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MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 2
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00AM - ††Helena i Tadeusz Gaj; †Józefa Rojek;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
12:30 PM- †Maria Stec;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj; ††Michalina Ryś z dziećmi;
††Józefa i Jan Magnuszewscy; ††Lucyna Borkowska z dziećmi;
††Teresa i Zygmunt Szumowscy; ††Jerzy Dworaczyk z
rodzicami; †Roman Polniak; ††Zmarli z rodzin Domaszewicz i
Oleńskich; †Józef Kiliński; †Krystyna Hawerlisze;
TUESDAY / WTOREK - April 3
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving
in our parish;
7:00AM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - For the Holy Father;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
WEDNESDAY / ŚRODA - April 4
6:00 AM - For health and blessings for Fr. Adam on his 47th
anniversary of Ordination;
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; †James Skrenka;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - April 5
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life;
7:00AM - †Henryk Janicki w 15. rocznicę śmierci;
8:00 AM - For health and blessings for Resurrectionists;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - April 6
6:00 AM - For living parents and benefactors of Resurrectionists;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - April 7
6:00 AM - ††For deceased parents and benefactors of
Resurrectionists;
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Mary Kopiński;
1:00 PM - Bartosz Leszczyński & Iwona Zuber
2:30 PM - Christopher Sime & Michelle Villa
4:00 PM - Łukasz Moryl & Karolina Głowacka;
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas;
7:00 PM - O pokój na świecie;

DIVINE MERCY SUNDAY /
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA- April 8
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Tadeusz Loch;
†Edmund Jurczak; †Stanisław Cabaj;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Maria Stec; †Tadeusz Loch;
††Stanisław Cabaj oraz zmarli z rodziny; ††Helena i Mieczysław
Rutkowski;
10:45 AM - For peace throughout the world;

12:30 PM - W intencji Eweliny i Bogdana Sucharskich w 5.
rocznicę ślubu, oraz o potrzebne łaski Boże i błogosławieństwo
dla całej rodziny; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
rodziny Staroń; ††Za zmarłych z rodzin: Staroń, Kubiszyn,
Samiec, Radosz, Ślusarczyk, Cebulak i Lach; †Antoni
Zalewski;
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

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Daniel Szwab & Magdalena Rogowska
Michael Payne & Mary Stroka
SECOND CALL

Matthew Vigneau & Teresa Kochanek
THIRD 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.

Easter Sunday
What is Divine Mercy Sunday?
Next Sunday is Divine Mercy
Sunday. Our Lord's explicit
desire requested through St.
Maria Faustina Kowalska is
that the The Divine Mercy be
celebrated on the first Sunday
after Easter.
Pope John Paul II made the
surprise announcement of this
change in his homily at the
canonization of St. Faustina on
April 30, 2000. There, he
declared: "It is important then that we accept the whole
message that comes to us from the word of God on this
Second Sunday of Easter, which from now on throughout
the Church, will be called ‘Divine
Mercy Sunday.' "
The Importance of the Image
During his homily, John Paul also
made clear that the Image of The
Divine Mercy St. Faustina saw,
which is to be venerated on
Divine Mercy Sunday, represents
the Risen Christ bringing mercy
to the world (see Diary 49, 88,
299, 341, 570, 742). Pope John
Paul II said: "Jesus shows His
hands and His side [to the
Apostles]. He points, that is, to the wounds of the Passion,
especially the wound in His Heart, the source from which
flows the great wave of mercy poured out on humanity.

April 1, 2018
POPE FRANCIS TWEET
Yes we are sure of it: Christ indeed from
death is risen. Happy Easter! May you bring
to all the joy and hope of the Risen Christ!

First Thursday, Friday
and Saturday of the Month
Thursday April 5 is the first Thursday of the Month.
As a parish family we pray for vocations to the
priesthood and religious life. Friday April 6 is the first
Friday of the Month and 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.

Prayer Corner
A Prayer for Easter
Almighty God, who
through your only-begotten
Son Jesus Christ overcame
death and opened to us the
gate of everlasting life:
Grant that we, who
celebrate with joy the day
of the Lord's resurrection,
may be raised from the
death of sin by your lifegiving Spirit; through Jesus
Christ our Lord, who lives
and reigns with you and the
Holy Spirit, one God, now
and forever. Amen.

"From that Heart, Sr. Faustina Kowalska, the blessed
whom from now on we will call a saint, will see two rays
of light shining from that Heart and illuminating the
world: ‘The two rays,' Jesus Himself explained to her one
day, ‘represent blood and water' (Diary, 299).
"Blood and water! We immediately think of the testimony
given by the Evangelist John, who, when a soldier on
Calvary pierced Christ's side with his spear, sees blood
and water flowing from it (see Jn 19:34). Moreover, if the
blood recalls the sacrifice of the cross and the gift of the
Eucharist, the water, in Johannine symbolism, represents
not only Baptism but also the gift of the Holy Spirit" (see
Jn 3:5; 4:14; 7:37-39).
Divine Mercy Sunday points us to the merciful love of
God that lies behind the whole Paschal Mystery — the
whole mystery of the death, burial and resurrection of
Christ — made present for us in the Eucharist.
CHICAGO

CONGRATULATIONS
On Tuesday April 4, Fr.
Adam Piasecki, C.R. will
celebrate his 47th
anniversary of Ordination.
Fr. Adam was ordained in Krakow back in 1971. Prior to
working here at St. Hyacinth, Fr. Adam served as Rector
of our seminary in Krakow, Provincial Superior in Poland,
and pastor at one of our parishes in Poznan. We give
thanks to God for Fr. Adam’s many years of service, and
wish him continued health and God’s blessings.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
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Easter Sunday

April 1, 2018
Easter Monday is a thanksgiving day
for the Congregation of Resurrection.

It is the anniversary of the profession of
first vows by the founders
of the Congregation in 1842.
-------------------------------------------------On the occasion of the Easter celebration
in our basilica one can gain a plenary indulgence. In order to obtain it, the faithful must, in addition to being in
the state of grace:
—have the interior disposition of complete detachment
from sin, even venial sin;
—have sacramentally confessed their sins;
—receive the Holy Eucharist

SPECIAL THANKS!
A very special and warm thank you to Sister Francis,
to Stanley our maintenance man, and the group of volunteers who decorated and prepared the church this
year for Easter. God Bless!
Serdeczne podziękowianie dla Siostry Franciszki, pana
Stanisława oraz grupy wolontariuszy, którzy włożyli
wiele pracy w wielkanocne udekorowanie naszej
bazyliki. Bóg zapłać!

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.
We will start taking pictures the
weekend of May 3, 4, 5, and 6. Pictures will be taken
from 2:00 PM – 9:00 PM . The second scheduled
photo shoot will be May 17, 18, 19 and 20. Pictures
will take place in Resurrection Hall.
Beginning April 6, volunteers will be at the front and
side doors of the church asking parishioners to sign up
for their picture shoot. If you need more information,
please call the parish office at 773-342-3636. We will
also be in need of volunteers to help during the picture
shoots.

Sign up for online giving at

GiveCentral
for your weekly offertory and other donations!
Three reasons to sign up:
1. Give Central is completely safe and secure as it follows SSL encryption standards.
2. It’s easy to sign up, update throughout the year, and
review your gifts as often as you like.
3. You can make your gifts through most credit cards
or online checking.
CHICAGO

This week’s second collection is for
Easter flowers and decorations.
Thank you for your
generous support.

BOY SCOUTS
On Thursday, March 8, 2018, our St. Hyacinth Basilica
Scouts held their Annual Blue and Gold Banquet,
celebrating 108 years of Scouting. A big Congratulations
goes out to the new Bobcats and the cub scouts that were
bridged over to Boy Scouts.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

1 kwietnia 2018

„NIE BÓJCIE SIĘ; SZUKACIE JEZUSA Z NAZARETU, KTÓRY BYŁ UKRZYŻOWANY.
NIE MA GO TU, ZMARTWYCHWSTAŁ”. (Mt 16, 6)”
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Kiedy słońce wschodziło w pierwszy dzień po Szabacie, jak
zapisano w Ewangelii, kilka kobiet szło do grobu aby namaścić ciało
Jezusa, który ukrzyżowany w piątek, był w pośpiechu owinięty w całun
i złożony w grobie. Szukały Go ale nie mogły Go znaleźć: nie było Go w
miejscu, gdzie został położony. Znaki pozostawione przypominały o
Jego pogrzebie: pusty grób, bandarze, prześcieradła. Jakkolwiek,
niewiasty zostały poruszone przez „ młodzieńca ubranego w lśniące
szaty”, który oznajmił im: „nie ma Go tu, zmartwychwstał”.
Ta niepocieszająca wiadomość, zdecydowała jednak o zmianie
kierunku historii. Od tego momentu poprzez głoszone z pokolenia na
pokolenie, pierwotne orędzie, staje się ciągle nowe. Rozbrzmiewa ono kolejny raz podczas Wielkanocy i z tego
miejsca głoszone jest wszystkim na całej Ziemi. W noc zmartwychwstania wszystko zostało odnowione. Stworzenie
na nowo odkryło pierwotny sens historii zbawienia. To tak jakby nowy początek historii i wszechświata, dlatego, że
Chrystus zmartwychwstał „jako pierwszy spośród tych co pomarli” (1Kor 15, 20) Chrystus, „Nowy Adam” stał się
„duszą żyjącą” (1 Kor 15,45)
W tym świętym czasie Wielkiej Nocy ludzie rodzą się do nowego życia i Bóg przypieczętowuje z nimi
wieczne przymierze we Krwi Słowa, które przyjęło ciało, zostało ukrzyżowane i zmartwychwstało. Jesteśmy
jednymi z nich. Chrystus Zmartwychwstały kieruje swoje zaproszenie do każdego i do każdej z nas kto przeżywa
walkę z grzechem, z nałogami, z konfliktami i bojaźnią. Człowiek dzisiejszy przeżywa strach
przed niepewnością jutra. A Chrystus przychodzi i dotyka głębi naszego serca i naszej duszy
i mówi: „Nie bójcie się, JA JESTEM z wami aż do skończenia świata” (Mt 28, 20)
Drodzy Bracia i Siostry w Panu Zmartwychwstałym!
Zapraszam na wspólną celebrację Tajemnicy Zmartwychwstania i przeżycia w gronie
wspólnoty św. Jacka największych świąt chrześcijaństwa – Zmartwychwstania Pana Naszego
Jezusa Chrystusa. Jest to również stosowny moment aby przy okazji składanych życzeń
wyrazić moją ogromną wdzięczność za wszelkie okazywane dowody przywiązania, miłości i
troski o naszą wspólnotę. Zapewniając o naszej życzliwości łączę zapewnienie o pamięci w
modlitwie. Amen, Alleluja!

Ks. Stanisław Jankowski, CR, wraz ze współbraćmi od tajemnicy Zmartwychwstania,
Siostry Misjonarki i nasi pracownicy

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego
czwartku, piątku i soboty miesiąca
*5 kwiecień - Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7:00 PM.
Modlimy się w tym dniu szczególnie o
powołania kapłańskie i zakonne.
*6 kwiecień - Pierwszy Piątek Miesiąca Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i
Komunii Św. wynagradzającej Najświętszemu
Serca Jezusa za grzechy osobiste i całego
świata. Msza Św. godz. 7:00 wieczorem.
*7 kwiecień - Pierwsza Sobota Miesiąca - Msza Święta i modlitwy
wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi o godz. 7:00 wieczorem.
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
zaprasza na nocne czuwanie po Mszy Św. wieczornej.

CHICAGO

KOŁO ŻYWEGO RÓŻANCA
Wszystkich członków
Żywego Różańca zapraszamy za
tydzień, 8 kwietnia na Mszę św.
o 12:30 w południe, w intencji
żywych i zmarłych członków
KŻR, na wymianę tajemnic różańcowych oraz
na coroczną
wielkanocną
święconkę, która
będzie miała miejsce
zaraz po Mszy św. w
Resurrection Hall na
piętrze. Zapraszamy.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY ŚWIĘTO DZIEKCZYNIENIA ZA ZGROMADZENIE
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
W tym dniu świątecznym Zgromadzenie Zmartwychwstańców
dziękuje Panu Bogu za łaskę powołania do życia w Kościele.
Zmartwychwstańcy obchodzą dzień Założycieli 17 lutego.
Natomiast Poniedziałek Wielkanocny jest dniem
dziękczynienia za powołanie do życia w Kościele. Ma to
związek z pierwszymi ślubami, które pierwsi uczniowie
Bogdana Jańskiego złożyli na Wielkanoc w roku 1842 w
katakumbach św. Sebastiana w Rzymie. Gdy wracali z
katakumb św. Sebastiana słyszeli bicie rezurekcyjnych
dzwonów i postanowili s ię nazwać brać mi
zmartwychwstańcami. „Pierwsi członkowie tej Wspólnoty

zostali natchnieni, by poświęcić się Zmartwychwstałemu
Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi Zmartwychwstania”, bo
umarli grzechowi i powstali z Chrystusem Zmartwychwstałym
do nowego życia w prawdzie i miłości.” (Konstytucja C.R.)
W tym dniu zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji
wspólnoty zakonnej zmartwychwstańców posługującej przy
naszej parafii.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ODPUST ZUPEŁNY W BAZYLICE
Z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w naszej
bazylice można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami: stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencji Ojca
Świętego i brak przywiązania do grzechu.

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
W środę 4 kwietnia, ks. Adam
Piasecki, C.R. będzie obchodził 47-tą
rocznicę
swoich
Święceń
Kapłańskich.
Ks. Adam był wyświęcony w
Krakowie w 1971 roku. Przed
przybyciem do naszej Bazyliki był rektorem
seminarium zmartwychwstańców w Krakowie,
przełożonym prowincjalnym
w Polsce i proboszczem
jednej z poznańskich parafii.
Dziękujemy Bogu za wiele
lat służby ks. Adama i
życzymy mu dużo zdrowia,
opieki Maryi i Bożego
błogosławieństwa na dalsze
lata jego kapłańskiej posługi.
Pamiętajmy o nim w swoich
modlitwach.
CHICAGO

Niedziela
Miłosierdzia
Bożego obchodzona jest w II
Niedzielę
Wielkanocną.
Święto ustanowione zostało
w 2000 roku przez św. Jana
Pawła II, na podstawie
prywatnych
objawień
mistycznych
św.
siostry
Faustyny
Kowalskiej.
W
„Dzienniczku” s. Faustyny czytamy, że ustanowienia tego
święta żądał sam Jezus Chrystus i dał obietnice związane z
nim. Poprzedza je nowenna do Miłosierdzia Bożego,
rozpoczynana już w Wielki Piątek.
Przed świętem Miłosierdzia Bożego w naszej bazylice
odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia, gdyż do
tego święta Pan Jezus polecił przygotować się przez
odprawianie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, która ma się
składać z koronki do Bożego Miłosierdzia, odmawianej
przez dziewięć dni (od Wielkiego Piątku). Pan Jezus
podyktował św. Faustynie intencje na każdy dzień. Ważna
jest nasza relacja do bliźnich. Jezus uzależnił swoje łaski od
naszego traktowania innych: „Córko

moja, jeżeli przez ciebie żądam od
ludzi czci dla mojego miłosierdzia,
to ty powinnaś się pierwsza
odznaczać
tą
ufnością
w
miłosierdzie moje. Miłosierdzie
masz okazywać zawsze i wszędzie
bliźnim. Podaję trzy sposoby
czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci
- modlitwa; w tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia i jest
niezbitym dowodem miłości ku
mnie. W ten sposób dusza wysławia
i odaje cześć miłosierdziu mojemu”. Jeśli chcemy
naśladować Jezusa w relacjach do bliźnich, prośmy Go, by
był dla nas natchnieniem, by prowadził, po swoich śladach
naznaczonych cierpieniem, ale i chwałą zmartwychwstania.
By na tej drodze pomagał dostrzegać bliźnich, którym
możemy wyświadczyć miłosierdzie czynem, słowem i
modlitwą, a przez to, byśmy mogli stać sie odbiorcami
niezliczonych łask płynących ze zdrojów Bożego
Miłosierdzia. Przed świętem Miłosierdzia Bożego w naszej
bazylice będziemy odprawiać Nowennę do Bożego
Miłosierdzia.

Każdego dnia po Wielkanocy nabożeństwo to będzie
miało miejsce przed Mszą św. o godz. 6:45 pm
Zapraszamy !

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
1:30 P.M. - Wystawienie Najśw.
Sakramentu
3:00 P.M. - Godzina Miłosierdzia Koronka do Miłosierdzia Bożego
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 1 kwietnia
II kolekta zostanie przeznaczona na kwiaty
i dekoracje do grobu Pańskiego.

1 kwietnia 2018
PAPIEŻ FRANCISZEK NA WIELKANOC

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary
na ten cel!
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Stanisława Gołębiowska;
† Helena Czerkawski;
† Richard Krysztowiak;
† Eugeniusz Osuch; † Jan Mazur;

THE AWAKENING-PRZEBUDZENIE
RODZINNY KONGRES MODLITWY
KWIECIEŃ 7–22, 2018

ŻYCZENIA OD KARDYNAŁA B. CUPICH

Z wielką radością mamy zaszczyt
zaprosić na pierwszy w historii Polonii Rodzinny Kongres Modlitwy Programu Katechetycznego Szkół Polonijnych Archidiecezji Chicago. Jest on
organizowany w ramach Licencji Programu Katechetycznego Archidiecezji
Chicago. Został pomyślany, m.in. jako cykl spotkań formacyjnych i ma być swoistą katechezą rodzin. Celem Kongresu
jest doświadczenie mocy i potrzeby modlitwy przez dzieci i
młodzież. Ukazanie młodym potencjału tkwiącego w modlitwie, szczególnie w zetknięciu z ich trudnymi, życiowymi
problemami. W ramach Kongresu odbędą się: Msze św. z
programami muzyczno-modlitewnymi, spotkania formacyjne
dla katechetów, spotkania formacyjne dla rodziców, Koncerty, Msza św. w Katedrze Holy Name na zakończenie Kongresu i roku katechetycznego. Wstęp wolny. Darmowy parking. Więcej informacji na stronie: pvm.archchicago.org/
events/the awakening.

Wydaje się, że napływające ze świata wiadomości są obecnie zdominowane przez informacje o
siłach siejących śmierć i o utraconych nadziejach.
Ubiegły rok przyniósł nam plagę przemocy z użyciem broni,
zalew bezradnych uchodźców w różnych częściach świata. Był
to rok, w którym borykaliśmy się z pytaniem o imigrację i rasizm w naszym własnym kraju, rok niezliczonych ofiar klęsk
żywiołowych i dużej liczby tych, którzy – używając słów
Papieża Franciszka – są wykluczeni ze społeczeństwa. Wydawać się może, że w świecie pozostało mało miejsca na
nadzieję i optymizm.
Jednak nasze doświadczenie jako osób wierzących i
nasze wspólne więzy wiary mówią nam, że nie jest to pełny
obraz rzeczywistości. Istnieje jeszcze inna prawda, którą jest
dobra nowina naszej wiary wielkanocnej. Chrystus zwyciężył
śmierć i zło. Chrystus zmartwychwstał!
Kiedy wyznajemy naszą wiarę w zmartwychwstałego
Pana nie zaprzeczamy, że w świecie jest wiele cierpienia i bólu.
Nawet zmartwychwstały Chrystus nosi na sobie rany - znak
swego cierpienia - ale On zmartwychwstał. Zwyciężył grzech i
śmierć, dzięki czemu nasze zwycięstwo jest pewne. Złożyliśmy
wielką nadzieję w Tym, który prowadzi nas naprzód. Jednak
nasza nadzieja nie kończy się tam, gdyż - jak mówi św. Paweł wszystko, co dziś świętujemy, musiało się wydarzyć „po to,

LOKALIZACJE KONGRESU: Kościół Św. Ferdynanda,
Ojcowie Cystersi, Kościół Św. Jana Ewangelisty, Kościół
Św. Tomasza Becketa, Kościół Św. Williama, Parafia Sacred
Heart, Katedra Holy Name.
Głównym mówcą będzie ks. Łukasz Buksa
- franciszkanin z Krakowa, który pracuje z
młodzieżą i jest również ekspertem w zakresie profilaktyki uzależnień, jest operatorem radiowym Polskiego Radia i autorem
ogólnopolskiej akcji "Wake Up - You Can
Do More", skierowanej do dzieci i młodzieży. W ramach tej
kampanii odwiedził już kilkaset parafii w Polsce, a także w
Europie i USA. Więcej informacji na temat kongresu można
uzyskać w naszej kancelarii parafialnej.
CHICAGO
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Drogie Siostry i drodzy Bracia w
Zmartwychwstałym Panu Jezusie,

aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za
nich umarł i zmartwychwstał”.

Nasze zobowiązanie na rzecz inicjatywy Odnów mój
Kościół w Archidiecezji Chicago świadczy o tym, że poważnie
traktujemy wiarę w Zmartwychwstanie. Staje się ona źródłem
nowej energii dla wielu wspólnot i osób indywidualnych niosących światu wiarę i dających nadzieję, których świat nie może
odebrać.
Niech nasza wiara w zmartwychwstałego Pana będzie
żywa w naszych sercach, abyśmy szczodrze i szeroko dzielili
się nią z innymi.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

- Kardynał Błażej J. Cupich
Arcybiskup Chicago
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