
 

 

 
 
Robert Artur Mroz 
Artur Andrzej Ozgur 
Aleksander Adam Panek 
Aleksandra Parobi 
Emily Grace Parry 
Sofia Alexandra Radwanski 
Zofia Jadwiga Radzik 
Mathew Rembeliński 
Filip Jakub Rębisz 
Dominic Daniel Roszko 
Julia Rzepiela 
Laura Rzepiela 
Jakub Słodyczka 
Livia Anna Smarduch 
Sebastian Jacek Stach 
Nicole Magdalena 
Sterkowiec 
Maya Swierczek 
Maja Veronika Szal 
Victoria Anna Szczepanski 
Julia Katarzyna Szmajda 
Oliver Patryk Tomasiak 
Konrad Kevin Tomczyk 
Jakub Bogdan Urbanowicz 
Dominik Wesołowski 
Anthony Leon Wilkolek 
Oskar Wiszowaty 
Kamil Dawid Wysocki 
Emilia Maja Zachara 

 
 
Sara Balenda 
Kevin David Bęben 
Alexandra Brzozowski 
Oliwia Chmara 
David Mark Chudoba 
Ines Veronica Fedchenko 
Jakub Krzysztof Fulara 
Oscar Mariusz Gadula 
Alicja Oliwia Glowacka 
Marek Gowgiel 
Gabriel Wladyslaw Gronski 
Ella Ewelina Grosicki 
Michael Holesz 
Marek Juściński 
Matthew Michael Józefczyk 
Wiktoria Izabella Kaczor 
Nicole Gabrielle Kloc 
Karol Antoni Kon 
Michal Koszczuk 
Krystian Krasewicz 
Anthony David Krysciak 
Nikola Krywult 
Jakub Piotr Kulawiak 
Jan Leonard Maciejewski 
Eric Matyszewski 
Oliwia Wiktoria Mikulski 
Eric Sebastian Oko 
Patryk Mroz 
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CONFESSION / SPOWIEDŹ 
MONDAY—SATURDAY:  7:45 A.M. & 6:45 P.M. 
SATURDAY:  5:00 P.M. 
 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:      7:45 rano & 6:45 wieczorem 
SOBOTA: 5:00 P.M.  

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 14 
6:00 AM - Health and blessings for Ryszard on his birthday; 
7:00 AM - †Andrzej Gaj; †Joseph and Nicholas Muntaner; †Alfons i 
Genowefa; 
8:00 AM - †Arthur Kopsian;  
7:00 PM -  Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji 
Dzierzgowski; †Andrzej Gaj; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;   
 

TUESDAY / WTOREK - May 15 
6:00 AM  - For Priests and Sisters serving in our parish; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii Rychtarczyk w 
dniu imienin;  
8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;   
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji 
Dzierzgowski; †Wiktoria Czyżewska; †Stanisław Gargula w 2 rocznicę 
śmierci; 

WEDNESDAY / ŚRODA - May 16 
6:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, CR;  
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;  
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in 
purgatory;  
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji 
Dzierzgowski;  

THURSDAY / CZWARTEK - May 17 
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;  
7:00 AM - †Ks. Joseph Wise, C.R.;   
8:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.  
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała Marchela z prośbą o 
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji 
Dzierzgowski;  

FRIDAY / PIĄTEK - May 18 
6:00 AM –†Rev. Chester Mitoraj, C.R.;  
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;  
8:00 AM -  †Rev. Michael Danek, C.R.  
7:00 PM - De Paul College Prep. Graduation Mass; 
 

SATURDAY / SOBOTA - May 19 
6:00 AM - God’s blessings for Judyta on her birthday;  
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Tadeusz Machalski; 
8:00 AM -  †Rev. Frank Majewicz, C.R.; 
1:00 PM - Adrian Gibała & Katarzyna Król 
4:00 PM - Jerome Nocek & Lola V. Iliavi-Ziomek 
5:30 PM  -†Jean Tokarz; ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; 
†Irene Bork;  
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą o potrzebne 
łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji Dzierzgowski; 
†Jean Tokarz; †Eugeniusz Osuch;  
 

SUNDAY / NIEDZIELA - May 20 
6:00 AM - -†Amelia Szczęsna w 20 rocznicę śmierci; 
7:30 AM - †Jan Plewa;  
9:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny Wojtas w dniu 
urodzin; †Lucjan Milewski; †Władysława Wicek;  
10:45 AM  - †Marco Antonio Solis; †Maria Kopińska;  
12:30 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą o 
potrzebne łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji 
Dzierzgowski;  
5:00 PM - For parishioners;  
6:30 PM - Za parafian;  

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR 

REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R. 

REV. STANISŁAW LASOTA, C.R. 

REV. ADAM PIASECKI, C.R. 

   SR. IWONA BOROŃSKA, MChR 

   SR. FRANCISZKA KELER, MChR 

   SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR 
 

Permanent Deacon / Stały Diakon ‐ FRANK GIRJATOWICZ 
Business Manager / Manager Finansowy ‐ NINI CENTENO  
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący 
Rady Parafialnej ‐ JOSEPH JUREK 
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA  
Pastoral Minister / Posługa Duszpasterska ‐ 
ARLETA SZPAK‐CZECHOWSKA 

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Paweł Pirych &  Anna Walencik 
Łukasz Baran & Diane Gusciora 

Daniel Gonzalez & Kristie Hendericks 
Łukasz Kazimierczyk & Marzena Zagaja 

 

SECOND CALL 
Ariel Kislo &  Ivy Soul 

Alexander Pol & Lydia Ayala 
 

THIRD CALL 
Adrian Gibala &  Katarzyna Król 

          Jerome Nocek & Lola Iliavi-Ziomek 

 

Mother’s Day Novena starts on May 13th. For 
nine days all enrolled mothers will be 

remembered in all masses. If you have not 
enrolled your mother yet, please do so by 

dropping off the name of your mother in the 
sacristy or the parish office by tomorrow.  

 

Nowenna z okazji Dnia Matki rozpocznie się 13 
maja. Przez dziewięć dni, wszystkie zapisane 
matki będą wspominane na każdej mszy św.  
Jest jeszcze możliwość zapisania żyjących i 
zmarłych matek na tę nowennę do jutra w 

zakrystii lub w biurze parafialnym. 



 

 

Pope Francis                   
Amoris Laetitia 

 

 17. Parents have a serious 
responsibility for this work of 
education, as the Biblical sages of- 
ten remind us (cf. Prov 3:11-12; 6:20
-22; 13:1; 22:15; 23:13-14; 29:17). 
Children, for their part, are called to accept and practice the 
commandment: “Honor your father and your mother” (Ex 
20:12). Here the verb “to honor” has to do with the 
fulfilment of family and social commitments; these are not 
to be disregarded under the pretense of religious motives 
(cf. Mk 7:11-13). “Whoever honors his father atones for 
sins, and whoever glorifies his mother is like one who lays 
up treasure” (Sir 3:3-4).  
 

 18. The Gospel goes on to remind us that children 
are not the property of a family, but have their own lives to 
lead. Jesus is a model of obedience to his earthly parents, 
placing himself un- der their charge (cf. Lk 2:51), but he 
also shows that children’s life decisions and their Christian 
vocation may demand a parting for the sake of the 
Kingdom of God (cf. Mt 10:34-37; Lk 9:59- 62). Jesus 
himself, at twelve years of age, tells Mary and Joseph that 
he has a greater mission to accomplish apart from his 
earthly family (cf. Lk 2:48-50). In this way, he shows the 
need for other, deeper bonds even within the family: “My 
mother and my brethren are those who hear the word of 
God and do it” (Lk 8:21). All the same, in the concern he 
shows for children – whom the societies of the ancient 
Near East viewed as subjects without particular rights and 
even as family property – Jesus goes so far as to present 
them as teachers, on account of their simple trust and 
spontaneity towards others. “Truly I say to you, unless you 
turn and become like children, you will never enter the 
kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this 
child, he is the greatest in the kingdom of heaven” (Mt 18:3
-4).  
 19. The idyllic picture presented in Psalm 128 is 
not at odds with a bitter truth found throughout sacred 
Scripture, that is, the presence of pain, evil and violence 
that break up families and their communion of life and 
love. For good reason Christ’s teaching on marriage (cf. Mt 
19:3-9) is inserted within a dispute about divorce. The 
word of God constantly testifies to that somber dimension 
already present at the beginning, when, through sin, the 
relationship of love and purity between man and woman 
turns into domination: “Your desire shall be for your 
husband, and he shall rule over you” (Gen 3:16). 
    … to be continued    
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Ascension of the Lord                                                                               May 13, 2018 

 

5/13 Ascension of the Lord                                     
5/14 St Matthias, Apostle 

He was not one of the Twelve; but 
after the treachery and death of 
Judas Iscariot, someone was needed 
to take his place. Two candidates 
were selected, and lots were drawn 
to see which of them should be 
made one of the Twelve: the choice 
fell on Matthias. Nothing is known 
about his history. 

5/15 St Isidore the Farmer (1070 - 1130) 
He was born near Madrid to very poor 
parents. He was a laborer and later a 
bailiff on the estates of a landowner 
called Juan de Vargas. He was noted 
for his piety. He died on 15 May 
1130. 
The biographical sources are 
unreliable, being essentially a 
catalogue of miracles. There is no 
reason, however, to doubt that he was 

a saint: devotion to him started shortly after his death, 
when many people who had known him were still 
alive. He is patron saint of Madrid. 

 

5/18   Pope St John I (- 526).    
 He was born in Tuscany and elected 
pope in 523. It was a time of high 
political and religious tension. Pope 
John I’s career reminds us what 
tolerance is and is not. Arianism was 

a dangerous heresy (by making the Son subordinate to 
the Father it made the Atonement virtually pointless) 
and there could be no compromise with it – but this 
did not mean that Arians themselves were to be 
persecuted for their beliefs. Then, as so often now, it 
was the state and not the Church that tried to use force 
to impose uniformity. 
 

5/19  St Dunstan (909 - 988)       
He was born near Glastonbury, a 
member of a noble family. He was 
brought up at court, and studied 
secular arts and literature before 
becoming a monk of Glastonbury, 
where he later became abbot. He died 
at Canterbury on 19 May 988. He was 
one of the most popular Anglo-Saxon 
saints, and many legends have grown up around him. 

LITURGICALLY SPEAKING 



 

 

 

CHICAGO                 ST. HYACINTH BASILICA 

Attention All Parishioners 
 

St. Hyacinth Parish will be celebrating 
its 125th Anniversary next year in 2019.  
One of the plans for is to create a 
directory book featuring all the families 
of our parish family.   The company that 
will do the project for us is Life Touch; 
a professional company that has been in 
business for years.  The company 
website is lifetouch.com. 
Part of the creation of this directory is to 
take family pictures.  Photo session is 
free of charge, and each family will receive a 
complimentary 8 x 10 photograph and directory for 
participating.  
  

We will be taking pictures May 17, 18, 19 and 20.  
Photo sessions will take place in Resurrection Hall. 
 

To sign up for your picture shoot please call the parish 
office at 773-342-3636.  We will also be in need of 
volunteers to help during the picture shoots.  

Ascension  of the Lord                                                                                         May 13, 2018 

 

Pope Francis - A Man of His 
Word, written and directed 
by three-time Academy 
Award® nominee Wim 
Wenders, is intended to be a 
personal journey with Pope 
Francis, rather than a 
biographical documentary 
about him. A rare co-
production with the Vatican, 
the pope’s ideas and his 
message are central to this 
documentary, which sets out 
to present his work of reform 
and his answers to today’s 

global questions from death, social justice, immigration, 
ecology, wealth inequality, materialism, and the role of 
the family.  In theaters beginning May 18. 

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

 

Monika Krzyżewski, Rev. Michał 
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. 

Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, 
Rev. Antoni Bus, Maria i Franciszek 
Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa 

Maria Santos, Helena Jankowska, 
Rev. Tomasz Wojciechowski; 

 

This week’s second collection will 
be for Catholic Charities Mother’s 
Day Appeal, which goes to help 

mothers, children, and seniors from 
our community who are struggling.  

 

“I encourage you to keep in mind all those people 
around us who are trapped in the cycle of poverty. 

They need to be given hope.” - Pope Francis 
 

Thank you for your generosity. 
God bless you! 

 

A special congratulations to all 
of our children that received 
their First Holy Communion 
and First Reconciliation this 
past week.   It is our hope and 

prayer that they will continue to grow in their love and 
faith in Jesus.  It is a time for all of us to once again recall 
our first reception of these sacraments, and to recall our 
first reception of these sacraments. 

 

Memorial Day May 28, 2018 
 

The annual Memorial 
Day Mass at St. 

Adalbert Cemetery will 
take place at 10:30 am.  

The Mass will be 
celebrated by the V. 

Rev. Gene Szarek, C.R., 
Provincial Superior of 

the USA Province of the 
Resurrectionists.  St. Hyacinth priests will also 

concelebrate at the Mass. 
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ROCZNICA I KOMUNII 
ŚWIĘTEJ 

 

Dzieci, które w zeszłym roku 
przyjęły Sakrament  

I Komunii Świętej obchodzą dziś 
swoją I rocznicę przyjęcia tego 

sakramentu. Msza święta 
rocznicowa godz. 9:00 rano.   

 
 

BIAŁY TYDZIEŃ-
OKTAWA  

I KOMUNII ŚW. 
 

Zapraszamy dzieci z 
rodzicami na „Biały 

Tydzień”, który będzie 
Oktawą I Komunii 

Świętej. Wszystkie dzieci 
w strojach komunijnych uczestniczyć będą każdego dnia 

we Mszy św.  o godz. 7:00 wieczorem.  

ROCZNICA I KOMUNII ŚW.  
BIAŁY TYDZIEŃ DZIECI KOMUNIJNYCH 

 

13 maja 
 9:00 am 

 WNIEBOWSTĄPIENIE  
                     PAŃSKIE 
 

W VII niedzielę wielkanocną 
obchodzimy Uroczystość 
W n i e b o w s t ą p i e n i a 
Pańskiego, upamiętniające 
zwieńczenie życia Chrystusa 
na  z iemi ,  k tóry  po 
zmartwychwstaniu wstąpił 
do nieba, by „zasiąść po 
prawicy Ojca”. Jak wiemy z 
kart Ewangelii, po swoim 
zmartwychwstaniu Chrystus 
ukazał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich 
oczach wzniósł się do Nieba.  
 

Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z 
opisu, przekazanego przez św. Łukasza ewangelistę w 
Dziejach Apostolskich. Miejscem wniebowstąpienia 
Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła 
się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego 
chwała. Wniebowstąpienie jest uroczystością radosną, 
ponieważ zwiastuje ponowne przyjście Pana, na które 
przygotowują się wszyscy chrześcijanie. Dni 
następujące po Wniebowstąpieniu mają, przygotować 
nas wiernych na przyjęcie Ducha Świętego, w 
uroczystość następnej niedzieli - Zesłania Ducha 
Świętego.  

Drogie Siostry i drodzy Bracia  
w Chrystusie,  

 

       Dzień Matki to szczególny czas, 
kiedy okazujemy szacunek i 
pamiętamy o wyjątkowej kobiecie w 
naszym życiu, która opiekowała się 
nami, kochała nas i ukształtowała 
nas na te osoby, którymi jesteśmy 
dzisiaj. To dzięki jej bezwarunkowej 
miłości rozpoczęliśmy rozumieć 

głębię miłości Chrystusa do nas, a także Jego przykazanie, 
aby dzielić się miłością z innymi.  
         Każdego roku w Dniu Matki, podczas kolekty Catholic 
Charities z okazji Dnia Matki mamy możliwość dzielenia się 
tą bezwarunkową miłością z ubogimi i bezbronnymi. Dla 
Catholic Charities okazywanie miłości nie oznacza jedynie 
udzielania pomocy materialnej. Chodzi w nim o działanie 
inspirowane tą samą miłością i miłosierdziem, jakie Jezus 
okazywał, kiedy przywracał ludziom godność i dawał im 
nadzieję na lepszą przyszłość. Catholic Charities w swoich 
działach polega na wolontariuszach i na otrzymywanym 
wsparciu finansowym. Dzięki temu jest w stanie oferować 
wszechstronne programy za pośrednictwem, których usuwa 
przyczyny cierpienia i odpowiada na wiele potrzeb, jak 
również pomaga wielu osobom zmieniać na lepsze swoje 
życie. Papież Franciszek dał nam sugestywny obraz 
Kościoła, jako „szpitala polowego”. W czasie wojny szpitale 
polowe są usytuowane bezpośrednio na polu bitwy – blisko 
rannych, którzy potrzebują pomocy. Analogicznie,150 
placówek Catholic Charities położonych w różnych 
miejscach należących do Archidiecezji Chicago, jest bardzo 
podobnych do szpitali polowych, które pomagają 
cierpiącym. Są one położone w okolicach, które niestety 
stały się prawdziwymi polami bitwy doświadczanymi 
plagami przemocy i desperacji. Placówki, w których 
realizowane są programy Catholic Charities są niczym 
bezpieczne nieba na terenach desperacko potrzebujących 
pomocy, a pracownicy i wolontariusze tych miejsc 
prawdziwie są szafarzami miłosierdzia. Pomagają przez 
rozdawanie gorących posiłków, żywności, zapewniają 
schronienie, opiekę nad dziećmi lub starszymi, udzielają 
poradnictwa, szkoleń zawodowych lub wszystkiego tego 
jednocześnie. Catholic Charities służy pomocą blisko 
milionowi osób rocznie. Zanosi miłość Chrystusa i Jego 
miłosierdzie osobom i miejscom będącym w największej 
potrzebie. Proszę, abyście przyjęli moje wyrazy szczerej 
wdzięczności za pomoc udzieloną w przeszłości na rzecz 
kolekty Catholic Charities z okazji Dnia Matki. Proszę 
również, abyście rozważyli możliwość złożenia hojnej 
ofiary, zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi, 
także w tym roku. Ofiary będą zbierane podczas II kolekty 
13 maja, w Dniu Matki.  
Niech Bóg błogosławi Wam i tym, których 
szczególnie kochacie. Z wszelkimi dobrymi 
życzeniami pozostaję. 
 

Szczerze oddany Wam w Chrystusie,  
 

Kard. Błażej Cupich - Arcybiskup Chicago 

SŁOWO OD KARDYNAŁA BŁAŻEJA CUPICH 



 

 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE  
 

Pierwsze Nabożeństwo zostanie 
odprawione w dzisiejszą niedzielę ,13 
maja, po Mszy św. wieczornej o godz. 
6:30. Od maja do października każdego 

13 dnia miesiąca będziemy 
kontynuować Msze św. i nabożeństwa 

fatimskie w naszej bazylice. 
Nabożeństwa fatimskie odprawiane w 
wielu parafiach i ośrodkach religijnych 

są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie 
się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych 
wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. Zapraszamy ! 
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Zdjęcia Pamiątkowe 
 

W 2019 roku Parafia św. Jacka będzie 
obchodzić 125 rocznicę swojego istnienia. 
Jednym z planów jest stworzenie książki 
katalogowej obejmującej wszystkie rodziny 
naszej rodziny parafialnej. Częścią 
stworzenia tego katalogu jest wykonanie 
rodzinnych zdjęć, za które nie trzeba płacić. 
Każda rodzina, która weźmie udział w sesji 
dostanie w prezencie jedno zdjęcie 8x10 oraz 
jeden katalog rodzinny.  Nastepna, druga już sesja zdjęciowa 
odbędzie się 17, 18, 19 i 20 maja, w sali na piętrze w 
budynku Resurrection Hall. 

Jeśli ktoś chciałby jeszcze dokonać rejestracji prosimy o 
telefon do biura parafialnego pod numer 773-342-3636.  

19 MAJA, godz. 12:00 - MILLENIUM PARK 
SPOTKANIE PARY PREZYDENCKIEJ  

Z POLONIĄ CHICAGOWSKĄ  
 

19 maja 2018 roku prezydent Andrzej 
Duda i Agata Kornhauser-Duda 
spotkają  się w Millennium Park  

z Polakami mieszkającymi w Stanach 
Zjednoczonych.  

 

W tym roku przypada 100 rocznica Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Centralne odchody tej rocznicy wśród Polonii 
Chicago będą miały miejsce w sobotę 19-go maja w Millenium 
Park o godz 12:00 w południe. Prezydent Polski Andrzej Duda 
i jego małżonka zapowiedzieli swoją obecność i będzie to 
największe wydarzenie roku z udziałem Prezydenta Dudy poza 
granicami Polski. Jest to 
wyją tkowa okazja,  aby 
podkreś l ic  znaczenie  i 
obecność Polonii w Chicago.  
 

Zapraszamy do Millenium Park 
na spotkanie z prezydentem 

wszystkich naszych rodaków 
mieszkajacych w Chicago.  

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy 
wszystkim naszym ofiarodawcom 

za wszelkie ofiary złożone na naszą 
bazylikę. W sposób szczególny 

pragniemy podziękować.  
 

*Panu Adam Dworniczak za 
niezwykle hojną ofiarę w wysokości $5000 dolarów; 
*Pani C. Lauerman za równie hojną ofiarę w łącznej 

sumie $400 dolarów; 
*Panu S. Sloniewicz za ofiarę $200 dolarów;  

*Państwu: G. Machalski, J&W Zyzda za ofiary 
$100 dolarów; 

Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej 
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi! 

Szczęść Boże! 

„POD BOŻYM NIEBEM” 
 

RODZINNE REKOLEKCJE + WAKACJE 
CAMP VISTA, WISCONSIN 

     
17—24 CZERWIEC, 2018 

 

„SKĄD jestem? DLACZEGO jestem?  
DOKĄD zmierzam?” 

 

Organizator: domowykoscioł.org 
 

Zapraszamy Małżeństwa! Więcej informacji:  
Diana 773-290-0041 lub ks. Stanisław Jankowski 

6:45pm  

ZAPRASZAMY 

Opieki Boga i Maryi na każdy dzień 

13 maja 

 w niedziele godz. 6:15pm  
w dni powszednie 



 

 

PRAY FOR THE DECEASED /  
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

† Dolores L. Karpowicz 
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 

 

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m. 

w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o 
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 p.m. w naszej bazylice.  Więcej informacji na stronie 
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org 

___________________________________________________ 
 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO  
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy 

Św. wieczornej w kaplicy. 
____________________________________________________ 

 

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 p.m. w Res. 
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki. 

_________________________________________________________ 
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych  
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy. 

___________________________________________________ 
 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  
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.  

___________________________________________________ 
 

KRĄG BIBLIJNY 
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall 

pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.  
_______________________________________________________ 

 

SODALICJA ŚW. TERESY  
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji 
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy. Kapelanem  grupy jest ks.Adam 
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska. 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                          13 maja 2018 

CHICAGO                                                                                                                                                             BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

PAPIEŻ FRANCISZEK  
DO WIERNYCH 

 

„Maryjo, Królowo Różańca Świętego, uproś 
Jezusowe miłosierdzie dla wszystkich nas, 
grzeszników. A Ty Panie, przemień nasze 
serca, aby wzrastała miłość na ziemi.” 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 
 

W dzisiejszą niedzielę, 13 maja 
II składka zostanie przeznaczona na Katolicką 

Organizację Charytatywną. 

 

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary! 
 

II Kolekta Na Rzecz Katolickiej 
Organizacji Charytatywnej 2018  

Dzisiejsza II kolekta organizowana jest z okazji Dnia Matki przez 
Katolicką Organizację Charytatywną działającej przy Archidiecezji 
Chicago. Pomaga ona ludziom w 164 lokalizacjach. Udziela pomocy 
znajdującym się w potrzebie, chroni i niesie pomoc  obsługując co 
roku ponad 1 milion ludzi z terenu Archidiecezji Chicago i okolic. 
Dzień Matki to jedyny dzień, kiedy Katolicka Organizacja 
Charytatywna zwraca się w parafiach do każdego z nas z apelem o 
wsparcie finansowe. Okażmy nasze wsparcie dla ogromnego 
miłosierdzia Kościoła, składając ofiarę na rzecz tejże organizacji 
podczas dzisiejszej II kolekty. Katolicka Organizacja Charytatywna 
dziękuje wszystkim za przekazywanie darów, by pomóc głodnym, 
bezdomnym i cierpiącym w Chicago i na przedmieściach. Donacji 
można również dokonać bezpośrednio przez internet na stronie 
www.catholiccharities.net/donate lub pocztą na adres: Catholic 
Charities, 721 N. LaSalle St, Chicago, IL 60654. Twój dar z okazji 
Dnia Matki pomoże ludziom żyć bardziej owocnie i bezpiecznie oraz 
sprawi, że ich życie będzie bardziej udane. Katolicka Organizacja 
Charytatywna niesie nadzieję już od 100 lat. Możesz dowiedzieć się 
więcej na stronie www.catholiccharities.net.  
„Nie zapominajcie o tych, którzy żyją wśród was w biedzie. Oni 

też potrzebują nadziei.”  ‐ Papież Franciszek 

WELCOME - WITAMY 
    Welcome new parishioners in our Basilica!   

       Witamy nowych parafian w 
naszej wspólnocie Bazyliki  

św. Jacka! 
 

ADAM&NICOLLE IGNACIUK 
DANIELLE & KRYSTIAN MICHALAK 

LINA ZUNINO;     RAFAŁ HENRYK ZURYK  
FRANCISCO PADILLA 

 

KARTKI NA DZIEŃ MATKI 
 

Dziś, 13 maja, obchodzimy Dzień Matki. 
Na stolikach przy wyjściach z kościoła 

wystawione są piękne kartki, które można 
ofiarować mamie, oraz koperty na których 

należy napisać imię i nazwisko matki i 
wraz z ofiarą rzucić na tacę lub przekazać 
do zakrystii. Bukiet duchowy to nowenna  
- przez 9 dni będą odprawiane Msze Św. w  intencji matek 

zarówno żyjących jak i zmarłych.  

PAPIESKA INTENCJA NA MIESIAC MAJ: 
 

*Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy 
wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując 

swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na 
wezwania dzisiejszego świata.” 


