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
10:00 AM - 6:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JUNE 8
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O dary Ducha Św. dla Tomasza; O Boże błog. dla Roberta
w dniu 27. urodzin, W Bogu wiadomej intencji, +Janina, +Sabina &
Jan Piechna, +Artur Skrzydlak, +Marian Machlowski, +Stefania
Wolarek, +Jean Clement
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Ted Mitrenga
7:00 PM - O potrzebne łaski dla rodziny Skrzydlak, Dziekczynna Bogu
za Kościół Św. i dary Ducha Św., +Henry Slowinski
TUESDAY / WTOREK - JUNE 9
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - Dziękczynna Bogu za Kościół i dary Ducha Św.; +Wacław,
Józef, Teofila, Antoni Mysliwiec, +Henry Slowinski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Katherine Zygmunt
7:00 PM - +Felix Warelis w rocz. urodzin
WEDNESDAY / ŚRODA - JUNE 10
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Katarzyny; +Henry Slowinski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O powrót do zdrowia dla Katarzyny
THURSDAY / CZWARTEK - JUNE 11
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM -O potrzebne łaski dla Elżbiety Skrzydlak, +Henry Slowinski
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Elżbiety Skrzydlak; +Henryk Małecki
FRIDAY / PIĄTEK - JUNE 12
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W pewnej intencji; +Henry Slowinski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - W pewnej intencji, O zdrowie dla Stanisławy Milarskiej;
SATURDAY / SOBOTA - JUNE 13
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W pewnej intencji; +Antoni, +Henry Slowinski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Jeannette Lewandowski
5:30 PM - In thanksgiving for all those who supported parish through
this time of pandemic; +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - W int. dziękczynnej za tych, którzy wspierali parafię
podczas epidemii z prośbą o Boże błog. dla nich i ich rodzin
SUNDAY / NIEDZIELA - JUNE 14
6:00 AM - Dziękczynna za tych, którzy wspierali parafię podczas
epidemii z prośbą o Boże błog. dla nich i ich rodzin; O zdrowie i Boże
błog. dla Władysława; +Zofia Przekop
7:30 AM - In thanksgiving for all those who supported parish through
this time of pandemic Gods, blessings upon them and their families;
Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa;
+Thaddeus Czauz
9:00 AM - Dziękczynna za tych, którzy wspierali parafię podczas
epidemii z prośbą o Boże błog. dla nich i ich rodzin; O zdrowie dla
Stanisławy Milarskiej; W int. Ks. Stanisława Lasoty; O zdrowie dla
Władysława, +Henryk Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski,
+Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny; +Władysław Stopa, +Antoni,
10:45 AM - In thanksgiving for all those who supported parish through
this time of pandemic Gods, blessings upon them and their families;
+Edward & Lorraine Nazimek; +Michael Connolly Sr & Jr
12:30 PM - Dziękczynna za tych, którzy wspierali parafię podczas
epidemii +Władysława i Józef Ciołek, +Edward Haruza, +henryk
Gasowski, +Henry Slowinski, +Henryk Malecki
5:00 PM - For parishioners; In thanksgiving for all those who
supported parish through this time of pandemic Gods, blessings upon
them and their families;
6:30 PM - Dziękczynna za tych, którzy wspierali parafię podczas
epidemii z prośbą o Boże błog. dla nich i ich rodzin; Za parafian; O
Boże błog. dla rodziny Rychtarczyk, O zdrowie dla Władysława

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

Thomas Gwozdz & Diana Stec

BAPTISM / CHRZTY
Wiktor Zurawski

PARISH OFFICE HOURS
June, July & August
Office hours are 10:00 AM - 6:00 PM
BIURO PARAFIALNE
Od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro
parafialne jest czynne w godz.
od 10:00 rano do 6:00 wieczorem.

THE MOST HOLY TRINITY
LITURGICALY SPEAKING
6/11 - St Barnabas the Apostle
Saint Barnabas was born in Cyprus.
He was one of the early converts in
Jerusalem and vouched for St Paul
when he appeared before the elders
there. He accompanied Paul on his
first missionary journey and later went to Cyprus with his
cousin John Mark (Mark the Evangelist) to preach the
gospel there. He was probably martyred at Salamis in
Cyprus, some time before the year 61.
6/13 - St. Anthony of Padua (1195-1231).
Saint Antony was first of all an
Augustinian monk, but he was so
impressed by the martyrdom of five
Franciscans who had been spreading the
faith in Morocco that he became a
Franciscan friar himself, so that he could
preach the gospel in Africa too. His
preaching career then took him to northern Italy and
southern France, then a stronghold of the Albigensian
heresy. Later he returned to Italy, to Padua, where he was
an outstanding preacher and the first Franciscan
theologian. His sermons are full of gentleness, but he
reproved the wicked with fearless severity – especially
backsliding clergy and the oppressors of the weak.

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 - 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.

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the
Website:
sthyacinthbasilica.org
Official parish Facebook:

CHICAGO

JUNE 7, 2020
SUNDAY REFLECTION
The Most Holy Trinity
Throughout the liturgical cycle of Sundays and seasons,
there are certain days that invite us to focus on particular
aspects of our faith.
Today is such a day,
when we celebrate the
solemnity of the Most
Holy Trinity. On this
Sunday
after
Pentecost, we reflect
on the mystery of our Triune God—Father, Son, and Holy
Spirit. From the moment of creation, through the
encounter of Moses with God on the mountain, through
Christ’s life, death, and resurrection, with the outpouring
of the Holy Spirit, our understanding and appreciation of
God’s very life has unfolded and deepened. Jesus came
into the world to make God’s life and love known, the
love of God, Father, Son, and Holy Spirit, the love of God
that brings us peace.

GOD IS MERCIFUL AND GRACIOUS
At moments in our lives we may wonder how we know
who God is or what God is like. Today’s readings help us
to feel secure in placing our faith in God and being
assured of God’s unfailing love. When Moses went up the
mountain as the Lord had commanded him, God
powerfully described himself, “The Lord, the Lord, a
merciful and gracious God, slow to anger and rich in
kindness and fidelity.” Jesus shows us the depths of this
life of God. He came not to condemn the world but to save
it. As people in relationship with God, we often fail. We
walk away from God’s ways, fall into sinfulness, and
then, with the Lord’s grace, come to our senses and return.
God’s words to Moses and the very life of Jesus show us
that when we do so, we can still rely on God’s mercy and
kindness, because love is God’s very nature.
CALLED TO BE LIKE GOD
We might consider this testimony to the life and love of
God and think to ourselves, so what? Knowing that God
loves us is reassuring, and may help us place our faith and
trust in the Lord, but something more naturally follows—
as followers of Jesus, we are called to become more like
him. When others look at us, they should be able to say
that we are “merciful and gracious, slow to anger and rich
in kindness and fidelity.” This gets at the heart of what it
means to be a Christian. Our daily decisions, words, and
actions are to reflect the merciful graciousness of God.
We are able to do this through the indwelling power and
presence of the Holy Spirit. In what ways are you
becoming more Christ-like? May the grace of the Lord,
love of God, and fellowship of the Holy Spirit be with you
as you renew your commitment to show and share God’s
kindness to others!
ST. HYACINTH BASILICA

THE MOST HOLY TRINITY

CHURCH REOPENING
We are so happy to announce
that we will be returning to our
regular Mass, Confession, and
Adoration schedule.

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Please remember that we need to
observe Social Distancing while in the church,
and limiting the number of people in the
church at any one time.
We ask that you are seated in those places
where you will find a Blue cross on the bench.
If you plan to join us for Saturday evening or
Sunday Masses, it will be necessary to register
online or to call the parish office and make a
reservation for yourself and anyone that is
accompanying you.
Please make sure to make your reservation
before 12:00 noon on the Friday before the
weekend you will be attending.
Do not call to make a reservation for more than
one week at a time.
Typically the 10:45 mass tended to be the most
crowded, so if you can, please consider coming
either Saturday night at 5:30 or Sunday
morning at 7:30.
Please use the ramp entrance on the NW side
of the church to enter.
You will need to be wearing a face mask and
sanitize your hands on entering.
You will be asked to exit through the SW door

Weekday Mass Schedule (Mon-Sat)
6:00 AM English.
7:00 AM Polish
8:00 AM English
7;00 PM Polish

JUNE 7, 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-Saturday:
8:30 AM - 7:00 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
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”

Weekend Mass Schedule:
Sat 5:30 PM, 7:00 PM;
Sun 6:00, 7:30, 9:00; 10:45, 12:30, 5:00, 6:30.

"St. Hyacinth’s Pierogi "homemade dumplings

POPE FRANCIS TWEETS
We cannot tolerate or turn a blind eye to
racism and exclusion in any form. At the
same time, we have to recognize that violence is
self-destructive and self-defeating. Nothing is
gained by violence and so much is lost. Let us pray
for reconciliation and peace.

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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PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
ROZWAŻANIE
Ewangelia: J 3,16-18
O co proszę? O otwartość serca na przyjęcie Bożej
miłości.
„Tak Bóg umiłował świat...” (w. 16). Pomyślę, że Jezus
tymi słowami zwraca się do mnie osobiście. Chce mi
powiedzieć, jak bardzo Bóg miłuje świat. Jakie
poruszenia odzywają się we mnie, kiedy słyszę
wyznanie Jezusa?
Czy wierzę w Boga, który codziennie z miłością i
przejęciem patrzy na świat i nie chce, aby ktokolwiek
w nim zginął? Czy wierzę, że Bóg zna mnie po imieniu
i codziennie prowadzi mnie, abym się nie zagubił?
Jezus wyznaje, że Ojciec, który Go posłał, nie chce
nikogo potępić (w. 17). Jakie jest moje wyobrażenie
Boga Ojca? Do jakiego Boga się modlę? Czy jest to
Bóg o twarzy pełnej dobroci i zatroskania o mnie, czy
raczej Bóg surowy i potępiający? Zwrócę uwagę na
odczucia, które rodzą się we mnie. Powiem o nich
Jezusowi.
W serdecznej modlitwie poproszę Jezusa, aby pomógł
mi odkryć i kontemplować prawdziwą „twarz” Boga
Ojca. Poproszę Go, aby opowiedział mi o swoim i
moim Ojcu i pozwolił doświadczyć Jego czułej miłości.
Jezus podkreśla znaczenie wiary dla mojego zbawienia
(w. 16.18). Nawet jeśli Bóg z miłości dla mnie posyła
swego Syna, nie zbawi mnie, jeżeli w Niego nie
uwierzę. To nie Bóg mnie potępia, ale mój brak wiary
w Boga miłości może stać się dla mnie źródłem coraz
głębszego smutku i ostatecznego potępienia. Co mogę
powiedzieć o mojej wierze dzisiaj?
Uświadomię sobie, że jestem
dzieckiem Boga, ochrzczonym w
Jego
Przenajświętsze
Imię.
Uwielbię Trójcę Przenajświętszą
za dar chrztu i wiarę przekazaną
mi przez rodziców.
Będę częściej dzisiaj powtarzał
modlitwę: „Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi Świętemu...”
Krzysztof Wons SDS

CHICAGO

7 CZERWCA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
8 czerwca - Św. Jadwigi Królowej
Jadwiga urodziła się najprawdopodobniej 18 lutego 1374 r. jako
córka Ludwika, króla Węgier i Polski
oraz Elżbiety Bośniackiej. Po ojcu
odziedziczyła tron Polski. 16
października 1384 r., w wieku 10 lat,
została koronowana przez arcybiskupa
gnieźnieńskiego. Królowa Jadwiga
poślubiła Władysława Jagiełłę,
wielkiego księcia Litwy. Ceremonia
zaślubin, poprzedzona chrztem
Jagiełły, odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r.
Jadwiga miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. Biorąc czynny udział
w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne.
Stała się sprawczynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. Po
długim oczekiwaniu w czerwcu 1399 r. urodziła córkę, dziecko
zmarło po 21 dniach, po kolejnych 4 dniach, 17 lipca 1399 r.
zmarła matka, miała 25 lat. Jan Paweł II beatyfikował Królową
Jadwigę 31 maja 1979 r., a kanonizował ją 8 czerwca 1997 r.

13 czerwca - Św. Antoniego z Padwy
Święty zwany dziś Antonim Padewskim
urodził się jako Fernando Martins de
Bulhoes w 1195 r. w Portugalii, tuż przy
katedrze w Lizbonie. Już u małego chłopca
widać było dryg do nauki; jako młodzieniec
wstąpił do Zakonu Kanoników
Regularnych św. Augustyna w Coimbrze,
w którym pilnie studiował dzieła Ojców
Kościoła i w 1219 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pewnie na
zawsze pozostałby u augustianów, którzy wróżyli mu wielką
karierę, gdyby nie spotkanie z pięcioma braćmi mniejszymi,
towarzyszami św. Franciszka, zmierzającymi z Ewangelią do
Maroka. Ich śmierć rok później z rąk muzułmanów i pogrzeb,
którego świadkiem był w Coimbrze, skłoniły Antoniego do
wstąpienia do Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów) i
wyruszenia z Dobrą Nowiną. Wędrowny tryb życia, misyjna
posługa i duchowa walka z herezją katarów, wykłady na
uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie spowodowały jednak
wycieńczenie organizmu Antoniego. W 1230 r. zrzekł się
wszelkich zakonnych urzędów i udał się do klasztoru w Arcelli
pod Padwą. Zaledwie 35-letni Antoni zmarł 13 czerwca 1231 r.
Już rok po śmierci, 30 maja 1232 r., papież Grzegorz IX zaliczył
go w poczet świętych.

NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE
13 czerwca zapraszamy na Mszę
świętą i nabożeństwo fatimskie o
godzinie 7:00 wieczorem.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
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Nabożeństwo
czerwcowe
Zapraszamy na nabożeństwa
ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa od poniedziałku do soboty o
godz. 6:45 PM.

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

SPOWIEDŹ
Księża spowiadają codziennie
od poniedziałku do soboty
7:45 AM - 8:00 AM
6:45 PM - 7:00 PM
„Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia, zmiłuj się na nami.”

OTWIERANIE KOŚCIOŁÓW
Wkraczamy w kolejny, niezwykle
ważny, II etap otwierania
kościołów w Illinois.
Od soboty wieczorem 6 czerwca,
możemy uczestniczyć w
Eucharystii w naszej bazylice.
Jednak do tego, aby uczestniczyć we Mszy św. w
kościele wymagane jest zapisywanie się online.
Link do zapisów znajduje się na naszej stronie
internetowej oraz na Facebooku (przy rejestracji
online prosimy nie używać polskich znaków)
Tylko osoby, które nie mają możliwości zapisania
się przez internet, prosimy aby dzwoniły do biura
parafialnego.
•
•

•
•
•
•
•

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

WAŻNE INFORMACJIE DLA WIERNYCH
Pozostań w domu jeśli jesteś chory
Dopilnuj aby mieć ze sobą maseczkę
ochronną, którą trzeba mieć założoną przez
cały czas pobytu w kościele, z wyjątkiem
przyjmowania Komunii św.
Zachowuj bezpieczny odstęp
Jest tylko jedno wejście do kościoła - od strony
parkingu (wejście z rampą)
Tylko osoby, które sa zarejestrowane mogą
wejść do kościoła
W kościele siedzimy w wyznaczonych
miejscach
W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od
niedzielnej Mszy św. w związku z tym Msze
będą transmitowane po polsku o 9:00 Am i po
angielsku 10:45 AM
Więcej informacji i porad dla wszystkich
wiernych można przeczytać na naszej stronie
sthycinthbasilica.org lub na Facebooku

II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na naprawy i remonty naszej bazyliki.
Bóg zapłać.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 31, 2020 / 31 maja 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 3,410.00
$ 3,319.00

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
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 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.
$460 - John Prangl & Nancy Sobolewski
$350 - Anonymous
$350 - Grzegorz Szeszko
$300 Czester Lowisz, Joseph Kopinski
$200 - Tadeusz Mendrala, Zdzislaw Rybaltowski, Danuta
Pluta, Danuta Wojcik, Zbigniew Giza, J.Stelmach & H.
Telenga, Zenobia Milewski
$120 - Marian Kryszak, Mr & Mrs Martin,
$100 - Piotr Mrugala, Mieczyslaw Tkaczyk, , Helena
Plewa, Marian Popławski, Walter Kociubinski, Dariusz
Milewski,
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

