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

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 20

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Sara Chrzanowski
8:00 AM - For God’s B & H for Urszula & Michał Kramarski and for
their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - W intencji osób sprzątających w kościele oraz ich rodzin,
+Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko, +Władysława i Józef
Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
TUESDAY / WTOREK - JUNE 21

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Sara Chrzanowski
8:00 AM - For God’s B & H 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 22

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Bronisław Karpuk on 22nd anniversary of death
8:00 AM - For God’s blessing and health for Urszula & Michał
Kramarski and for their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Sara Chrzanowski
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
THURSDAY / CZWARTEK - JUNE 23

6:00 AM - For the living and deceased members 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 - +Marian Żochowski, +Jacek Rudnicki, +Jerzy Kolosa,
+Adam Ocytko, +Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i
Antoni Kurkowscy
FRIDAY / PIĄTEK - JUNE 24

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Sara Chrzanowski
8:00 AM - For God’s B & H for Urszula & Michał Kramarski and for
their children Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jan Górski w 70-tą roczn. śmierci, +Janina i zmarli z
rodziny, +Jan Plewa, +Alfons, Stanisława i Jan Jabłońscy, +Jerzy
Kolosa, +Adam Ocytko,+Jacek Rudnicki, +Władysława i Józef Bienias,
+Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy
SATURDAY / SOBOTA - JUNE 25

8:00 AM - For God’s blessing and health for Urszula & Michał
Kramarski and for their children Amy and Alyssa, For the living and
deceased members of Nazimek Family, +Sara Chrzanowski
2:30 PM -Wedding: Łukasz Stachyra & Agnieszka Bobrowska
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Władysława i Józef Bienias, +Franciszek,
Helena i Antoni Kurkowscy, +Adam Ocytko
SUNDAY / NIEDZIELA - JUNE 26

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,
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family ,
Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa
9:00 AM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Urszuli i Michała Kramarski
oraz dla ich dzieci: Amy i Alyssa, +Lucjan Milewski w 17-tą rocznicę
śmierci, +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Danuta
Będkowska w 1-wszą roczn. śmierci, +Zmarli z rodzin: Widłak, Chrzan,
Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński i
Włodarski, +Anna, Jan, Józef, Stanisław Garb oraz zmarli z rodziny
Garbów
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Henryk Bujno,
+Grzegorz Maciołek ,+Stefan Maciołek, +Władysława i Józef Bienias,
+Franciszek, Helena i Antoni Kurkowscy, +Henryk Bujno, +Sara
Chrzanowski, +Adam Maciołek w 7-mą roczn. śmierci, +Adam
Grzegorz Maciołek +Stefan Maciołek
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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

Patrick Fitton & Colleen Froehlich
SECOND CALL

Przemysław Mosio & Rebecca Lenart
THIRD CALL

James Kaczmarczyk & Monika Kolman
Arturo Hernandez & Isela Juarez
BAPTISM / CHRZTY
Benjamin Glejch
Maximilian Glejch
Mila Grabowski
ST. HYACINTH BASILICA
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MEDITATION
REFLECTION
- Fifth Sunday of Lent

Luke 9:11b-17
They all ate and were satisfied.
Today, the second Sunday after
Pentecost, we celebrate a second
solemnity, which marks our
return to Ordinary Time. Today
is the Solemnity of the Most
Holy Body and Blood of Christ.
At one time, this day was
called Corpus Christi, Latin for “the Body of Christ.” In
the most recent revision of the liturgy, the name for this
day is expanded to be a more complete reflection of our
Eucharistic theology.
The feeding of the 5,000 is the only one of Jesus'
miracles to appear in all four Gospels. Luke places it
between Herod's question, “Who is this about whom I
hear such things?” and Peter's response to Jesus' question
about who he thought Jesus was: “You are the Messiah of
God.” In Luke the feeding is not the result of Jesus'
compassion for the crowd but is instigated by the
disciples. They wanted Jesus to send the crowd away to
town. Instead Jesus tells the disciples to give them some
food on their own.
The passage is meant to remind us of two feedings in the
Old Testament: the feeding of the Israelites in the desert
and Elisha's feeding of 100 people with 20 loaves in 2
Kings 4:42-44. It is also connected to the institution of
the Eucharist. As in the Last Supper accounts in
Matthew, Mark, and Luke and in Paul's account in 1
Corinthians 11:23-24, Jesus takes bread, looks up to
heaven, blesses the bread, breaks it, and then gives it to
the disciples. In using this exact language, Luke is
reminding his readers that in this miracle Jesus is doing
more than feeding hungry people as God did for the
Israelites and the prophet Elisha did as well. The bread he
gives is his body, which he will continue to give as often
as the community breaks bread in remembrance of him in
the Eucharist..
(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

LITURGICALLY SPEAKING
6/21
St Aloysius Gonzaga (1568 - 1591)
St Aloysius was the eldest son of a Mantuan
nobleman, and was intended by his father to
be a soldier. Aloysius, on the other hand,
had determined to be a missionary, and even
to die for his faith. He renounced his birthright in favour of his brother and at the age
of 16 became a Jesuit novice in Rome, living the same life of severe austerity and penance that he had followed even when serving in the courts of dukes and princes. In
1591 an epidemic of plague broke out in Rome, and the Jesuits
opened a hospital to care for the sick. Aloysius, still a novice,
worked hard in the hospital until he himself caught the plague.
He did not recover; but, his determination to die for the faith
having been fulfilled, died at midnight on the 20th of June with
the name of Jesus on his lips.
6/24 - The Most Sacred Heart of Jesus,
The heart has always been seen as the
"center" or essence a person ("the heart
of the matter," "you are my heart,"
"take it to heart," etc.) and the
wellspring of our emotional lives and
love ("you break my heart," "my heart
sings," etc.) Devotion to the Sacred
Heart of Jesus is devotion to Jesus
Christ Himself, but in the particular
ways of meditating on his interior life and on His threefold love
- His divine love, His burning love that fed His human will, and
His sensible love that affects His interior life. Pope Pius XII of
blessed memory writes on this topic in his 1956 encyclical,
Haurietis Aquas (On Devotion To The Sacred Heart).

„The Friday that follows the Second Sunday in Time After
Pentecost is the Feast of the Sacred Heart which brings to mind
all the attributes of His Divine Heart mentioned above. Many
Catholics prepare for this Feast by beginning a Novena to the
Sacred Heart on the Feast of Corpus Christi, which is the
Thursday of the week before. On the Feast of the Sacred Heart
itself, we can gain a plenary indulgence by making an Act of
Reparation to the Sacred Heart.”
6/25 - The Immaculate Heart of Mary
Historically, devotion to the Heart of
Mary grew up in parallel, but at a lesser
intensity than that of devotion to the
Heart of Jesus, only starting to become
more prominent during the time of St
John Eudes. St. John brought people to
love Christ and the Virgin Mary by
speaking tirelessly about their Heart, the
sign of the love God shows for us and the
communion to which we are called.
Honoring Mary's Immaculate Heart is
really just another way of honoring Mary as the person who
was chosen to be the Mother of God, recognizing her
extraordinary holiness and the immense love she bestowed on
Jesus as his mother, the person who was called to share in and
co-operate in his redemptive sufferings. The aim of the
devotion is to unite mankind to God through Mary's heart, and
this process involves the ideas of consecration and reparation.
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OUR
CORPUS
PALM
LORD
SUNDAY
CHRISTI
JESUS 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
JUNE10,
19,
21,
2022
2022
2021
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

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.
CHICAGO
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chlebem, który wyprowadza mnie z „pustkowia”.
Idąc w procesji Bożego Ciała, będę pytał siebie: Czy
wierzę w moc Eucharystii? Czy wierzę, że Jezus jest
cudownym chlebem na wszelkie moje głody, biedy i
bezradność. Będę w tłumie wyglądał cichego Jezusa
ukrytego w hostii i powtarzał: „Wierzę w Ciebie, Chlebie
życia”.

/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /

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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23 czerwca - Narodzenie Św. Jana
Chrzciciela

Imię pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg
okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Jan, syn
Elżbiety i Zachariasza, obojga w podeszłym
wieku, urodził się około sześć miesięcy przed
Jezusem. Również te narodziny zostały
zapowiedziane przez Archanioła Gabriela
Zachariaszowi, który stracił mowę, ponieważ
okazał się niedowiarkiem. Osiem dni po
narodzinach, kiedy nadszedł czas obrzezania, trzeba było nadać
dziecku imię. Zachariasz napisał wówczas „Jan”, zgodnie z tym,
co wskazał mu anioł. Jego język się rozwiązał i wypowiedział
słowa hymnu Benedictus. Na wyobrażeniach prezentujących
narodziny Jana Chrzciciela obecna jest także Maryja, która
opiekowała się kuzynką Elżbietą, matką Jana, natomiast
Zachariasza przedstawia się w trakcie pisania.
Jan był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu
dedykowana jest rzymska bazylika św. Jana na Lateranie –
katedra papieska.

24 czerwca - Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
Kościół katolicki obchodzi w piątek po
oktawie Bożego Ciała. Już starożytni pisarze
chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego
Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty:
chrzest z wody, która wypłynęła z przebitego
boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej
krwi. Początki kultu Serca Jezusowego
widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to niezależnie, w
różnych miejscach, pojawia się nabożeństwo do Serca
Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca
rozszerza się na cały Kościół. Przyczynili siędo tego: św.
Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes.
On właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes,
wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa. Główna jednak
zasługa w rozpowszechnieniu kultu Najświętszego Serca
przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) z
klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan Jezus wielokrotnie
objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał
liczne łaski.

25 czerwca - Niepokalanego Serca
NMP

Kult Serca Maryi rozwijał się równolegle z
rozwojem kultu do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Przyczynił się do niego św.
Jan Eudes wysławiając Serce Maryi
jako: Najświętsze Serce
Maryi lub Najsłodsze Serce Maryi. Odtąd
na obrazach zaczęły się pojawiać na
postaciach Maryi i Jezusa wizerunki ich
Serc. Ogromną rolę w kulcie
Serca Maryi odegrały jej
objawienia, szczególnie w
1830 św. Katarzynie Labouré,
w Paryżu, gdzie na rewersie
objawionego Cudownego
Medalika widnieje m.in. Serce
Maryi.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Next week, we will
take up the Peter’s
Pence Collection,
which unites us and
Catholics around the
world more closely
with the Holy Father
in two ways: it
supports the
structures of the
Holy See through
which the Pope governs the Church as well as his
charitable efforts to assist victims of war, oppression,
natural disasters, and others most in need.
Please be generous. For more information, visit http://

www.peterspence.va/en.html

Parafialny
Karnawał
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.
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"Wojna w Ukrainie i
niezwykła reakcja
Polaków w obiektywie
wolontariusza i
fotografa."

Grzegorz Lityński
(www.litynski.com) przedstawi relację z niezwykłej
reakcji Polaków, którzy od momentu inwazji Rosji na
Ukrainę masowo, na niespotykaną skalę, pomagają
Ukraińcom i zadziwili tym cały świat. Zobaczymy
zdjęcia z marca i kwietnia b.r. z ośrodków dla
uchodźców we Wrocławiu, dworców kolejowych oraz
przejść granicznych na wschodzie Polski, a także
wyjazdów Grzegorza Lityńskiego z pomocą humanitarną
w okolice Buczy, Borodianki i do Kijowa.
Długość pokazu: 45 minut.
Data: 18 czerwca 2022 r. (sobota)
Godzina: 8:00 pm
Miejsce: Resurrection Hall
Wstęp wolny.
Pokazowi towarzyszyć
będzie wystawa zdjęć
Grzegorza Lityńskiego pt.
"Ukraina i Polska 2022 niezwykłe czasy i zwykli
ludzie".

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
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 12, 2022 – 12 czerwca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,324.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3, 676.00)
Second Collection
$3,472.00

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 12

$250 - Anonymous
$200 - Wojciech Wojtyrowski, Joseph Kopinski, Anna
Scisłowicz,
$150 - Grzegorz Szeszko
$100 - William Kopec, Maria Szwedziuk,
Mr & Mrs Eric Daliege, Timothy
Tompkins, Karol Zak, Andrzej Stopka,
Kazimierz Czechura.

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.
SECOND COLLECTION - June 19
This week’s second collection is for the
repair needs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 19 czerwca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty.
Bóg zapłać za ofiarność.
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. 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej
„Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u
siostry Claudii.
KOLEKTA NA ŚWIĘTOPIETRZE
26 czerwca 2022

BĄDŹ ZNAKIEM MIŁOSIERDZIA
Zbiórka na Świętopietrze jest gestem
solidarności, dzięki któremu każdy wierny może uczestniczyć
w działalności Papieża jako Pasterza Kościoła powszechnego.
„Ofiary wiernych składane Ojcu Świętemu za pośrednictwem
składki na Świętopietrze przeznaczane są na potrzeby Kościoła,
na inicjatywy humanitarne i projekty promocji społecznej, a
także na wsparcie Stolicy Apostolskiej”.
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