet, provided a meal, and offered shelter if they
could. In Second Kings, a woman’s generosity is rewarded
with the prospect of a child. In Romans we are called to
recognize our baptism in Christ. We are called to be “dead
to sin, and living in Christ Jesus.” In the Gospel passage
from Saint Luke, Jesus bids us to take
up our cross, and to receive others as
if we were receiving Christ. Put them
together, and all of them are a call to
see the holy, to see God in others, and
to live our lives in Christ.

Veneration of the two great Apostles, Peter
and Paul, has its roots in the very
foundations of the Church. They are the
solid rock on which the Church is built. St.
Peter suffered martyrdom under Nero, in
A.D. 66 or 67. He was buried on the hill of
the Vatican where recent excavations have
revealed his tomb on the very site of the
basilica of St. Peter's. St. Paul was beheaded in the via Ostia on
the spot where now stands the basilica bearing his name. Down
the centuries Christian people in their thousands have gone on
pilgrimage to the tomb.
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St Thomas the Apostle

The apostle Thomas is famous for doubting
the resurrection of Jesus when his fellow
apostles told him about it; but if he is the
sceptical apostle, he is also the believing
apostle, for having seen and touched a risen
man, he made the immediate leap of faith
and so became the first apostle to call Jesus God.
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St Elizabeth of Portugal (1271 - 1336)

She was the daughter of King Peter III of Aragón and was
named after her great-aunt, St Elizabeth of Hungary. She was
married to King Denis of Portugal, by whom she had two
children. She set up hospitals, orphanages, and other
institutions, patiently endured her husband’s infidelities and
provided for the education of his illegitimate children, and
acted as peacemaker in the quarrelsome and complicated
politics of the time.

First Thursday,
First Friday and
First Saturday
July 2 the first
Thursday of the
Month. As a parish
family we pray for
vocations to the priesthood and religious life.
Friday, July 3 is the first Friday of the Month, we pray
in reparation to the Sacred Heart of Jesus. At 5:00 PM
we communally recite the rosary followed by a Mass
in English. On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we
pray the Divine Mercy Chaplet or Rosary.
Jesus I trust in You.

CHICAGO

THE MESSAGE SEEMS HARSH
On first reading, our Gospel seems very harsh. The idea of
taking up our cross can be fearful or have negative
connotations, as if it were something only a few can do. It
is also confusing. Scripture tells us to honor our father and
mother, and yet here are told we must love Jesus more
than our parents or children, or we are not worthy. The
message that Jesus intends to convey, however, is not to
give up these people, but rather to choose Christ first.
Sometimes this means being countercultural. For a family,
how do we make choices to keep Christ in the picture? It
could mean that when you make plans to take the family
to that water park for the weekend, you should also locate
the local church so you can attend Mass. Or maybe it
means not placing your child on the soccer team with 10
a.m. Sunday games, or rescheduling another part of your
life to keep Christ foremost. Perhaps it is something as
simple as locking yourself in the bathroom for five
minutes so that you have time to pray. Maybe it means
listening to an audiobook of scriptures on your commute
to work. All we do is for naught if we do not include
Christ.
THERE ARE MANY “CUPS OF WATER”
Don’t get caught up in taking this scripture literally. Yes,
you may give someone a glass of water, invite the staff of
your parish for a meal, hand an apple or a dollar bill to a
homeless person, or take a shift in a shelter. But
sometimes, what is being asked for is simply a kind word
or a helping hand. Seeing an elderly person having trouble
and helping them through the crosswalk, calming
someone’s toddler in the grocery store while they pay their
bill. Offer a smile, a compliment, or a word of
encouragement. Say hello to a stranger. We do not know
who is parched with loneliness or feeling overwhelmed.
Look for the Christ in others and respond with simple
kindness and hospitality.
ST. HYACINTH BASILICA

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
On Wednesday, July 1, Fr. Adam Piasecki CR
is celebrating his birthday!
Dear Fr. Adam, as you
celebrate your birthday, we
join you with prayers of
thanksgiving for your
ministry. May God grant
you many years of spiritual
joy, health, peace and happiness.

Have a blessed and happy
birthday!
From parishioners and staff
of St. Hyacinth Basilica

JUNE 28, 2020

„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.

ANNUAL JULY 4TH MASS

The annual July 4th Mass with the Sacrament of
Anointing of the sick, will take place at 10:30 AM.
Immediately after the mass, we invite for a picnic
lunch all those who attended the mass. Weather
permitting the lunch will be in the picnic area next to
the convent, otherwise in the Resurrection Hall.
HAPPY 4TH OF JULY

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.

POPE’S INTENTION - JULY
Our Families
We pray that today's families may be
accompanied with love, respect and
guidance.
CHICAGO

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
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

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 10, 37-42
Niejednokrotnie jako ludzie
wierzący i kochający Boga
zanosimy do Boga przeróżne
prośby. Bóg wysłuchuje ich, a my
jesteśmy Mu za otrzymane łaski niezmiernie wdzięczni.
Rodzą się nam pomysły, jak by się Bogu odwdzięczyć za
otrzymane dary. Dlatego przynosimy wota do sanktuariów
albo budujemy jakąś kapliczkę w dowód wdzięczności
Bogu. Jest to wszystko bardzo dobre i godne pochwały.
Bo taka jest nasza ludzka natura, że chcemy być
wdzięczni Bogu za dobro od Niego otrzymane.
Jest jednak coś, co posiadamy na własność i nikt
nam tego odebrać nie może; coś, co tylko do nas należy i
czego nikt nam zabrać nie może, ani ukraść, ani my
przekazać nikomu nie możemy; coś, czym tylko my
dysponujemy i nikt inny; coś, czego z zazdrością
strzeżemy i nawet Bogu nie chcemy tego oddać. Myślę w
tym miejscu o czasie. Czas bowiem należy tylko do nas.
Dlaczego tak ważne jest, aby potrafić Bogu w ramach
chociażby wdzięczności poświęcić czas? Bo z pewnością
nigdy nie jest on tracony bezowocnie. Jest zawsze
inwestycją w swój własny rozwój i tak naprawdę to my,
konkretnie ja, potrzebuję oddać Bogu czas, aby
przemienić swoje życie, aby stało się ono życiem
człowieka w pełni realizującego swoje człowieczeństwo,
tak jak Bóg je uczynił w swoim zamyśle względem
każdego z nas. Aby się to stało, potrzebne jest moje
osobiste nawrócenie. Czyli mówiąc językiem biblijnym,
chodzi o zmianę swojego sposobu myślenia, a przez to
odrzucenie – jak dobrze wiemy – wszelkiego zła w życiu.
Nawrócenie nie jest więc łatwą sprawą w życiu
człowieka. Bo nie jest łatwo przyznać się przed samym
sobą do swojego grzechu. Grzech zamyka nas na
budowanie więzi z Bogiem i czynienie dobra, a kieruje w
stronę układania sobie życia zgodnie z własną wolą.
Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas przecież do
zupełnie innej postawy, do postawy bycia godnymi
Chrystusa. Co przez to mamy rozumieć? Mianowicie to,
iż mamy wydać owoce nawrócenia, jak czytamy we
wcześniejszym fragmencie Mateuszowej wersji
Ewangelii. Dlatego tak bardzo ważne jest w naszym życiu
nawrócenie. Owocem osobistego nawrócenia jest
umiejętność autentycznego słuchania głosu Boga i
układania zgodnie z tym głosem swojego życia. Takiego
człowieka cechuje prawdziwa pokora i zrozumienie, że
prawdziwej chwały godny jest tylko Bóg, a On sam staje
się godnym Boga właśnie poprzez swoje
nawrócenie. Bądźmy ludźmi nawrócenia i wiernego
naśladowania Jezusa przez branie na swoje barki tak jak
On ciężaru krzyża swojego życia.
O. Bogusław Nawracaj CSsR

CHICAGO

28 CZERWCA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
29 czerwca - Św. Apostołów Piotra i Pawła
Św. Piotr pochodził z Betsaidy, miejscowości
położonej nad Jeziorem Genezaret. Był bratem
św. Andrzeja Apostoła, który go przyprowadził do
Pana Jezusa. Właściwym imieniem św. Piotra
było imię Szymon. Pan Jezus zmienił mu je na
Piotr zaraz podczas pierwszego spotkania: "A
Jezus wejrzawszy na niego rzekł: "Ty jesteś Szymon, syn Jana,
ty będziesz nazywał się Kefas to znaczy: Piotr". Św. Piotr w
swojej spuściźnie literackiej zostawił dwa Listy, które należą do
ksiąg Pisma Świętego. Napisane zostały w latach 63-64. Kult
św. Piotra sięga samych początków chrześcijaństwa. Zaraz po
jego śmierci oddawano mu cześć jako
następcy Pana Jezusa i Jego pierwszemu
namiestnikowi na ziemi.
Św. Paweł urodził się w Tarsie około 8.
roku po narodzeniu Chrystusa. Urodził
się jako obywatel rzymski, co mu dawało
pewne przywileje. Nadano mu imię Saul
(polskie Szaweł). Rodzina Szawła należała do stronnictwa
faryzeuszów. Imię Paweł – pochodzenia łacińskiego, znaczy
„niskiego wzrostu”. Paweł, początkowo brał udział w
prześladowaniach chrześcijan, ale po nawróceniu, zaczął głosić
Ewangelię, zakładał liczne wspólnoty. Aresztowany, mieszkał w
Rzymie przez trzy lata. Tam też został stracony za czasów
Nerona, około 65 roku. Św. Paweł pozostawił po sobie
najbogatszą literaturę, bo aż 14 Listów.

Liturgia łączy w jednej uroczystości: Piotra - głowę Kościoła i
Pawła - Apostoła narodów. Obydwaj są żywym fundamentem
Kościoła zbudowanego ich trudami, a w końcu użyźnionego ich
męczeństwem.
3 lipca - Św. Tomasza Apostoła
Tomasz żył w Palestynie w I wieku, a
według tradycji apokryficznej poniósł
śmierć męczeńską w Indiach. Był
apostołem wątpiącym, niedowierzającym
w obecność Zmartwychwstałego, ale
kiedy Jezus mu się ukazał, zachęcając go, by dotknął ręką Jego
rany w boku, wyznał: „Pan mój i Bóg mój”. Jego kult
rozpowszechnił się z Indii do Azji Mniejszej i Europy.
Przedstawiany z ekierką lub włócznią, a czasami z pasem w
ręce.

4 lipca - Bł. Pier Giorgio Frassatti
Urodził się 6 kwietnia 1901 r. w Turynie. Był
synem Alfreda Frassatiego – senatora,
ambasadora Królestwa Włoch w Berlinie, i
Adelaidy – malarki. Studiował inżynierię
górniczą na Politechnice Królewskiej w Turynie.
Należał do kilku organizacji katolickich, założył
też z przyjaciółmi nieformalne „Stowarzyszenie Ciemnych
Typów”, którego celem było prowadzenie apostolstwa między
innymi przez wspólne górskie wycieczki. Jego pasją była
wspinaczka górska: „Góry, góry, kocham was!” – napisał. Zmarł
4 lipca 1925 r. w Turynie, po czterech dniach od zachorowania
na paraliż dziecięcy (choroba Heinego-Medina) – zaraził się nią
najprawdopodobniej od ubogich, którymi się opiekował.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
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Z tej okazji pragniemy
złożyć
Księdzu
najserdeczniejsze życzenia Bożych łask
i błogosławieństwa i powrotu do
zdrowia. Niech Maryja ma Księdza w swojej
Matczynej opiece. SZCZĘŚĆ BOŻE!
DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty
2 lipca - Pierwszy Czwartek
W pierwszy czwartek modlimy
się w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
3 lipca - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
4 lipca - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 5 lipca na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

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 ostatnie w tym miesiąu
nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa w tygodniu 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

KONIEC ROKU SZKOLNEGO I
KATECHETYCZNEGO
Zakończyliśmy rok szkolny i
katechetyczny. Przypominamy
dzieciom i młodzieży, aby w czasie
wakacji pamiętali o niedzielnej Mszy św.
Już dziś można zapisać dzieci do naszej
Niedzielnej Szkoły Katechetycznej.
Katecheza niedzielna odbywa się bezpośrednio po
Mszy św. o godz. 9:00 rano, czyli od 10 do 11 rano
w Resurrection Hall.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Więcej
informacji w biurze parafialnym lub bezpośrednio
u siostry Kingi.
SZKOŁA

BAZYLIKI ŚW. JACKA
W CHICAGO
ILLINOIS

INDEPENDENCE DAY
We sobotę, 4 lipca obchodzimy
Dzień Niepodległości.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian na Mszę
św. połączoną z udzieleniem
Sakramentu Namaszczenia
Chorych, która zostanie odprawiona w tym dniu w
naszej Bazylice o godz. 10:30 rano.
CHICAGO

KATECHETYCZNA

PAPIESKA INTENCJA NA LIPIEC
Intencja powszechna: za nasze rodziny
Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły:
miłość, szacunek oraz rada.

OTWIERANIE KOŚCIOŁÓW

NI EDZI ELNA

1 lipca
Ks. Adam Piasecki
obchodzi swoje
urodziny.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

28 CZERWCA 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 21, 2020 / 21 czerwca 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 6,537.00
$ 5,592.00

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.

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
$865 - Anonymous
$200 - Radoslaw Sytniewski
$100 - Helen Adams, Joseph Kopinski, Dariusz
Milewski, Czeslaw i Elzbieta Garbarz, Kazimierz Bator,
Mitchell Kulpinski, Guadalupe Ramos, Maria
Szwedziuk, Katarzyna Chmiel, Tadeusz Szejda, Janusz
Kulawiak, Jadwiga Blacharczyk, Marta Kwasnik, Anna
Scislowicz, Andrzej Wojcik, Jan Chabura, Gaston
Uviedo, Roman Kulesza, Krystyna & Zygmunt Mikulicz,
Stanislaw Kielbasa

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

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.
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 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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

