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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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
First Fri. - 5:30 pm English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - MAY 2
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, Health & Blessing for Larry
Nazimek, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki,
TUESDAY / WTOREK - MAY 3
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward &Lorraine Nazimek, +Anne Zygmunt
12:30 AM - O opiekę Matki Bożej Królowej Polski nad naszą
Ojczyzną Polską
7:00 PM -+Jacek Rudnicki,+Jerzy Kusak-30-ty dzień po śmierci
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 4
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - MAY 5
6:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life, For
the living and deceased members of Nazimek Family and Arthur
Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesys Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O nowe powołania kapłańskie i zakonne, +Jacek
Rudnicki
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - MAY 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connolly Sr. &
Jr. Czajkowski & Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins,
For the living and deceased members of Nazimek Family,
7:00 PM - Intencja wynagradzająca Naświ. Sercu Pana Jezusa za
nasze grzechy, +Ks. Adam Piasecki, +Jacek Rudnicki
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - MAY 7
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Stanisława Panek, +Nicole,
Edward, Wincenta i Julian Rozmysłowicz, +Wiesława
Kropornicka, +Józef Filip, +Karol Żak
SUNDAY / NIEDZIELA - MAY 8
6:00 AM - O potrzebne łaski dla ks. Proboszcza Stanisława
Jankowskiego w dniu imienin
7:30 AM - Blessing for Stanisław Jankowski-pastor, For the living
and deceased members of Nazimek Family and Arthur Patcke
Family, Health & Blessings for Larry Nazimek, +Christine Czauz,
+Sabina Karpuk
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Władysława
Wicek, +Joseph Stadnik, +Roman Babiński, +Zmarli z rodziny
Mazur i Delimat, +Edward i Maria Twardowscy, +Józef i Wiktoria
Będkowscy, +Władysława Stopa, +Zofia i Walenty Stopa
10:45 AM - Health & Blessing for Stanislawa Ugolik, +Edward &
Lorraine Nazimek,+Rev. Francis Rog, +Jean Tokarz, +Dorothy
Bialas
12:30 PM - W intencji dzieci I Komunijnych i ich rodziców o
doświadczenie miłości Jezusa Eucharystycznego, O Boże błogosł.
Dla dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św., +Fr. Francis
Rog, +Jacek Rudnicki, +Stanisław Bartkowski, +Helena Staroń,
+Genowefa Radosz, +Stanisław Kielczewski, +Jadwiga Jaśkowska
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REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

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

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

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Christopher Ciaston & Melyssa Kolar
Daniel Chojnacki & Christina Glass
Rafal Lezon & Dominika Kucia
Clayton Richardson & Sabina Szczepaniec
THIRD CALL

Alvin Jimenez & Kathier Dang
Krzysztof Wojtaczka & Grażyna Urbańczyk
Franklyn Malizia & Margaret Sobieralski

BAPTISM / CHRZTY
Gaja Chmara
Charlotte Elle Swiderski
Parker David Maslowiec-cochrane
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THIRD
PALM SUNDAY OF EASTER
MEDITATION
REFLECTION - Fifth
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5/2 Saint Athanasius (295 - 373)
He was born in Alexandria. He assisted Bishop Alexander at the Council of Nicaea and later succeeded him
as hard against Arianism all his life,
undergoinbishop. He fought many
sufferings and spending a total of
17 years in exile. He wrote outstanding works to explain and defend orthodoxy.

5/3 Saints Philip and James, Apostles
Philip was born at
Bethsaida and started
as a disciple of John
the Baptist. After the
Baptist’s death he followed Christ.
James, a cousin of the
Lord, was the son of Alphaeus. He ruled the Church at
Jerusalem; wrote an epistle; led an austere life; and converted many Jews to the Faith. He was crowned with
martyrdom in the year 62.

5/4 The English Martyrs
On 4 May 1535, at Tyburn in
London, there died three Carthusian monks, the first of many
martyrs of the English Reformation. Of these martyrs, 42
have been canonized, and a further 242 have been declared
Blessed; but the true number of
those who died on the scaffold,
perished in prison, or were tortured or persecuted for their faith
cannot now be reckoned. The
persecution lasted a hundred and
fifty years and left a permanent mark on English culture:
to this day Catholics continue to suffer certain minor disabilities under English law.

5/6 Blessed François de Laval
(1623 - 1708)
He was the first bishop of New
France, later to become Canada. He
founded a seminary and had
schools and churches built. He resigned his bishopric in 1684 but
remained in New France and acted
as deputy to his successor.

(loyolapress.com)
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PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve Bartczyszyn
CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr. Tomasz
Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła CR, Fr.
Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr. Miroslaw
Stepien SCh, Dolores Kielas, Monika Krzyżewski,
Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle Martin, Susan
Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose
Bruna, Anna Borzym, Ted Noga, John Kubitz, Toru Nagai
Family, Gena & her children, Armando Salas, Grażyna i Jacek
Szymańscy, Jean Kwon, Ewa Badura, Dennis K., Stella
Milarski, Claudia Olimpia, Claudia Dorin,
Arnold Schutten, Marek Olędzki, Helena
Maciołek, Antonio Sison, Genowefa Machulski,
Iziah Loebbaka, Elias Martin.

Please double check the Prayer List to see if any
names need to be removed or added. Please call
our Parish Office to request any changes.

First Thursday, First Friday and First Saturday
May 5 is the First Thursday of
the Month. As a parish family
we pray for vocations to the
priesthood and religious life.
February 6 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.
FIRST HOLY COMMUNION
On Sunday, May 8,
during the Holy Mass at.10:45 am,
children from our Parish
for the first time, they
will receive the Lord Jesus into their
hearts in Holy Communion.

Beautiful Spiritual Bouquet Envelopes
for Mother’s Day

are available at the doors of the church. During
the whole month of May all these enrolled will
be remembered at all Masses.

Kopertki na Dzień Matki

Przy wejściu do bazyliki wyłożone sa kopertki
na Dzień Matki, który w tym roku
będziemy obchodzić 8 maja.
Przez cały miesiąc maj będziemy
polecać wszystkie intencje
wypisane na kopertkach.

Let us offer the children
with heartfelt prayer
so that they can prepare themselves well
for the Sacrament of Penance and the Eucharist.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Janina Wypych
† Jerzy Kolosa
CHICAGO

If you would like to become our parishioner,
please contact our parish office.
Jeśli chcesz zostać członkiem naszej
wspólnoty,
zarejestruj się w naszym biurze
parafialnym.
ST. HYACINTH BASILICA

III
NIEDZIELA
WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ
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1 maja - Wspomnienie Św. Józefa
Patrona Robotników
Święty Józef był mężem i oblubieńcem
Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem
Jezusa. Wywodził się z rodu Dawida, ale
mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał
majątku. Utrzymywał rodzinę dzięki pracy
jako stolarz i cieśla. Gdy był zaręczony z
Marią, przyszło mu zmierzyć się z wielką tajemnicą
cudownego poczęcia. Jego obecność w Piśmie Świętym
ostatni raz zanotowana jest w czasie pielgrzymki do
Jerozolimy, gdzie wędrował z dwunastoletnim Jezusem.
Prawdopodobnie zmarł wcześnie, jeszcze nim Jezus
rozpoczął swe publiczne nauczanie. W literaturze
apokryficznej i tekstach Ojców Kościoła wychwalane są
cnoty Świętego i jego wielkie powołanie jako ukochanego
Maryi, żywiciela rodziny i wychowawcy Jezusa.

2 maja - Wspomnienie Św. Atanazego
Urodził się w roku 295 w chrześcijańskiej
rodzinie, w Aleksandrii w Egipcie. Św.
Atanazy około roku 318 napisał dwa małe
dzieła apologetyczno-teologiczne,
mianowicie: Przeciwko Poganom i O
Wcieleniu Słowa. Zapewne już wtedy był
diakonem i osobistym sekretarzem
biskupa jego rodzinnego miasta
Aleksandrii. Asystował mu w Soborze
Nicejskim. Po śmierci biskupa Aleksandra
w roku 328 wybrano Atanazego, na biskupa i patriarchę
Aleksandrii. Zaczął się wówczas bardzo trudny czas
pasterskiej posługi biskupa Atanazego. Świadectwem
wielkiego zaangażowania się św. Atanazego w obronę
czystości wiary chrześcijańskiej i walki z arianizmem jest
między innymi pozostawiona przez niego Historia Arian.
Biskup Atanazy w roku 346 opuścił Rzym i powrócił do
Aleksandrii, entuzjastycznie witany przez wiernych.
Zabiegał również o rozszerzenie chrześcijaństwa w Etiopii i
Arabii, poświęcał też swój czas na pisanie dzieł
teologicznych. Po powrocie do swojej diecezji w roku 361
jeszcze dwukrotnie był skazywany przez cesarzy na
wygnanie, z którego ostatecznie powrócił pięć lat później.
Pełen zasług zmarł w nocy z 2 na 3 maja 373 r. Historia
nadała mu tytuł - Wielki. Grób św. Atanazego znajduje się w
kościele św. Zachariasza w Wenecji

6 maja - Święto Apostołów
Filipa i Jakuba

Jakub Młodszy był
prawdopodobnie synem
Alfeusza. Odegrał ważną rolę po
Wniebowstąpieniu Jezusa i był
pierwszym biskupem
Jerozolimy. Do niego udał się Piotr zaraz po cudownym
uwolnieniu z więzienia i tak samo uczynił Paweł wkrótce po
swoim nawróceniu. Poniósł śmierć męczeńską po roku 60.,
ale w okolicznościach niepewnych, ponieważ pochodzących
wyłącznie ze źródeł apokryficznych.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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3 maja, wtorekNajświętszej Maryi Panny Królowej
Polski,
Głównej Patronki Polski

3 maja w Polsce to święto Matki Bożej.
Tytuł Matki Bożej jako Królowej
narodu polskiego sięga drugiej połowy
XIV wieku: Grzegorz z Sambora
nazywa Maryję Królową Polski i
Polaków. Uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII
wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami, które
przypisywano wstawiennictwu Maryi. Naród polski
wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej
opieki Matki Bożej a właśnie moc tej opieki zajaśniała
wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej
obronie Jasnej Góry przed Szwedami, król Jan Kazimierz 1
kwietnia 1656 uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę
Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Koronacja obrazu
papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała
przekonanie o królewskości Maryi. Po odrodzeniu Polski
Papież Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i pozwolił je
obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Papież Jan XXIII w roku 1962 ogłosił Najświętszą Maryję
Pannę Królową Polski główną patronką kraju i niebieską
opiekun

Msze święte w tym dniu w naszej bazylice:
12:30 pm, 7:00 pm
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W niedzielę, 8 maja,
podczas Mszy św. o godz. 12:30 pm,
dzieci z naszej Parafii
po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa
do swoich serc w Komunii Świętej.
Otoczmy wszystkie dzieci serdeczną modlitwą, by jak
najlepiej przygotowały się do Sakramentu Pokuty i
Eucharystii.
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Podczas tej samej Mszy św. odbędzie się również
Rocznica I Komunii Św. dla dzieci, które pierwszy raz
przyjęły Pana Jezusa Eucharystycznego do swoich serc
rok temu.
ADORATION OF THE
BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa
majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
codziennie przez cały maj
o godz. 6:45 pm,
w niedzielę po Mszy św. o 12:30 pm.

DNI EUCHARYSTYCZNE

Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku i Pierwszej Soboty
miesiąca

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

5 maja - Pierwszy Czwartek

W pierwszy czwartek modlimy się w intencji
nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

6 maja - Pierwszy Piątek

Zachęcamy do spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.

7 maja - 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 nasze grzechy.
CHICAGO

POLISH AMERICAN ASSOCIATION

3834 North Cicero Avenue • Chicago, Il
60641 • 773/282-1122 • Fax 773/282-4718

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w maju 2022.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele . Lokalizacja klas na północnej i południowej stronie
Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
773-282-1122 x400 lub (773) 481-5400
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
April 24, 2022 – 24 kwietnia 2022

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $7,312.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(2, 688.00)
Second Collection - Repairs
5,605.00

The suggestion for a weekly donation to defray the
church expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów
kościoła to równowartość jednej godziny wynagrodzenia.
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo
prosimy o ofiary na utrzymanie naszej pięknej bazyliki.
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3 KWIETNIA
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall
na parterze o godz. 4:30 PM.
________________________________________________________________________________________

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

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Spotkanie członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA

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

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia i
Wielkanocy. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISJA DLA UBOGICH

Weekend of April 10

$404 - Jurand Rozenek, Anna Jeleń
$400 - Antoni B. Michalczyk
$350 - Anonymous
$300 - Helena Wojdak
$200 - Joseph Jurek, Maria Sajdak, Stanisław i Halina
Urbaniak, Jan Wachowski
$100 - Józefa Markowicz, Anna Ścisłowicz, Wieslaw
Chilicki, Czesław i Elżbieta Garbarz, Joseph Kopinski,
Stanisłw Wala, Michael McGuire, Andrzej Stopka, Lilia
Czaja, Mr & Mrs James Kolak, Mirosław Kowalski.

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

SODALICJA ŚW. TERESY

Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim 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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

SECOND COLLECTION - May 1
This week’s second collection is for the REPAIRS.
Next week, May 9, the 2nd collection is for the
Catholic Charities.
II SKŁADKA - 1 maja
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na NAPRAWY I
REMONTY.
Za tydzień, 9 maja, z okazji Dnia Matki, zostanie zebrana
druga składka na Katolicką Organizację Charytatywną, która
wspiera matki będące w potrzebie.
CHICAGO

Friends of Restorative Justice Community Court

The Avondale Restorative Justice Court (RJCC) resolves
conflict through restorative peace circles involving
defendants, victims, family members, friends, and
members of the community. The RJCC court is held at St.
Hyacinth Basilica Resurrection Hall every Friday.
Volunteers are needed to help support the court
in peace circles. Interested parishioners can
contact Margaret.Kulujian@cookcountyil.gov
to learn more.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

