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 - JULY 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Henry Slowinski; +Regina Kwiatkowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Lauren Simonis, +Albina
Gertrude Adams
7:00 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich
TUESDAY / WTOREK - JULY 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Henry Slowinski, +Regina Kwiatkowski
8:00 AM - +Lauren Simonis, +Albina Gertrude Adams
7:00 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich
WEDNESDAY / ŚRODA - JULY 8
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Regina Kwiatkowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Lauren Simonis, +Albina
Gertrude Adams
7:00 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich; +Henry
Slowinski
THURSDAY / CZWARTEK - JULY 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Lauren Simonis
7:00 AM - +Regina Kwiatkowski
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek, +Albina Gertrude Adams
7:00 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich, +Henry
Slowinski
FRIDAY / PIĄTEK - JULY 10
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Lauren Simonis
7:00 AM - +Regina Kwiatkowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Albina Gertrude Adams
7:00 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich; +Henry
Slowinski
SATURDAY / SOBOTA - JULY 11
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Henry
Zbikowski
7:00 AM - +Regina Kwiatkowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Lauren Simonis, +Albina
Gertrude Adams
1:00 PM - Wedding: Sebastian Markiewicz & Monica Rzucidlo
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich; +Henry
Slowinski
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 12
6:00 AM - O nawrócenie i łaskę dobrej śmierci dla Andrzeja; =Zofia
Przekop, +Regina Kwiatkowski
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Lauren Simonis
9:00 AM - +Edward Haruza, +Lucjan Milewski, +Czesława Babinski,
+Władysława Stopa, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Albina Gertrude Adams
12:30 PM - W int. przebłagalno-wynagradzającej za grzechy rodzin:
Marchela, Sobeckich, Krawczyk, Glejch i Kikolskich; +Władysława i
Józef Ciołek, +Edward Haruza, +Henry Slowinski
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

Sebastian Markiewicz & Monica Rzucidlo
FIRSTCALL

Oleh Kostyuk & Katarzyna Jalowiec

BAPTISM / CHRZTY
Emilia Gabriela Kulawiak
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Rafał Ciołkosz

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

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

JULY 5, 2020

LITURGICALY SPEAKING

SUNDAY REFLECTION

7/6 St. Maria Goretti(1890-1902)
Maria Goretti is best known for her
commitment to purity and the
courageous defence of her faith at the
young age of twelve that made her
willing to undergo death rather than
participate in a sin against God. She is also remarkable
for the forgiveness she willingly granted her attacker as
she lay on her deathbed.

Today’s Readings:
Zec 9:9–10; Ps 145; Rom 8:9, 11–13; Mt 11:25–30

7/11

St Benedict (480 - 547)
Benedict was born in Nursia, in Umbria,
and studied in Rome; but he was unable to
stomach the dissolute life of the city, and
he became a solitary hermit at Subiaco.
His reputation spread, and some monks
asked him to be their abbot, but they did
not like the discipline he imposed and tried to poison him.
Benedict organized various small communities of monks
and nuns in various places, including the great monastery
of Monte Casino. He drew up a set of rules to guide the
communal life of monasteries, and, though not the first
monastic rule ever, the Rule of St Benedict has proved so
wise and balanced that it has served as the foundation of
practically every attempt at communal living ever since.

POPE FRANCIS TWEET
The Word of God is given to us as the
Word of life, which transforms,
renews, and does not judge in order to
condemn, but heals and has forgiveness as its aim.
A Word that is light for our steps!

Parish Carnival 2020
This year our annual

Parish Carnival

has been cancelled.

CHICAGO

Many years ago, there was a very popular Christian poster
that did nothing but list names for God from the scriptures.
While it included powerful names like “Lion of Judah”
and “Wonderful Counselor,” as a whole it was a sharp
contrast to the simple and beautiful images present in our
scriptures today. The prophet Zechariah prefigures the
Christ coming in meekly and mildly on an ass—the vision
we might have of Palm Sunday. In Romans Saint Paul
reveals to us our truer selves, calling us to embrace the
Spirit of Christ, put aside our fleshly beings, and live more
fully in Christ. In the Gospel of Matthew, Jesus bypasses
the learned, and God reveals things to the childlike. We
are presented with a simple, straightforward approach to
God, and to finding God.
OUR COMPLICATED LIVES
We live in an age and a society that has never been more
educated or had a higher standard of living, yet never have
we carried as much debt. Many are living beyond their
means. We have so many resources and time-saving
devices at our hands, yet our lives are more complex than
ever. While many people may not engage in extreme
manual labor we rarely escape our jobs. Many are
connected through phones and constantly receive calls,
texts, and emails. Others spend hours in traffic on their
daily commutes or pack on the frequent flyer miles. We
spend hours binge-watching our favorite shows. Many
children are accustomed to being in front of a screen all
the time and no longer know how to play creatively. The
statistics for those who continue to leave the Church and
all forms of organized religion also continue to rise. While
there is no such thing as a “good old days” to return to,
there was something to be said for sleeping soundly after
putting in a good day’s work, and for a family gathering
around the table for a shared meal. For many, this model
for eucharist rarely exists. Jesus knows and feels our
pains, and calls out, “Come to me, all you who labor and
are burdened, and I will give you rest.”
IT’S NOT ROCKET SCIENCE
So how do we declutter? Downsize? Devote ourselves
again to Christ and live out our gospel calling? Sign up for
a liturgical ministry, or volunteer to help with a religion
program. Join a small faith group. Volunteer at a food
pantry or Habitat for Humanity. Become involved as an
individual, or a family. Meanwhile, back at the house,
make a commitment to go through one drawer a day, and
take things to your local St. Vinnie’s or secondhand store.
Remember meal and bedtime prayers. Find a minute to
read the daily scriptures. Take many baby steps. It’s not
rocket science. It is a continual commitment to bring
ourselves as we are, and to respond to Jesus’ call to
“Come.”
ST. HYACINTH BASILICA

14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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.

Lord, we ask that your healing hand protect those who
suffer from illness. Bring them to full health and ease
their anxious hearts. May our prayers and the
intercession of the Blessed Virgin Mary encourage them
that they are not alone. AMEN.

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

JULY 5, 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.
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

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 11,25-30
O co proszę? O głębokie doświadczenie
prawdy, że jestem w sercu Jezusa.
Będę wpatrywał się w Jezusa rozmawiającego ze
swoim Ojcem (ww. 25-27). Wyobrażę sobie Jego twarz
kontemplującą oblicze Ojca. Zwrócę uwagę na
serdeczność i czułość, z jaką modli się do Ojca.
Co mogę powiedzieć o moim kontakcie z Bogiem
Ojcem? Jakie relacje wiążą mnie z Nim? Czy jest w
nich spontaniczność i czułość? Wybiorę sobie akt
strzelisty, przez który będę dzisiaj zwracał się do Ojca.
Wystarczy jedno lub kilka słów: „Ojcze” lub „Ojcze,
wysławiam Cię” albo „Ojcze, kocham Cię”...
Jezus wielbi Ojca za to, że objawia tajemnice nieba
ludziom prostym. Ucieszę się prawdą, że Bóg Ojciec
pragnie być blisko mnie. Objawia mi swoją miłość w
najbardziej zwyczajnej codzienności. Ma w niej
upodobanie. Wyznam Mu moją miłość i poproszę Go,
aby dał mi serce proste i dziecięce.
Będę słuchał Jezusa,
który z czułością
mówi: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy...” (w.
28). Co najbardziej w
tej chwili obciąża
moje życie i pogłębia
moje
utrudzenie?
Zbliżę się do Niego i
poproszę, by objął mnie takim, jakim jestem i
pokrzepił.
Jezus prosi mnie, abym wziął na siebie Jego jarzmo i
jak On nosił je w cichości i pokorze. Co mogę
powiedzieć o tych dwóch cnotach w moim życiu?
Spróbuję przypomnieć sobie różne „jarzma” z mojej
przeszłości, przez które doświadczany byłem w
cichości i pokorze. Jaka była wtedy moja reakcja?
Jezus zachęca mnie, abym uczył się od Niego cichości i
pokory (w. 29). Może mi w tym pomóc prosta praktyka
modlitwy obecności: trwanie w obecności Jezusa i
kontemplowanie Jego serca cichego i pokornego.
W modlitwie końcowej zwrócę się do Maryi. Będę Ją
usilnie prosił, aby pomagała mi przylgnąć do serca
Jezusa. Będę zwracał się do Niej: „Maryjo, zaprowadź
mnie do serca Jezusa!”.
Krzysztof Wons SDS

CHICAGO

5 LIPCA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
6 lipca - Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
„Wiem z doświadczenia, że tylko modlitwa jest
skutecznym środkiem do otrzymania tego, czego
pragniemy. Jeżeli Pan Bóg nie przemówi do
duszy, na nic wszelka propaganda czy to
słowem, czy pismem.”

8 lipca - Św. Jana z Dukli
Sam, nie posiadając nic prócz Boga, święty
Jan z Dukli pragnął jak najwięcej ludzi
ubogacić swym największym skarbem:
bliskością z Panem. Był bardzo zdolnym
człowiekiem i w zakonie pełnił wiele
odpowiedzialnych funkcji, między innymi w
Krośnie i we Lwowie, gdzie w 1463r.
przeszedł do zakonu bernardynów. Zasłynął
tam jako mądry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Z wielką
pasją głosił Ewangelię ludziom, którzy tłumnie schodzili się, by
go słuchać i zaczerpnąć u niego rady.

11 lipca - Św. Benedykta
„Ut omnibus glorificetur Deus – aby we
wszystkim Bóg był uwielbiony”. Dla
Benedykta nie było rozdźwięku między
służbą Bogu i służbą ludziom. Nie widział
żadnego
przeciwieństwa
między
bezpośrednim obcowaniem z Bogiem, a
troską o ziemskie potrzeby. Praca ręczna była
dla niego obok chwały Bożej i duchowej
lektury istotnym składnikiem w życiu jego mnichów. Cały obręb
klasztoru był Domem Bożym. (cytat: E.M. Heufelder
OSB, Rozległość serca)

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!

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

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 lipca zapraszamy na Mszę
świętą i nabożeństwo fatimskie
o godz. 7:00 wieczorem.
„W życiu ludzkim nie ma takiego
problemu, którego nie dałoby się
rozwiązać za pomocą modlitwy
różańcowej”
s. Łucja dos Santos
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
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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.”

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA NA JACKOWIE
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu
uroczystości Bożego Ciała: kapłanom,
służbie liturgicznej, organiście, dzieciom
sypiącym kwiatki a także policji za
możliwość bezpiecznego przejścia ulicami
wokół kościoła. Bóg zapłać.

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.

NI EDZI ELNA
BAZYLIKI ŚW. JACKA
W CHICAGO
ILLINOIS

KARNAWAŁ PARAFIALNY 2020
W związku z sytuacją pandemii oraz ze
względu na bezpieczeństwo i zdrowie
uczestników w tym roku nasz Karnawał
Parafialny się nie odbędzie.
CHICAGO

KATECHETYCZNA

SZKOŁA

ZAPISY DO NIEDZIELNEJ
SZKOŁY KATECHETYCZNEJ

Już dziś można zapisać
dzieci do naszej Niedzielnej
Szkoły Katechetycznej.

Katecheza niedzielna dla klas szkoły podstawowej
i liceum 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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 28, 2020 / 28 czerwca 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy
DUE TO THE EARLY BULLETIN SUBMISSION
COLLECTION FROM JUNE 28, 2020 WILL BE
PUBLISHED IN THE NEXT BULLETIN
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.

5 LIPCA 2020
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
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

Serdecznie dziękujemy panom:
Jarosławowi Stankiewiczowi, Mirosławowi Gaj
i Januszowi Kulawiakowi za wkład w renowację
wschodniej klatki schodowej prowadzącej na chór.
Bóg zapłać.
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.
LENTEN BABY BOTTLES PROJECT
If you still have a baby bottle at home,
please return it filled with money by next
Sunday, July 12. Thank you.

WIELKOPOSTNA AKCJA
“BUTELKA DLA DZIECKA”
Jeśli ktoś jeszcze nie zwrócił butelki z drobnymi
pieniążkami, prosimy, aby ucznił to do następnej
niedzieli, 12 lipca. Bóg zapłać.
CHICAGO

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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

