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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

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 27

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,
O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Władysława w dniu
imienin, +Jacek Rudnicki, +Jan Plewa, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni
Kurkowscy, +Mira Puszman
TUESDAY / WTOREK - JUNE 28

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Sara Chrzanowski
8:00 AM - For Urszula & Michał Kramarski and for their children
Amy and Alyssa, +Edward & Lorraine Nazimek, +Mira Puszman
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Mira Puszman, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni
Kurkowscy
WEDNESDAY / ŚRODA - JUNE 29

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, +Edward &
Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki on 2nd anniversary of death
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Piotra Mrugały w dniu imienin, O
Boże błogosł. dla Pawła w dniu imienin, +Ks. Adam Piasecki w 2-gą
roczn. śmierci, +Jacek Rudnicki, +Mira Puszman, +Adam Ocytko,
+Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena i Antoni
Kurkowscy, +Feliks i Michalina Pawełko
THURSDAY / CZWARTEK - JUNE 30

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
8:00 AM - For God’s B & H forUrszula & Michał Kramarski and for
their children Amy and Alyssa, Health & Blessings for Elizabeth &
Jesys Anaya, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Sara Chrzanowski, +Jacek Rudnicki, +Zenon Skiscim,
+Adam Ocytko, +Władysława i Józef Bienias, +Franciszek, Helena
i Antoni Kurkowscy, Mira i Zbigniew Puszman, +Marek Puszman
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - JULY 1

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connolly Sr. & Jr.
Czajkowski & Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jasus for our sins
7:00 PM - +Adam Ocytko,+Jacek Rudnicki, +Władysława i Józef
Bienias, +Sara Chrzanowski, +Ks. Adam Piasecki, C.R.
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - JULY 2

8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Sara Chrzanowski, +Wilbur Schatz
1:00 PM -Wedding: James Kaczmarczyk & Monika Kolman
4:00 PM -Wedding: Arturo Hernandez & Isela Juzrez
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jacek Rudnicki, +Adam Ocytko, +Józef Filip, +Adolf
Adam Zaleski w 18-tą roczn. śmierci
SUNDAY / NIEDZIELA - JULY 3

6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i Czesława
Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik, +Sara Chrzanowski
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family , Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 17-tą rocznicę śmierci, +Stanisław,
Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny, +Władysław Tutaj w 12-tą roczn.
śmierci, +Ks. Adam Piasecki
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Ted Mitrenga
12:30 PM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla członków Koła
Różańcowego i ich rodzin, a dla zmarłych o radość wieczną oraz o
dary Ducha Św. dla opiekuna Ks. Antoniego, +Jacek Rudnicki,
+Maciej i Zofia Wiśniewscy
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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

Paweł Drożdż & Jessica Zysko
Christopher Knight & Rachel Kendrick
SECOND CALL

Patrick Fitton & Colleen Froehlich
THIRD CALL

Przemysław Mosio & Rebecca Lenart
BAPTISM / CHRZTY
Liam Michael Trotti
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Wiesław Chodorowski † Ted Noga
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MEDITATION
REFLECTION
- Fifth Sunday of Lent

Luke 9:51-62
Jesus resolutely determined to
journey to Jerusalem.
Today's Gospel reading begins a long
section unique to Luke's Gospel. Jesus begins his journey
to Jerusalem, which will end with his ministry in
Jerusalem. It is in Jerusalem that his disciples wait after
his Ascension to be sent the Holy Spirit on Pentecost.
And it is from Jerusalem, in Luke's second volume, the
Acts of the Apostles, that the Good News is spread to
Rome and the ends of the earth.
Immediately Jesus is met with rejection, as a Samaritan
village will not receive him because he is going to
Jerusalem. There was animosity between Samaritans who
worshiped on Mount Gerazim and Jews who worshiped
in Jerusalem. Jesus was also rejected as he began his
ministry in Galilee in Chapter 4. And he will be rejected
for the last time when he reaches Jerusalem. James and
John want to call down fire from heaven to destroy the
people in the village, but Jesus rebukes them and moves
on. There is often the temptation to use violence to
achieve right. Jesus has come to break this temptation. He
is aware that he must undergo violence himself before he
can enter his glory.
The rest of today's reading is about the radical demands
of discipleship. The three people who volunteer to
become disciples on this journey show that they do not
understand the demands Jesus will make of them. Neither
care of self, care for the dead, nor care of one's family (as
required by the Fourth Commandment) can come before
the demands of discipleship. Jesus reminds the first
volunteer, who would go wherever Jesus goes, that
animals in the wild have more security than do Jesus and
his followers. The second, who wants to bury a parent, is
reminded that the demands of proclaiming the Kingdom
of God take precedence. And the third, who wants to say
farewell to his family, is reminded that once you put your
hand to the plow you cannot look back or the furrow will
be crooked. Such a person is not ready for the Kingdom
of God.
Jesus seems harsh here, but he is only asking of his
disciples what he asks of himself. Jesus' unconditional
commitment to God's saving work will demand of him
his life. He knows this, but the disciples do not
understand. Jesus does not want anyone to rush into
discipleship, because the demands of discipleship require
everyone
considering it to be
aware of the cost,
make Jesus and his
mission central to his
life, and then go
forward without
looking back.
(loyolapress.com)
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LITURGICALLY SPEAKING

6/27 St. Cyril of Alexandria (370-444)

Cyril was moderate and conciliatory, and sought to reconcile to the
Church any Nestorians who were
willing to engage in dialogue. It is
largely through his efforts that we
can celebrate (even if we still fail to
understand) the two natures of
Christ, and that we can address
Mary as “Mother of God”. It is as a
theologian rather than as a politician that Cyril is honored.

6/28 St Irenaeus (130 - 202)

Irenaeus was born in Smyrna, in
Asia Minor (now Izmir in Turkey) and emigrated to Lyons, in
France, where he eventually became the bishop. It is not known
for certain whether he was martyred or died a natural death.

6/29 Saints Peter and Paul, Apostles

Veneration of the two great Apostles, Peter and Paul, has
its roots in the very foundations of the Church. They are
the solid rock on which the Church is built. St. Peter suffered martyrdom under Nero, in A.D. 66 or 67. He was
buried on the hill of the Vatican where recent excavations
have revealed his tomb on the very site of the basilica of
St. Peter's. St. Paul was beheaded in the via Ostia on the
spot where now stands the basilica bearing his name.
Down the centuries Christian
people in their
thousands have
gone on pilgrimage to the
tombs of these
Apostles.

6/30

First Martyrs of the See of Rome

When the city of Rome had been devastated by fire in the
year 64, the Emperor Nero launched a persecution against
the Christians, who were thrown to the wild beasts in the
arena or soaked in tar and used as living torches.
Their deaths are documented in the writings of the Roman historian Tacitus and in Pope St Clement’s letter to
the Corinthians.
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Fr. Jerzy Zięba 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, 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.
This week, we 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
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Experience the power of
prayer!

Young adults ages 18-45
are invited to join the
members of the North
American Vocation
Team on Tuesday, June
28 from 7-8 p.m.
Central Time (8-9 p.m.
Eastern Time) for evening
prayer via Zoom.
Based on the Liturgy of the
Hours, the online evening prayer typically lasts about an
hour and includes scripture, psalm responses, the
Magnificat, personal and communal intercessory prayers
as well as time for faith sharing with other young adults
from across the U.S. and Canada!
For questions, please contact sisters@ssnd.org.

Mid-life Singles
Are you looking for a
space and time to reflect
in order to gain a renewed sense of purpose
and connection ?
Register today for a REFLECT Day of Reflection
at Marytown Retreat and Conference Center in Libertyville, IL.
(30 miles northwest of Chicago), on Saturday, July 16 2022.
Take a chance and get involved...
you won't regret it!
Cost is $50 including continental
breakfast and lunch.
Visit www.ReflectRetreat.com,
e-mail reflect.illinois@gmail.com

PARISH OFFICE WILL BE CLOSED
ON MONDAY, JULY 4TH

POPE’S INTENTION - JULY
For the elderly
We pray for the elderly, who
represent the roots and memory of
a people; may their experience and
wisdom help young people to look
towards the future with hope and responsibility .

First Friday and First
Saturday
July 1 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.
CHICAGO
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/ Krzysztof
Wons
SDS/Salwator
/
zamiarów, za którymi kryje się postawa letniości i
połowiczności.
Poproszę Jezusa o
serce zdecydowane w
pójściu za Nim. Będę
się wracał do Niego z
prośbą: „Zachowaj
moje serce od
oziębłości”.

/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /

PAPIESKA INTENCJA NA LIPIEC

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które
są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich
doświadczenie i mądrość pomagały
najmłodszym patrzeć w przyszłość z
nadzieją i odpowiedzialnością.
CHICAGO
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28 czerwca - Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Św. Ireneusz żył w drugim wieku, pochodził
ze Smyrny (obecny Izmir) w Azji Mniejszej,
gdzie w młodości pobierał nauki u Polikarpa.
Następnie jako kapłan osiadł w Lyonie, gdzie
po męczeńskiej śmieci Potyna, w czasie
prześladowania z 177 r., został jego następcą.
Kościół za czasów Ireneusza musiał stawiać
czoła dwom zewnętrznym przeciwnikom:
pogaństwu i judaizmowi oraz przeciwnikom
wewnętrznym: gnostycyzmowi i
montanizmowi. Przypuszcza się, że zmarł śmiercią męczeńską
albo podczas oblężenia Lyonu i masakry ludności przez hordy
cesarza Septyma Groźnego w 197 r. Biskup Lyonu jest
wskazywany przez Sobór Watykański II jako „wzór wielkiego
biskupa”. Był przede wszystkim człowiekiem wiary, cechuje go
roztropność, bardzo dobra znajomość doktryny oraz żarliwość
misyjna. Ireneusz czerpał swą siłę z modlitwy, swą mądrość i
rozeznanie ze stałego rozmyślania nad Pismem Świętym.
29 czerwca - Św. Apostołów Piotra i Pawła
Ich życiorysy były tak niepodobne,
a dokonania dla chrześcijaństwa tak
doniosłe, że każdy z nich zasługuje
na osobne upamiętnienie. A jednak
Kościół czci ich jednego dnia. Nie
tylko dlatego, że – jak głosi tradycja
– tego samego dnia i w tym samym
mieście ponieśli śmierć męczeńską
z powodu swej wiary. Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
mówi o tym, że jedność Kościoła zbudowana jest
z różnorodności tworzących go ludzi. Nie szkodzi jej
odmienność dróg, na których spotkali Jezusa Chrystusa. Ważne,
że za Nim poszli, oddali Mu całe życie i wypełnili powierzoną
im misję. „Św. Piotr, rybak z Betsaidy, zostaje ustanowiony
przez Chrystusa kamieniem węgielnym Kościoła. Św. Paweł,
oślepiony na drodze do Damaszku, z prześladowcy chrześcijan
staje się Apostołem Narodów. Obydwaj kończą życie
męczeństwem w Rzymie. Poprzez nich Bóg dał Kościołowi
«zaczątek wiary»” – powiedział św. Jan Paweł II w 1999 r.,
wyjaśniając miejsce świętych Piotra i Pawła w dziejach
chrześcijaństwa.

30 czerwca Św. Pierwsi
Męczennicy
Kościoła
Rzymskiego
Wspomnienie świętych, którzy pozostali bezimienni, a umarli w
okrutnych torturach w czasie prześladowania, jakie wybuchło za
panowania cesarza Nerona w roku 64 i trwało do roku 67.
Według ówczesnych historyków, chrześcijanie – określani w ten
sposób z pogardą, byli oskarżani o wszelkie nieszczęścia lub
klęski. Zostali także obwinieni o wywołanie pożaru, który przez
wiele dni szalał w Rzymie, niszcząc całe dzielnice.
Okrucieństwo, z jakim ich później zabijano, było tak wielkie, że
gorszyło nawet samych Rzymian, na ogół tolerancyjnych wobec
innych religii. Chrześcijanie byli paleni żywcem, rozszarpywani
przez dzikie zwierzęta albo krzyżowani i ścinani mieczem.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Zapraszamy na
nabożeństwa
Pierwszego Piątku
i Pierwszej Soboty
miesiąca
1 lipca - Pierwszy Piątek

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

2 lipca - 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 grzechy nasze.

Parafialny
Karnawał
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Our year-round Baby Bottle
Project enables the whole family to
participate in helping The
Women’s Centers of Greater
Chicagoland’s pro-life mission.
Empty baby bottles are dispersed at local parishes and
schools for families and students to bring home and
collect their spare change to help fund the work that we
do. At the same time, participants pray for women and
children who are vulnerable to abortion. This project is a
wonderful way for the community to show its support for
life and for children to learn the beauty of giving to help
others.
We would like to thank everyone who contributed to the
great success of the project. We are grateful
that your parish continues to support our
Mission to Save Life.

Thank you so much

Zbliża się nasz coroczny
Karnawał Parafialny. Już dziś
zapraszamy na wspólne
świętowanie. W tym roku
Karnawał odbędzie się w
dniach 25-28 sierpnia.

for your generous donation of $ 4,866.09
to the 2022 Baby Bottle Collection run by St. Hyacinth.
May God bless you and thank you so much for
continuing to support the life-saving work of the TWC!
Sincerely, Janet Back - Fundraising Manager

Wciąż potrzebujemy nagród na loterię, poszukujemy
sponsorów karnawału, jak i wolontariuszy.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy Karnawale
na spotkanie organizacyjne
w środę 29 czerwca o godz. 7:30 pm w Resurrection Hall.

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
help is invited to the
carnival meeting
on Wednesday, June 29 at
7:30 p.m. at Resurrection
Hall.

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

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę,
3 lipca na Mszę św. w ich intencji o
godz. 12:30 oraz na wymianę tajemnic
różańcowych.

Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!
29 czerwca nasz organista, pan
Piotr Mrugała, obchodzi swoje
imieniny.

Z tej okazji składamy
Serdeczne Życzenia
Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej , zdrowia i wszelkich
potrzebnych łask.
Szczęść Boże.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
June 19, 2022 – 19 czerwca 2022
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $7,888.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(2, 112.00)
Second Collection - Repairs and Fathers Day
$9,107.00

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 19
$5,000 - Anonymous
$700- Anonymous
$400– Antoni B. Michalczyk
$350– Mr & Mrs Eugene Bożek
$300 - Wojciech Wojtyrowski
$200 - Barbara Przytulska, Anna Scisłowicz, Krystyna
Tchórz, Kazimierz Bator, Anna Haruza
$150 - Joseph Kopinski, Lilia Czaja, Maria Sajdak
$140 - Robert Skrenka
$100 - William Kopec, Andrzej Stopka, Kazimierz
Czechura, Chester Lowisz, Stanisław Wala, Czesław i
Elżbieta Garbarz, Grzegorz Lepionka, Jan Nowak,
Bogusław Noga, Helen Adams, Michael McGuire,
Tadeusz Pruski, Krystyna Prędka, Zygmunt Mikulicz,
Andrzej Makotyn.

SECOND COLLECTION - June 26
This week’s second collection is for the
Peter’s Pence.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 26 czerwca
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
Świętopietrze.
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”.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

