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

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 - JUNE 13

6:00 AM - Blessings for Fr. Antoni Dziorek, For the living and
deceased members of Nazimek Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - For God’s H & B for Urszula & Michał Kramarski and for
their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Ks. Antoniego Dziorka w dniu Imienin,
W intencji osób sprzątających w kościele oraz ich rodzin, +Jacek
Rudnicki, +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko, +Władysława i Józef Bienias,
+Sara Chrzanowski, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy

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

TUESDAY / WTOREK - JUNE 14

6:00 AM - For the liv. and dece. Memb. of Nazimek Family,+Sara Chrzanowski
8:00 AM - For God’s H & B for Urszula & Michał Kramarski and for
their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
WEDNESDAY / ŚRODA - JUNE 15

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - For God’s blessing and health for Urszula & Michał
Kramarski and for their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Edmund A. Zbikowski, +Sara Chrzanowski
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
THURSDAY / CZWARTEK - JUNE 16

6:00 AM - For the liv. and dece. Memb. of Nazimek Family,+Sara Chrzanowski
8:00 AM - For God’s blessing and health for Urszula & Michał
Kramarski and for their children Amy and Alyssa, Health & Blessings
for Elizabeth & Jesys Anaya, +Edward &Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
FRIDAY / PIĄTEK - JUNE 17
6:00 AM - For the liv. and dece. Memb. of Nazimek Family,+Sara Chrzanowski

8:00 AM - For God’s H & B for Urszula & Michał Kramarski and for
their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko,+Jacek Rudnicki,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
SATURDAY / SOBOTA - JUNE 18

8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
1:00 PM -Wedding: Paul Bożek & Mattie Szaefer
2:30 PM -Wedding: Alec Budinsky & Cori Sobota
4:00 PM -Wedding: Mark Kozielski & Agnieszka Niemczewska
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork, +Sara Chrzanowski
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Władysława i Józef Bienias, +Franciszek,
Helena i Antoni Kurkowscy, +Wiesława Kropornicka, +Jerzy Kolosa,
+Adam Ocytko
SUNDAY / NIEDZIELA - JUNE 19

6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i Czesława
Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik, O potrzebne łaski w
rodzinie Zofii, O nawrócenie grzeszników, O pokój na świecie, Z
podziękowaniem za otrzymane łaski, +Za dusze w czyśćcu cierpiące,
+Ks. Adam Piasecki, +Jan, Władysława Garbarz, +Bolesław, Helena,
Jerzy Maślach
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family ,
Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa, +Severo Galarza,
William Galarza, +Tibo Lugo, +Pedro Lugo, +Pedro Acevedo,
+Thaddeus Czauz, +Bronisław Karpuk, +Sandy Coley, +Fr. F. Rog
9:00 AM - W intencji Genowefy i Jóefa Radomski w 70-tą rocznicę
ślubu, O zdrowie i Boże błogosł. dla Urszuli i Michała Kramarski oraz
dla ich dzieci: Amy i Alyssa, O miłosierdzie Boże i opiekę Matki Bożej
dla Dariusza Kimorowicz z okazji Dnia Ojca, +Lucjan Milewski w 17-tą
rocznicę śmierci, +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Mieczysław
Budzyński, +Sara Chrzanowski, +Franciszek, Helena i Antoni
Kurkowscy
10:45 AM - Blessings for Stanley & Patricia Fornal on their 50-th
Wedding Anniv., +Edward & Lorraine Nazimek, +Joseph Tokarz
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla misjonarzy, dzieci,
seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, dobroczyńców i
ochotników „Misji dla Ubogich”, +Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa,
+Adam Ocytko, +Władysława i Józef Bienias, +Edward Staroń,
+Andrzej Radosz, +Henryk Bujno
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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

Przemysław Mosio & Rebecca Lenart
SECOND CALL

James Kaczmarczyk & Monika Kolman
Arturo Hernandez & Isela Juarez
THIRD CALL

Łukasz Stachyra & Agnieszka Bobrowska
BAPTISM / CHRZTY
Enrique Aguayo
Raeyel Francesco Hakog Guloy
Kacper Luka Kosciak
Calyx Richie De La Pena
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HOLY
PALMTRINITY
SUNDAYSUNDAY
MEDITATION
REFLECTION
- Fifth Sunday of Lent

John 16:12-15
Whatever the Father has is
mine. The Spirit of truth will
guide us .
This week we return to the
liturgical season of Ordinary
Time. This Sunday and next
Sunday, however, are
designated as solemnities, special days that call our
attention to central mysteries of our faith. Today, on
the first Sunday after Pentecost, we celebrate the
Solemnity of the Most Holy Trinity. This feast
invites us to consider what we believe about God,
who has revealed himself to us in the Trinity—one
God in three persons.
The verses of today's Gospel come near the end of
Jesus' long discourse at the Last Supper. In the early
part of this discourse, as we saw last week on
Pentecost, Jesus offers assurances to the disciples.
Even though he must leave the disciples, he tells
them that they will have a future because of the help
he will send them in the Holy Spirit. In this section
he focuses more on the shape of the future, which
will include Jesus' victory over the world that they
will share in. The disciples of Jesus cannot know the
future. They can only know that, whatever shape the
future takes, they will not have to face it alone. They
have the Spirit of Truth, who will continue to
provide the teaching of Jesus in the future.
Reading this passage on Trinity Sunday reinforces
our understanding of the unity shared by the
members of the Trinity. Although the idea of one
God in three persons remains a mystery, we have the
assurance that, as Jesus and the Father share all,
Jesus and the Spirit share all.
(loyolapress.com)

Corpus Christi Procession - Sunday, June 19

we will hold
our annual
Corpus Christi
Procession.
This year the
Procession will
travel down
George Street to Ridgeway, Ridgeway to Milwaukee,
Milwaukee to Central Park and then back to George
Street. The procession will take place after the 12:30
Sunday Mass.
Please join us in this public profession of our faith.
CHICAGO

JUNE
2022
APRIL
10,12,
2022
LITURGICALLY SPEAKING

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. Illness obliged him to
leave Morocco, and a storm then
drove his ship to Sicily, so that
he found himself taking part in the General Chapter of
the Franciscans in 1221, where he met Saint Francis of
Assisi himself. 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.
6/15 Blessed Peter Snow and Ralph Grimston
Peter Snow (c. 1567-1598) was born
at or near Ripon and arrived at the
English College, Reims in 1589. He
was ordained priest two years later
in Soissons, France and left for the
English mission. Peter Snow was
convicted of treason as a Catholic
priest and was condemned to being
hanged, drawn and quartered. Ralph
Grimston was convicted of felony,
for having aided and assisted Snow,
and was condemned to death by hanging.
6/16 St Richard of Chichester (1197 - 1253)
He was ordained priest at the age
of 45, and was appointed bishop
of Chichester two years later; but
because of the king of England’s
opposition, it was three years before he was able to take over his
see. Meanwhile he lived in a
priest’s house, visited the parishes of his diocese on foot, and
looked after an orchard. He died
in Dover on 3 April 1253. He is
remembered for his generosity to the poor, the mercy
he showed to sinners, and the reform of the liturgical
life of his diocese.
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OUR
HOLY
PALM
LORD
TRINITY
SUNDAY
JESUS
SUNDAY
CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
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, Jan Lubek, Grażyna Nida.

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.

MONTH OF THE SACRED HEART

The Month of June is dedicated to the
Sacred Heart.
During the month of June we recite the
Litany of the Sacred Heart of Jesus
everyday after 8:00 am Mass.

Devotion to the Sacred Heart is a wonderful
historical expression of the Church's piety for
Christ, her Spouse and Lord: it calls for a
fundamental attitude of conversion and
reparation, of love and gratitude, apostolic commitment and
dedication to Christ and his saving work.

NOVEMBER
APRIL
JUNE
10,21,
12,
2022
2021
2022
CORPUS CHRISTI BOŻE CIAŁO
19 CZERWCA

Boże Ciało, przypadające jedenaście dni po Zielonych
Świątkach to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego
Sakramentu. Głównym punktem obchodów jest procesja
eucharystyczna ulicami miasta. Uczestnictwo w procesji - to
publiczna manifestacja wiary.
19 czerwca zapraszamy na Mszę św. o godz. 12:30, a po niej
na uroczystą procesję z Najświętszym Sakramentem.
Pójdziemy ulicami naszej dzielnicy.
Trasa w tym roku będzie prowadziła:
ulicą George, Ridgeway, Milwaukee i Central Park.
Podczas procesji dochodzimy do IV ołtarzy bogato
przystrojonych. Jak co roku za ołtarze odpowiedzialni są
członkowie naszych grup modlitewnych:

1. Dom Sióstr: Misja dla Ubogich i Wspólnota
Charyzmatyczna
2. Dom Anny Chrzan: Żywy Różaniec i Grupa Modlitwy
św. Ojca Pio
2912 N. Ridgeway st .
3. Dom Jana i Krystyny Borkowskich: Lektorzy i
Rodzice Ministrantów
2978 N. Ridgeway st.
4. Dom Elżbiety i Mieczysława Gaj: Sodalicja św.
Tereski i Marszałkowie
3528 W. George st.
Zapraszamy wszystkich, którzy mieszkają na trasie przejścia
procesji o udekorowanie swoich posesji i okien. Zapraszamy
Dzieci i ich rodziców w strojach odświętnych do sypania
kwiatków. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć
czynny udział w zaprojektowaniu ołtarza
proszeni są o kontakt z ks. proboszczem.
Dziękuję i zapraszam do wspólnego świętowania.

Ks. Stanisław Jankowski, C. R. - Proboszcz

13 czerwca ks. Antoni
Dziorek, C.R. obchodzi
imieniny
Drogi Ks. Antoni!
Z okazji imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask
Bożych, darów Ducha Św. i zdrowia.
Niech Maryja otacza swoją matczyną
opieką a patron, św. Antoni, zawsze
wspiera swoim wstawiennictwem.
Szczęść Boże!

CHICAGO

On Sunday, June 19 we celebrate Father’s Day.
Special envelopes are in the envelopes packets. Please,
write on the envelope your father’s name and drop the
envelope in the basket. We will remember all those
enrolled especially during all Masses next Saturday &
Sunday.
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PRZENAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY
UROCZYSTOŚĆ
V
NIEDZIELA
NIEDZIELA
PALMOWA
WIELKIEGO
CHRYSTUSA
POSTU
KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia:
J 8, 1-11
Ewangelia:
J 20,19-23
O CO PROSZĘ?
O GŁĘBOKIEnaszą
PRZYLGNIĘCIE
DO w
Rozpoczynając
modlitwę, a także
JEZUSAnajważniejszych
ZE SWOJĄ SŁABOŚCIĄ
momentach naszego
życia czynimy na sobie znak krzyża: „W
Gwałtowni
oskarżyciele
przyprowadzili
Jezusa
imię Ojca
i Syna, i Ducha
Świętego”. do
W ten
sposób
jawnogrzesznicę.
tłumu,
by
powierzamy naszeStanę
życie pośród
Bogu wzebranego
Trójcy Świętej
Jedynemu.
wpatrywać
w twarz
zalęknionej
zawstydzonej
Życiesię
każdego
z nas
ma swojei źródło
w Bogu.
Uświadamiamy
sobie tę prawdę, kiedy w dzisiejszą
kobiety
(w. 3).
uroczystość
stajemy
wobec
tajemnicy
Trójcy Świętej.
Będę
kontemplował
pełną
czułości
i delikatności
twarz
„Tajemnica
Trójcy
Świętej
stanowi
centrum
tajemnicy
Jezusa.
Pomyślę,
że Jezus
patrzy
na mnie
w ten
sposób
wiary i życia
sam Bóg,
objawiając
każdego
dnia.chrześcijańskiego.
Stanę przed Nim Tylko
w milczeniu,
podobnie
się,kobieta
może nam
pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch
jak
z Ewangelii.
Święty”
- czytamy
w Katechizmie
Kościoła
Katolickiego (n.
Na
publiczne
oskarżenia
kobiety Jezus
odpowiada
261).
Ponadto
„objawiona
prawda
Trójcy
Świętej
milczeniem (ww. 6 i 8). Spróbuję zanurzyć się wznajduje
się od początku
źródełzna
żywej
wiary
Kościoła”
milczeniu
Jezusa,uktóry
każde
serce,
również(KKK
moje.n.
249).
Stanę przed Nim milczący, z całą moją grzesznością.
Prawda ożeTrójcy
najbardziej
objawia
sięgłębi.
podczas
Pomyślę,
Jezus Świętej
patrzy na
mnie. Zna
mnie do
sakramentu chrztu św. Jesteśmy wówczas włączeni do
Zwrócę uwagę na budzące się we mnie odczucia i
wspólnoty Kościoła w imię Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj
wyznam
je Jezusowi.
również
warto przypomnieć sobie tę prawdę wiary, że
Oskarżyciele
nie wytrwali
w ciszy,
lecz
„w dalszym
Trójca Święta
jest jednością.
Jako
chrześcijanie
nie
ciągu
Go
pytali”
(w.
7).
Cisza
jest
niezbędna,
aby
wyznajemy trzech Bogów, ale jednego w trzech
Osobach.
usłyszeć
poznać
prawdę
o sobie.
Czy szukam
ciszy?
Wartoi jest
w tym
miejscu
przywołać
świadectwo
św.Jak
często
staję
w
prawdzie
przed
Bogiem?
Czy
nie
unikam
Grzegorza z Nazjanzu, który pisał: „Przede wszystkim
spojrzenia
Jezusa?
strzeżcie tego
cennego depozytu, dla którego żyję i walczę,
Będę
kontemplował
Jezusa,
który
patrzy
kobietę
z
z którym
pragnę umrzeć,
który
pozwala
minaznosić
wszelkie
przebaczającą
miłością
(ww. 9-11).
To spojrzenieMam na
cierpienia i gardzić
wszystkimi
przyjemnościami.
pomogło
kobieciewiary
zobaczyć
i uznać
własny
grzech.
myśli wyznanie
w Ojca
i Syna,
i Ducha
Świętego.
Poproszę
Jezusa, abyjeuczył
patrzeć na40,siebie
jego
Dzisiaj powierzam
wam”mnie
(„Orationes”,
41: PG
36,
wzrokiem – w prawdzie i w417).
miłości.
Życie
każdego
nas powinno
oddaniem
chwały
„I
Ja ciebie
niezpotępiam”
(w.być
11).
Jezus kieruje
te Bogu
słowaw
Trójcy Świętej
Jedynemu.
Winniśmy
codziennie
zanurzać
osobiście
do mnie.
Czy potrafi
ę przebaczyć
sobie
i
naszetak
życie
Bogu, takmi
byJezus?
w naszych
panował
innym
jak w
przebacza
Czy sercach
nie potępiam
pokój. Poproszę
KatechizmJezusa,
uczy nas,
„całemnie
życieakceptować
chrześcijańskie
siebie?
abyżeuczył
jest komunią
z każdą
z Osób
Bożych,Mu
bez całe
jakiegokolwiek
siebie
takim, jakim
jestem.
Zawierzę
moje życie,
ich
rozdzielenia.
Kto
oddaje
chwałę
Ojcu,
moje wzrastanie i moją walkę z grzechem. czyni to przez
Syna w Duchu
Świętym;
kto idzie
za Chrystusem,
/ Krzysztof
Wons
SDS/Salwator
/ czyni to,
ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (KKK n.
259).
Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest
zjednoczone z Bogiem, potrzebujemy Ducha Prawdy, który
nas o tym pouczy. Starajmy się całe nasze życie oddać
Bogu. Niech będzie ono na chwałę Trójcy Świętej. Czyńmy
wszystko, aby tak było. Każdego dnia podejmujmy walkę o
nasze dusze. .

/ Ks. Mariusz Frukacz /

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Miesiąc czerwiec zadedykowany jest
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Nabożeństwa ku czci Najświętszego
Serca Jezusowego są odprawiane
codziennie o godz. 6:40 pm., w niedzielę
o 12:10 pm
Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy!
CHICAGO
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CZERWCA
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KWIETNIA,
KWIETNIA2022
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE

13 czerwca - Wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora
Kościoła
Urodził się w Lizbonie w 1195 r. Wstąpił do
Kanoników Regularnych św. Augustyna. Ukończył
studia teologiczne i w roku 1219 otrzymał
święcenia kapłańskie. Usłyszawszy o duchowych
synach św. Franciszka z Asyżu, wstąpił do nich. Ze
szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo
święte. Udzielał pomocy duszpasterskiej i
kaznodziejskiej. Był generalnym kaznodzieją
zakonu. Antoni przemierzał miasta i wioski,
nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle
obrazowy i plastyczny język, postawa ascetyczna,
żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim
wielkie tłumy. Zmarł w Padwie, 13 czerwca 1231 r.
mając zaledwie 36 lat.

15 czerwca - Wspomnienie bł. Jolanty,
zakonnicy

Jolanta, córka węgierskiego króla, była żoną
księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Była
wzorową żoną i matką. Wraz z mężem fundowała
liczne klasztory franciszkańskie. Opiekowała się
biednymi i chorymi. Po śmierci męża wstąpiła do
klasztoru klarysek w Starym Sączu, później
przeniosła się do Gniezna gdzie zmarła w opinii
świętości w 1298 r.

17 czerwca - Wspomnienie św. brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika
Adam Chmielowski urodził się w Igołomii koło Krakowaw 1845 r. Pochodził
ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako młody chłopiec stracił rodziców i
wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Ciężko ranny dostał się do niewoli
rosyjskiej i stracił nogę. Gdziekolwiek przebywał, wyróżniał się silną
osobowością i postawą chrześcijańską, wywierającą duży wpływ na
otoczenie. Był wykształconym artystą malarzem, natchnienie czerpał z
tematów religijnych i przyniosło mu to miano "polskiego Fra Angelico".
Jednak idąc za głosem powołania zrezygnował z rozpoczętej kariery na
rzecz pomocy ubogim. W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się
przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów
wspomagał najbiedniejszych, a pracownia malarska stała się
przytuliskiem. Zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich
twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Zamieszkał wśród biedoty, by
pomagać im w dźwiganiu się z materialnej i moralnej biedy. W 1887 r.
przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert, rok później złożył
śluby. Ten dzień stał się początkiem działalności Zgromadzenia Braci III
Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie
"albertynami", a grupa jego pomocnic stała się początkiem sióstr
"albertynek". Albert był człowiekiem rozmodlonym, odznaczał się
heroiczną miłością bliźniego, umiłowaniem
ubóstwa i ufnością w opatrzność Bożą. Pomimo
swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe
przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży,
domy dla starców i nieuleczalnie chorych.
Przykładem swego życia Brat Albert uczył
współbraci i współsiostry, że trzeba być "dobrym
jak chleb". Zmarł w 1916 r. w opinii świętości w
Krakowie, wyniszczony ciężką chorobą i trudami
życia w przytułku. Św. Jan Paweł II beatyfikował
go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich,
a kanonizował 12 listopada 1989 r. na Watykanie.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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ZAKON RYCERZY ŚWIĘTEGO JANA
PAWŁA II
Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II
(Ordo Militiae Sancti Ioannis Pauli II)
albo Rycerze Świętego Jana Pawła II – dalej Zakon
– jest programem formacyjnym, powołanym z inicjatywy
Fundacji „Instytut Działalności Religijnej”
przeznaczonym dla mężczyzn – katolików świeckich
(Braci Rycerzy) i działa jako stowarzyszenie wiernych
świeckich, zgodnie ze stosownymi przepisami w tym
zakresie.
Inicjatywą powstania Zakonu jest wotum wdzięczności
za dar życia i pontyfikatu Świętego Jana Pawła II, by pod
sztandarem Chrystusa móc walczyć i służyć samemu
Bogu i Kościołowi, pod przewodnictwem
każdorazowego Biskupa Rzymskiego, zastępcy
Chrystusa na ziemi.

Parafialny
Karnawał

Podstawowym celem Zakonu

Zbliża się nasz coroczny
Karnawał Parafialny. Już dziś
zapraszamy na wspólne
świętowanie. W tym roku
Karnawał odbędzie się w
dniach 25-28 sierpnia.
Wciąż potrzebujemy nagród na loterię, poszukujemy
sponsorów karnawału, jak i wolontariuszy. Każdy, kto chciałby
pomóc przy karnawale proszony jest o kontakt z księdzem
proboszczem Stanisławem Jankowskim. Jeśli chciałbyś
podarować nagrody, prosimy o przyniesienie ich do kancelarii
parafialnej w godzinach pracy biura. Dziękujemy za każde
wsparcie i pomoc.

Parish Carnival
The parish carnival will take
place August 25- 28.
We are still in need of
prizes and volunteers.
Anyone who would like to
volunteer should contact
Fr. Stanisław Jankowski.

PARISH OFFICE HOURS
June, July & August
office hours are 9:00 am - 6:00 pm
BIURO PARAFIALNE
W czerwcu, lipcu i sierpniu biuro
parafialne jest czynne w godz. od
9:00 rano do 6:00 wieczorem.
CHICAGO

jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór
Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który to
niejednokrotnie dawał swoim życiem świadectwo
męskości i świętości. Pokazując, że obie te wartości
można połączyć na większą chwałę Bożą.
Ten zasadniczy cel Bracia Rycerze chcą realizować w
szczególności poprzez zaangażowanie w takie rodzaje
aktywności, jak:
1) dążenie do świętości swoich członków,
2) obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny,
życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),
3) dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,
4) promocja nauczania św. Jana Pawła II,
5) promowanie katolickiej duchowości świeckich,
6) wzajemna pomoc bratnia,
7) wspieranie duchowieństwa we wszelkich
przedsięwzięciach związanych z dobrem Kościoła,
8) promocja duchowości mężczyzny,
9) wspieranie chrześcijan.

****************************************
Wystawa na temat UKRAINY

"Wojna w Ukrainie i
niezwykła reakcja
Polaków w obiektywie
wolontariusza i
fotografa."
Serdecznie pragniemy
zaprosić drogich parafian
i gości na wystawę i relację pana Grzegorza Lityńskiego
o sytuacji na Ukrainie oraz w Polsce, gdzie przyjmuje się
uchodźców ze zniszczonej przez Rosję Ukrainy.
Spotkanie po Mszy św. wieczornej w sobotę 18 czerwca
w Sali parafialnej Resurrection Hall.

Zapraszamy.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 5, 2022 – 5 czerwca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $7,146.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(2, 854.00)
Second Collection
$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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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 każdy wtorek
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdy 3. wtorek 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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

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

Weekend of June 5

$1,000 - Annette & Frank Dvorak
$900 - Anonymous
$500 - Polnet
$220 - Wojciech Wojtyrowski
$200 - Lilia Czaja, Alicja iu Zbigniew Giza
$150 - Zofia Czarnecki
$100 - Krzysztof Ocytko, Czeslaw i Elżbieta
Garbarz, Marek i Ewa Moczydłowski, Stanisław
Rembelinski, Chester Lowisz, Stanisława Kruk, William
Kopec, Michael McGuire, Barbara i Zdzisław

W niedzielę, 19 czerwca
obchodzimy Dzień Ojca. W
pakiecie kopertek parafialnych
znajdują się kopertki, na których
można wypisać imię i nazwisko
swojego taty i wrzucić do koszyka z
kolektą. W tym dniu będzimy polecać w modlitwie
wszystkich naszych ojców - żyjących i zmarłych.

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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISJA DLA UBOGICH
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.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

SECOND COLLECTION - June 12
This week’s second collection is for the
PRIESTS’ HEALTH & RETIREMENT.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 12 czerwca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
FUNDUSZ ZDROWOTNY KSIĘZY EMERYTÓW.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

W poniedzialek, 13 czerwca,
serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli
Najświętszej Maryi Panny na nabożeństwo
fatimskie.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Patryk Hubert Luczka
BAZYLIKA ŚW. JACKA

