ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - March 26
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00AM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj; †Józefa Niezabitowska;
TUESDAY / WTOREK - March 27
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving
in our parish;
7:00AM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - ††Bridget & Joseph Connolly;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj; †Jan Plewa;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 28
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej
rodziny; ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls
in purgatory;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
HOLY THURSDAY/ WIELKI CZWARTEK - March 29
6:00 PM - For God’s blessings for Resurrectionists;
8:00 PM - †Łukasz Dominików;
GOOD FRIDAY / WIELKI PIĄTEK - March 30
3:00 PM - Good Friday Liturgy in English
6:30 PM - Liturgia Wielkiego Piątku w jęz. polskim
HOLY SATURDAY / WIELKA SOBOTA - March 31
6:00 PM - O pokój na świecie;
7:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
EASTER SUNDAY / NIEDZIELA WIELKANOCNA - April 1
5:00 AM - †Tadeusz Tekień; †Wiktoria, Marek, Stanisław, Danuta,
Bonifacy, Zofia, Michał, Jan, Maria, Roman, Aniela, Bogdan,
Maria, Teresa; †Maria Stec; †Helena i Tadeusz Gaj;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Ted Mitrenga;
†Edmund Jurczak; †Severo Acevedo; †Pedro Galarza; †Pedro
Lugo; †Tiburcio Gomez;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Łukasz Dominików;
10:45 AM - ††Joseph & Jean Tokarz; †Mike Bialas; †Edward
Utterback; ††Luis Rosario, Jose Luis Ochoa; ††Angelina &
Leonardo Gudino; ††Magdalena & Jack Acosta; ††Rosario & Juan
Marabillas; †James Giuseffi; †Manuel & Bertha Sanchez; ††Leona
Lee & Lorraine Mayles; †Richard Dalporto;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
wszelkie potrzebne łaski dla Pawełka Pyka z okazji 10. urodzin; O
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Koła
Żywego Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; O zdrowie i
błogosławieństwo Zmartwychwstałego Chrystusa dla rodziny
Staroń; †Józefa Pyka w 18. rocznicę śmierci; †Józef Baran w 12.
rocznicę śmierci; †Maria Stec; ††Marek i Marian Mielenkiewicz;
†Zofia Baluk; ††Aleksandra i Antoni Toczydłowski; †Bolesława;
††Eugenia i Stanisław Kakareko; †Radosław Kosikowski w 2.
rocznicę śmierci; †Stanisława Tyl; †Józef Kubieniec w 2. rocznicę
śmierci; †Henryk Rusin w 23. rocznicę śmierci; †Anna Rusin w 20.
rocznicę śmierci; ††Helena i Edward Staroń; ††Józefa i
Aleksander, Kazimiera i Natalia oraz zmarli z rodzin: Staroń,
Samiec i Radosz;
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 - JOE JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Pastoral Minister/Posługa Duszpasterska ARLETA SZPAK-CZECHOWSKA

PLEASE CHECK OUT OUR PARISH WEBSITE /
ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org
BAPTISM / CHRZTY
Emilia Iris Morales
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Matthew Vigneau & Teresa Kochanek
SECOND CALL

Bartosz Leszczyński & Iwona Zuber
Christopher Sime & Michelle Villa
Lukasz Moryl & Karolina Głowacka
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.
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PASCHAL TRIDUUM
3/29 Holy Thursday
The Triduum begins with the evening Mass of the
Lord's Supper on Holy Thursday, which commemorates
when the Eucharist was instituted at the Last Supper by
Jesus. The traditional English name for this day, "Maundy
Thursday", comes from the Latin phrase Mandatum
novum — "a new command" (or mandate) — which
comes from Christ's words: "A new commandment I give
to you, that you love one another; even as I have loved
you, that you also love one another" (Jn 13:34). The Gospel reading for the liturgy is from the first part of the
same chapter and depicts Jesus washing the feet of the
disciples, an act of servitude (commonly done by slaves
or servants in ancient cultures) and great humility.
In the evening liturgy, the priest, who is persona Christi,
will wash the feet of several parishioners, oftentimes catechumens and candidates who will be entering into full
communion with the Church at Easter Vigil. In this way
the many connections between the Eucharist, salvation,
self-sacrifice, and service to others are brought together

3/30 Good Friday
This is the first full day
of the Easter Triduum, a
day commemorating the
Passion, Cross, and death
of Jesus Christ, and therefore a day of strict fasting.
The liturgy is profoundly
austere, perhaps the most
simple and stark liturgy of the entire year. The liturgy of
the Lord's Passion consists of three parts: the liturgy of
the Word, the veneration of the Cross, and the reception
of Communion. Although Communion is given and received, this liturgy is not a Mass; this practice dates back
to the earliest years of the Church and is meant to emphasize the somber, mournful character of the day. The Body
of Christ that is received by the faithful on Good Friday
was consecrated the prior evening at the Mass of the
Lord's Supper and, in most cases, was adored until midnight or another late hour.
The simple, direct form of the Good Friday liturgy and
readings brings the faithful face to face with the cross, the
great scandal and paradox of Christianity. The cross is
solemnly venerated after intercessory prayers are offered
for the world and for all people. The deacon (or another
minister) brings out the veiled cross in procession. The
priest takes the cross, stands with it in front of the altar
and faces the people, then uncovers the upper part of the
cross, the right arm of the cross, and then the entire cross.
As he unveils each part, he sings, "This is the wood of the
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cross." He places the cross and then venerates it; other
clergy, lay ministers, and the faithful then approach and
venerate the cross by touching or kissing it. In this way
each person acknowledges the instrument of Christ's
death and publicly demonstrates their willingness to take
up their cross and follow Christ, regardless of what trials
and sufferings it might involve.

3/31 Holy Saturday. Easter Vigil
Holy Saturday is the last day of Holy Week and ends
the season of Lent. It is also known as the Vigil of Easter.
The day is traditionally a time of reflection and waiting.
The vigil stems back to when Jesus’ followers spent this
day waiting after his crucifixion on Good Friday. It is also
known as the day when Roman governor Pontius Pilate
instructed guards to be posted at the tomb to prevent Jesus’ followers from removing the body to claim that he
had risen from the dead.
Holy Saturday was also known as Great or Grand
Saturday, as well as the Angelic Night. It was the only
Saturday on which fasting was permitted in the early days
of the Christian church. According to some sources, fasting occurred during the entire day or lasted for 40 hours
before the Easter Sunday sunrise during the first century
CE. This day was a major day for baptisms in the early
church. Many churches still hold large services for baptisms on Holy Saturday.
Some people refer to Holy Saturday as Easter Saturday but this is a misnomer, as Holy Saturday is the last
day of Lent and the eve of Easter. The Saturday after
Easter Sunday is known as Easter Saturday, or Bright Saturday. It is important to note, however, that Holy Saturday is often referred to as Easter Saturday by some government sources in countries such as Australia.

Symbols
The Paschal candle, which is made of white wax,
symbolizes leading people out of the darkness into the
celebration of the Easter vigil. The candle is marked with
a cross, an alpha and an omega (the first and last letters of
the Greek alphabet). This symbolizes that Jesus Christ
has, and always will be with humanity, and is with humanity now, according to Christian belief.
The Easter Vigil has been the time for adult converts
to be baptized and enter the Church. After the conclusion
of the Liturgy of the Word, catechumens (those who have
never been baptized) and candidates (those who have
been baptized in a non-Catholic Christian denomination)
are initiated into the Church by (respectively) baptism and
confirmation. The Easter Vigil concludes with the Liturgy
of the Eucharist and the reception of the Body, Blood,
Soul, and Divinity of the Crucified and Risen Lord.
Carl E. Olson. "The Easter Triduum: Entering into the Paschal Mystery." Ignatius Insight (March 18, 2008)
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Pope Francis On Holy Week

C E L E B R AT I O N S
HOLY THURSDAY 6:00 PM ENGLISH
8:00 PM POLISH
GOOD FRIDAY

3:00 PM ENGLISH
6:30 POLISH

HOLY SATURDAY

6:00 PM POLISH
8:30 PM ENGLISH

EASTER SUNDAY
POLISH: 5:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM
& 6:30 PM
ENGLISH: 7:30 AM, 10:45 AM 5:00 PM
BLESSING OF EASTER BASKETS WILL
TAKE PLACE FROM 1:00 PM TO 4:PM IN
THE CHURCH ON HOLY SATURDAY.
==================================
SACRAMENT OF RECONCILIATION/
CONFESSION
Saturday March 24
Sunday March 25
Monday – Wednesday
Holy Thursday
Good Friday
Holy Saturday

7:45 AM & 8:00 PM
7:30 PM
7:45 AM & 7:30 PM
7:45 AM & 9:00 PM
7:45 AM & 8:00 PM
NO CONFESSIONS

WISHES FOR OUR DEAR
PRIESTS
ON HOLY THURSDAY
As we celebrate the establishment of
the Holy Eucharist and Priesthood
we would like to express our gratitude for your faithful service to the
Church. May the Lord shine His loving light on you. May He guide, support and strengthen you in fulfilling His will and carrying out this service of love to His people.
CHICAGO

… “In his description of hell,
Dante Alighieri pictures the devil
seated on a throne of ice,[2] in frozen and loveless isolation. We
might well ask ourselves how it
happens that charity can turn cold
within us. What are the signs that
indicate that our love is beginning to cool?
More than anything else, what destroys charity is greed
for money, “the root of all evil” (1 Tim 6:10). The rejection of God and his peace soon follows; we prefer
our own desolation rather than the comfort found in his
word and the sacraments.[3] All this leads to violence
against anyone we think is a threat to our own
“certainties”: the unborn child, the elderly and infirm,
the migrant, the alien among us, or our neighbour who
does not live up to our expectations.
Creation itself becomes a silent witness to this cooling
of charity. The earth is poisoned by refuse, discarded
out of carelessness or for self-interest. The seas, themselves polluted, engulf the remains of countless shipwrecked victims of forced migration. The heavens,
which in God’s plan, were created to sing His praises,
are rent by engines raining down implements of death.
Love can also grow cold in our own communities. In
the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, I sought
to describe the most evident signs of this lack of love:
selfishness and spiritual sloth, sterile pessimism, the
temptation to self-absorption, constant warring among
ourselves, and the worldly mentality that makes us concerned only for appearances, and thus lessens our missionary zeal.
During the Easter Vigil, we will celebrate once more
the moving rite of the lighting of the Easter candle.
Drawn from the “new fire”, this light will slowly overcome the darkness and illuminate the liturgical assembly. “May the light of Christ rising in glory dispel the
darkness of our hearts and minds”,[7] and enable all of
us to relive the experience of the disciples on the way to
Emmaus. By listening to God’s word and drawing nourishment from the table of the Eucharist, may our hearts
be ever more ardent in faith, hope and love…
…With affection and the promise of my prayers for all
of you, I send you my blessing. Please do not forget to
pray for me.”

This week’s second collection is for
Easter flowers and decorations.
Thank you for your
generous support.
ST. HYACINTH BASILICA
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Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym najważniejsze dni to: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i
Wielka Sobota Ostatnia Wieczerza miała miejsce w noc z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby
czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Istnieje ścisły związek pomiędzy Ostatnią Wieczerzą, na
której został ustanowiony Najświętszy Sakrament a ofiarą Chrystusa na krzyżu.
WIELKI CZWARTEK - Jezus świętował w gronie Apostołów. Uczniowie spożywali
świętą wieczerzę, śpiewali pieśni ojców. Z tej wieczerzy wyrosła Wieczerza, którą zwiemy
Mszą Świętą. Wspólnota kapłańska utworzyła się już w Wieczerniku: Jezus - Arcykapłan i
apostołowie, których Jezus wybrał i uświęcił, w geście pokory i miłości umywając im nogi.
Od tej pory uczniowie stali się sługami Jego kapłańskiego posłannictwa. Po wieczerzy Jezus
poszedł z przyjaciółmi do Ogrodu Oliwnego na spotkanie z cierpieniem, krzyżem, śmiercią.
W procesji, jaka kończy liturgię tego dnia, zanosimy Najświętszy Sakrament do ciemnicy, na
pamiątkę pojmania, uwięzienia i przesłuchiwania Jezusa.
WIELKI PIĄTEK - W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki
Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się
Mszy św. To dzień milczenia. Zamiast dzwonów - stukot kołatek. Ołtarz ogołocony. Organy
milczą. Zbieramy się, by słuchać krzyża. Naukę daje ukrzyżowany. Każdego roku
odsłaniamy krzyż, uroczyście klękamy, by ucałować drzewo, na którym zawisło Zbawienie
świata. Krzyż - czcigodny symbol, ale w Ciemnicy czeka sam Zbawiciel w rzeczywistości
sakramentalnego znaku Chleba. Bierzemy i jemy z wczorajszego, czwartkowego polecenia
Jezusa. Na zakończenie liturgii przenosimy Ciało Chrystusa do Bożego Grobu, tzw. Grobu
Pańskiego, gdzie trwamy na adoracji. Uwagę naszą przykuwa osłonięta welonem
monstrancja, kryjąc Ciało Pana za nas wydane.
WIELKA SOBOTA - jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych
nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie,
gdzie jest obecny Pan pod osłoną chleba. W ciszy przyjaciele czekali na niewiadomą.
Nie pojmowali jeszcze słowa „zmartwychwstać”. My już wiemy, na co czekamy!
Dlatego ciszy towarzyszą radosne przygotowania. Idziemy również poświęcić koszyczek
z cząstką świątecznego posiłku, który postawimy na stół. Wieczorem udajemy sie do
kościoła na liturgię Wigilii Paschalnej, która zaczyna się poświęceniem ognia. Jest to
naprawdę Wielka i wyjątkowa Noc, to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i
ludzkości. W niej dokonało się przejście ze śmierci do nowego życia, przez
zmartwychwstanie. Cała dynamika wigilijnej nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia,
pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania
całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

WYMOWA NIEDZIELI PALMOWEJ
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę męki śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby
obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim
umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół
obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki
i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św.
odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, a
szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We
wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych. Wielki Tydzień to ostatnie
dni Wielkiego Postu. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z
Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę
wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby w nim dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć
na krzyżu. Wjedźmy razem z Jezusem do Jerozolimy i oddajmy Mu pokłon, bo tylko On jest
prawdziwym Królem i Mesjaszem, który przychodzi w imię Pańskie.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki, Śmierci Zmartwychwstania Chrystusa. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam
szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu w Jego męce i chwale.
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Wielki Czwartek - 29 marca
Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

8:00 pm - Celebracja Wieczerzy Pańskiej

(Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do 12:00 w nocy)

Wielki Piątek - 30 marca
Dzień męki i śmierci Pana Jezusa

6:15 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
6:30 pm - Liturgia Wielkiego Piątku

(Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do 12:00 w nocy)

•Sobota - 24 marzec - 7:45 AM i 8:00 PM
•Niedziela Palmowa - 25 marzec - 7:30 PM
•Wielki Poniedziałek - Wielka Środa- 7:45AM i 7:30 PM
•Wielki Czwartek - 29 marzec - 7:45 AM i 9:00 PM

Wielka Sobota - 31 marca

•Wielki Piątek - 30 marzec - 7:45 A.M. i 8:00 PM

Dzień ciszy, modlitwy, oczekiwania

W WIELKĄ SOBOTĘ NIE MA SPOWIEDZI ŚW.

1:00 - 4:00 pm - Święcenie Pokarmów
5:45 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
6:00 pm - Liturgia Wigilii Paschalnej

(Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do wieczora)

Niedziela Zmartwychwstania
5:00 am - Rezurekcja
Pozostałe Msze św.:9:00 am, 12:30 pm, 6:30 pm
6:15 am - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Poniedziałek Wielkanocny
Msze Święte: 7:00 am, 12:30 pm, 7:00 pm
6:45 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego

CHICAGO

SAKRAMENT POJEDNANIA
SPOWIEDŹ WIELKIEGO TYGODNIA

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
W Wielki Czwartek, kiedy
świętujemy ustanowienie
sakramentu kapłaństwa,
dziękujemy Wam Drodzy
Kapłani za posługę w
różnych miejscach Kościoła:
przy ołtarzu, w
konfesjonale, w szkole,
wśród grup i wspólnot
parafialnych, pośród
chorych, potrzebujących,
przygotowujących się do
przyjęcia sakramentów.
Dziękujemy Wam za serce
w sprawowaniu tych posług, życzliwość, cierpliwość,
wyrozumiałość, za to, że wnosicie w nasze życie
Chrystusa. Jednocześnie życzymy Wam Drodzy Kapłani,
aby Chrystus, który wybrał Was i powołał, obdarzał
potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych
zadań, siłami fizycznymi i duchowymi, światłem i mocą
Swego Ducha. Życzymy wielu wspierających Was serc,
umysłów i rąk, życzliwości tych, którym posługujecie. Do
życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej.
Szczęść Wam Boże!

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

NIEDZIELA PALMOWA

AKTUALNOŚCI

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 25 marca
II kolekta zostanie przeznaczona na kwiaty
i dekoracje do grobu Pańskiego.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary
na ten cel!

Dzisiaj przed wszystkimi Mszami
Św. można nabyć palmy
wielkanocne. Dochód ze
sprzedaży będzie przeznaczony na
potrzeby bazyliki, w szczególności
na remont Domu Sióstr.
Zachęcamy do ich zakupu.

25 marca 2018

PAPIEŻ FRANCISZEK NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ
„Jezus jest wyraźnie określonym
Mesjaszem, z konkretnymi rysami sługi,
sługi Boga i człowieka, który idzie na
mękę; jest Tym, kto z wielką cierpliwością
znosi ludzki ból. Tak więc, kiedy również
my radośnie czcimy naszego Króla,
pomyślmy o cierpieniach, jakie będzie On
musiał znosić w tym tygodniu. Pomyślmy
o oszczerstwach, zniewagach, sidłach, zdradach, opuszczeniu,
o niesprawiedliwym osądzeniu, o ciosach, biczowaniu, o koronie
cierniowej...i wreszcie o Drodze Krzyżowej, aż po ukrzyżowanie.
(...) Jezus zawsze przestrzegał swych przyjaciół, iż Jego
ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę
i krzyż. Dotyczy to także nas, obyśmy idąc wiernie za Jezusem
nie czynili tego słowami, tylko czynami, modląc się o łaskę
cierpliwego znoszenia naszego krzyża. O to, aby go nie
odrzucać, nie pozbywać się go, ale patrząc na Chrystusa przyjąć
własny krzyż i nieść go dzień po dniu.”

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

POŚWIĘCENIE POKARMÓW
Przepełnieni wielkanocną radością,
zasiądziemy po Mszy rezurekcyjnej
do świątecznego stołu i podzielimy
się wzajemną życzliwością przy
składaniu sobie życzeń. Nowe
życie Zmartwychwstałego Pana
symbolizuje poświęcone jajko,
którym także dzielimy się wzajemnie.
Tradycyjnie, jak co roku, w Wielką Sobotę będzie
błogosławieństwo przyniesionych pokarmów
w koszyczkach wielkanocnych.
Poświęcenie pokarmów będzie miało miejsce
w naszej bazylice w godzinach od
1:00 do 4:00 po południu.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie ofiary
złożone na naszą bazylikę.
W sposób szczególny pragniemy
podziękować :
*Pani C. Lauerman za hojną ofiarę w łącznej sumie
$500 dolarów;
*Panu G. Galarza za hojną ofiarę w wysokości
$400 dolarów;
*Państwu E&G Szeszko za ofiarę $130 dolarów oraz
Panu Z. Giza za ofiarę $100 dolarów.
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

