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Wojciech Paweł Kiełbus
Natalia Klaudia Klus
Kajetan Łukasz Kopera
Julia Izabella Kretowicz
Alex Kacper Krzos
Anna Monika Kulawiak
Sabina Róża Kurkowska

Alex Franciszek Kuzdas
Emily Weronika Kwaśny
Victoria Paulina Lipinski
Michelle Anna Luszczewski
Camilla Maria Magdalena Mróz
Tyler Paul Ottosen
Kacper Franciszek Parobi
Caroline Katarzyna Pawlik
Maya Magdalena Perlak
Kacper Antoni Pogorzelski
Nicole Faith Pojawis
Emily Stefania Polińska
Eryk Paweł Przywara
Paulina Maria Ptasiński
Adrian Paweł Sak
Arthur Kazimierz Sołtys
Victoria Katarzyna Stopka
Michael Kazimierz Stróżak
Daniel Piotr Szkaradziński
Magdalena Filipa Trzupek
Emilia Anastasia Tyrka
Rafał Augustyn Wawiorko
William Anthony Wietrzak
Victoria Teresa Wójcik
Krystian Jan Zając
Klaudia Thecla Zarebski
Weronika Rita Zubrzycki

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 7
6:00 AM - †Arthur Kopsian; †Pam Marion Pomagier;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Mary Kopinski; †Miguel Garcia;
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 8
6:00 AM - †Pam Marion Pomagier;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Stanisława Jareckiego w dniu imienin;
†Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Miguel Garcia; †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; †Prof.
Stanisław Bartkowski;
WEDNESDAY / ŚRODA - May 9
6:00 AM - †Arthur Kopsian; †Pam Marion Pomagier;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi dla Pawła w dniu
urodzin, oraz o potrzebne łaski dla jego rodziny; O potrzebne łaski i dary
Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in purgatory;
†Gregoria Madarang; †Miguel Garcia;
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; ††Wacław,
Józef, Teofila, Antoni Mysliwiec;
THURSDAY / CZWARTEK - May 10
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Miguel Garcia; †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;
FRIDAY / PIĄTEK - May 11
6:00 AM –God’s blessings for Isabella on her 16th birthday;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Miguel Garcia; †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;
SATURDAY / SOBOTA - May 12
6:00 AM - God’s blessings for Fr. Jankowski on his ordination anniversary;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Miguel Garcia; †Arthur Kopsian;
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; †Andrzej
Gaj; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Eugeniusz Osuch;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 13
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jean Tokarz; †Jan Plewa; †Julia Bialas;
9:00 AM - W intencji Dzieci, które świętują I Rocznicę Pierwszej Komunii Św. ,
oraz ich rodzin; †Lucjan Milewski; †Roman Babiński w 10. rocznicę śmierci;
†Władysława Wicek; †Cecylia Biernat; †Emilia Zarek w rocznicę śmierci;
††Zofia i Walter Mazur; ††Stanisław i Stefania Delimat;
10:45 AM - †Marco Antonio Solis; †Miguel Garcia; †Arthur Kopsian;
12:30 PM - Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z prośbą o potrzebne
łaski; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji Dzierzgowski; O
zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisławy Wróbel; O zdrowie i Boże
błogosławieńtwo dla Kazimiery Szpatuła z okazji Dnia Matki; O zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Mamy Heleny; †Elżbieta Białuski;
††Helena i Edward Staroń oraz zmarli z rodzin Staroń, Radosz, Samiec,
Kubiszyn, Fryzewski i Ślusarczyk;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;

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

BAPTISM / CHRZTY
Cole Keith Pritchett
Alan Andres Salgado Stepski
Rowan Elise Michalak
Matthew Stanislaw Erickson
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Ariel Kislo & Ivy Soul
Alexander Pol & Lydia Ayala
SECOND CALL

Adrian Gibala & Katarzyna Król
Jerome Nocek & Lola Iliavi-Ziomek
CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:
5:00 P.M.

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
7:45 rano & 6:45 wieczorem

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.

6th Sunday of Easter
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LITURGICALLY SPEAKING
5/7

St John of Beverley (-721)

John of Beverley (died 7 May 721)
was born at Harpham, in Yorkshire.
He was for a time a member of the
Whitby community, under St Hilda.
In 687 he was consecrated Bishop of
Hexham and twenty years later was
translated to the see of York. He resigned in 718 and
retired to the monastery he had founded at Beverley,
where he died on 7 May 721. Many miracles of
healing are ascribed to John, and the popularity of his
cult was a major factor in the prosperity of Beverley
during the Middle Ages. He was celebrated for his
scholarship as well as for his virtues.
He was canonized in 1037, and his
feast is celebrated annually on 7 May.

5/8 Blessed Catherine of Saint
Augustine (1632 - 1668)
Catherine de Longpré was born May
3, 1632 at Saint-Saveur, France.
Following the advice of Saint John
Eudes, she entered the Augustinian
Hospitaller Sisters of the Mercy of
Jesus in 1644. She volunteered to go
to her community’s mission in
Quebec. Her family was strongly opposed to the idea,
but she prevailed, and arrived there in 1648.
She spent her life ministering to the poor and sick in
Quebec, and died there at the age of 36.

5/9

St. Gregory Preca (1880- 1962)

He was born in Valletta, Malta,
the seventh of nine children. He
was ordained a priest in 1906.
Horrified at the level of religious
ignorance among the people, he
set up the Society for Christian
Doctrine in 1907. This was a
society of laymen who would
teach the catechism to the people
while receiving instruction
themselves. This was unheard-of
at the time, and it took twenty-five years and much
tension with the Church authorities before the
Society’s existence was officially approved.

5/10 Ascension Thursday Solemnity
transferred to Sunday
CHICAGO

Pope Francis
Gaudete et Exsultate
“…To be holy does not
require being a bishop, a priest or a
religious. We are frequently tempted
to think that holiness is only for those
who can withdraw from ordinary
affairs to spend much time in prayer. That is not the case. We
are all called to be holy by living our lives with love and by
bearing witness in everything we do, wherever we find
ourselves. Are you called to the consecrated life? Be holy by
living out your commitment with joy. Are you married? Be
holy by loving and caring for your husband or wife, as Christ
does for the Church. Do you work for a living? Be holy by
laboring with integrity and skill in the service of your brothers
and sisters. Are you a parent or grandparent? Be holy by
patiently teaching the little ones how to follow Jesus. Are you
in a position of authority? Be holy by working for the
common good and renouncing personal gain.[14]
15. Let the grace of your baptism bear fruit in a path
of holiness. Let everything be open to God; turn to him in
every situation. Do not be dismayed, for the power of the
Holy Spirit enables you to do this, and holiness, in the end, is
the fruit of the Holy Spirit in your life (cf. Gal 5:22-23).
When you feel the temptation to dwell on your own
weakness, raise your eyes to Christ crucified and say: “Lord, I
am a poor sinner, but you can work the miracle of making me
a little bit better”. In the Church, holy yet made up of sinners,
you will find everything you need to grow towards holiness.
The Lord has bestowed on the Church the gifts of scripture,
the sacraments, holy places, living communities, the witness
of the saints and a multifaceted beauty that proceeds from
God’s love, “like a bride bedecked with jewels” (Is 61:10).
16. This holiness to which the Lord calls you will
grow through small gestures. Here is an example: a woman
goes shopping, she meets a neighbour and they begin to
speak, and the gossip starts. But she says in her heart: “No, I
will not speak badly of anyone”. This is a step forward in
holiness. Later, at home, one of her children wants to talk to
her about his hopes and dreams, and even though she is tired,
she sits down and listens with patience and love.
That is another sacrifice that brings holiness. Later she
experiences some anxiety, but recalling the love of the Virgin
Mary, she takes her rosary and prays with faith. Yet another
path of holiness. Later still, she goes out onto the street,
encounters a poor person and stops to say a kind word to him.
One more step.” to be continued
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
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Congratulations Fr. Jankowski!
On Saturday, May 12, Fr.
Stanislaw Jan ko wski will
celebrate his 24th anniversary of
Ordination.
After he was
ordained in Krakow, he was a
vocation director, and later,
formation director in the novitiate in Poland. In the
United States he was a vicar at St. Hyacinth parish, and
also in California. Before becoming the pastor of St.
Hyacinth Basilica, he was the pastor of St. Hedwig
Church in Chicago. We wish to congratulate Fr.
Jankowski on his anniversary and we pray the God will
continue to bless him in his ministry to the people of God.

Beautiful Spiritual Bouquet Cards for
Mother’s Day
are available in the wooden racks at the doors of
the church. Spiritual bouquet is a novena of nine
days of offering mass for living and deceased
mothers who are enrolled. The novena will begin
on Sunday, May 13, Mother’s Day.

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 are starting taking pictures this weekend. The
second scheduled photo shoot will be 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.
CHICAGO
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The Women’s Center Announcement for
May, 2018
During the month of May we honor our blessed
Mother, Mary, and our own mothers in a special way. We
ask for your help for the pregnant mothers in difficult
circumstances who come for assistance to The Women’s
Center. Together, we will enable them to enjoy many
Mother’s Days with their children.
VOLUNTEERS NEEDED: substitute and on-call
(flexible hours are available); to sort donated items and
assist clients in our Family Room; help with mailings and
baby bottle projects; bi-lingual who are conversational in
Spanish to help in special areas; male volunteers to assist
with baby furniture donations; receptionist Thursday or
Friday morning and occasionally Saturday at our
Evergreen Park office. For more info on these volunteer

roles, call us at 773-794-1313.

If you wish to offer your time and talent, volunteers are
needed to sell flowers after Masses for our annual sale on
Mother’s Day weekend, May 12th and 13th, either at your
parish or at a parish other than your own. Honor your
mother by helping on behalf of mothers in crisis
pregnancies. To volunteer for the flower sale, please
contact us at 773-794-1313.

SEEKING DONATIONS: We need 5 infant car seat/
carriers, 5 20-40 lb. car seats (all less than 7 years old), 4
strollers, 2 double strollers, 5 high chairs, and 4 dressers.
We need baby food (in date). Also needed are diapers in
sizes 5 and 6 only, girls clothes in sizes 2 and 24 months
and boys clothes in sizes 6, 7, and 8. These items cannot
be picked up unless accompanied by baby furniture. The
families who receive these things are grateful for your
generosity. For our address, please call 773-794-1313.
This week’s second collection will be for
the needs of our parish. Thank you
for your generosity.
God bless you!
PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal
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
ST. HYACINTH BASILICA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
WSPOMNIENIE LITURGICZNE PATRONA POLSKI

Wtorek, 8 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, Głównego Patrona Polski
Choć Św. Stanisław urodził się w
Szczepanowie ok. 1030 r. został
kapłanem Diecezji Krakowskiej, a później
jej biskupem. Jako pasterz stał na straży
ładu moralnego i praw Kościoła. Popadł w
konflikt z królem Bolesławem Śmiałym i
został przez niego zabity 11 kwietnia 1079
r. podczas Mszy św. w Kościele św.
Michała na Skałce. Kult św. Stanisława
szybko się rozpowszechnił. Już w 1088
przeniesiono jego zwłoki ze Skałki na Wawel, gdzie spoczywają
do dziś. Św. Stanisław jest obok NMP Królowej Polski, i św.
Wojciecha, głównym patronem Polski.

„Św. Stanisław żył tylko dla Boga, całkowicie oddany
ludziom i trosce o powierzoną sobie owczarnię, za
przykładem Boskiego Pasterza, który był mu wzorem aż po
ostatnie dni życia. Nie szczędził trudów, nie zrażał się
żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje społeczeństwa
i jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii.”
(Pius XII - List apostolski z okazji 700-lecia kanonizacji św. Stanisława )

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
W sobotę, 12 maja Ks. Proboszcz
Stanisław Jankowski obchodzi
24 rocznicę swoich Święceń
Kapłańskich.
Ks. Proboszcz został wyświęcony w
Krakowie, przez biskupa Maksymiliana
Aichern z Linzu, w Austrii. Po święceniach,
Ks. Stanisław pracował w duszpasterstwie w
Sanktuarium M.B. Bolesnej w Sulisławicach. Był
duszpasterzem powołaniowym z siedzibą w Mszanie
Górnej i wychowawcą młodzieży zakonnej w nowicjacie w
Radziwiłłowie Mazowieckim. W Stanach Zjednoczonych
pracował jako wikariusz w naszej bazylice, następnie w
Kalifornii. Przed objęciem funkcji proboszcza parafii Św.
Jacka był proboszczem parafii Św. Jadwigi w Chicago.
Dziękujemy Chrystusowi za Jego kapłaństwo
i Jego posługę wśród nas. Otoczmy w tym
dniu ks. Stanisława naszą modlitwą.
Czcigodny Księże Proboszczu!
Odpowiedziałeś Bogu „TAK” na Jego
słowa i odtąd wierny swemu powołaniu
posługujesz Chrystusowej owczarni.
Dziękujemy Panu za lata Twej posługi
pełnej radości, trudu, doświadczeń i
zmagań. Życzymy Ci Bożej i Matczynej
opieki, otaczając Cię wieńcem modlitwy
i serdecznych słów dziękujemy za Twą
miłość do Chrystusa i do nas -parafian, przyjaciół,
współbraci oraz sióstr.
Szczęść Boże!
CHICAGO
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I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ BAZYLICE
12 maja, sobota o godz. 12:30
W następną sobotę, 12 maja dzieci
z naszych polskich szkół po raz
pierwszy przyjmą Pana Jezusa do
swoich serc. Wielka radość nie
tylko dla Rodziców i Opiekunów
tych dzieci, lecz i dla naszej
wspólnoty parafialnej.
Ostatnia próba dzieci przed
Komunią odbędzie się w poniedziałek 7 maja po Mszy
św. wieczornej o godz. 7:30, natomiast Pierwsza
Spowiedź św. dzieci I‐Komunijnych odbędzie się w
czwartek 10 maja godz. 7:30 pm.
Ogarnijmy wszystkie dzieci modlitwą, by jak najlepiej
przygotowały się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii,
jak również i ich rodziny w tym szczególnym
dla nich czasie.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzieci, które w zeszłym roku
przyjęły Sakrament I Komunii
Świętej będą obchodzić swoją
I rocznicę przyjęcia tego
sakramentu.
Zapraszamy
dzieci wraz z rodzicami na
Mszę Świętą rocznicową,
która odbędzie się w niedzielę,
13 maja o godz. 9:00 rano.
MSZA ŚW. GRADUACYJNA MATURZYSTÓW

W dzisiejszą niedzielę, 6 maja o
godz. 2:30 po południu w naszej
bazylice odbędzie się uroczysta
Msza św., którą odprawimy w intencji tegorocznych
maturzystów ze wszystkich szkół polskich na terenie
Chicago i okolic.
To wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim uczniom
za lata ich wytrwałej nauki w polskich szkołach i życzyć aby
zdobyta wiedza na temat Ojczyzny rodziców i przodków
wykorzystana została należycie i z pożytkiem. Język polski
niech będzie dla nich "bramą", która otworzy większe
obszary wiedzy i pracy na przyszłość.
Drodzy Absolwenci! Zanim zagracie swoje nowe role w
teatrze świata, życzymy Wam otwartości na świat i na
drugiego człowieka z Bogiem w sercu. Niech Wasze
dojrzałe życie wypełniają dobre, pozbawione uprzedzeń
wybory. A wszystkim nauczycielom, wychowawcom,
dyrektorom szkół i katechetom składamy szczere wyrazy
wdzięczności za włożony trud i miłość do wykonywanej
profesji. Szczęść Boże!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
PARA PREZYDENCKA ODWIEDZA
POLONIĘ CHICAGOWSKĄ
19 MAJA, godz. 12:00 - MILLENIUM PARK
Konsulat Generalny RP
poinformował, że 19 maja
2018 roku Andrzej Duda i
Agata Kornhauser-Duda
spotkają się w Millennium
Park z Polakami
mieszkającymi w Stanach
Zjednoczonych.

„Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że jak najwięcej
znajomych, przyjaciół, moich rodaków, przyjdzie się z nami
spotkać. To będzie takie, mam nadzieję, wielkie spotkanie w
związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę i bardzo się na to spotkanie cieszę. Planujemy przyjazd
razem z żoną. Chciałbym podziękować za trwanie w polskości,
za podtrzymywanie polskich tradycji i polskich zwyczajów, za
przekazywanie ich młodym, za działalność oświatową, a więc
wszystkim nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, za
wszelkiego rodzaju polonijną działalność społeczną, za jej
ogromne bogactwo w Chicago”.
Zapraszamy do Millenium Park na spotkanie z prezydentem
wszystkich naszych rodaków mieszkajacych w Chicago.
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NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Rozpoczęliśmy miesiąc maj, który
jest poświęcony Matce Bożej.
Nabożeństwa Majowe ku Jej czci
odprawiane są codziennie przez
cały maj, 15 minut przed Mszą św.
wieczorną. Zapraszamy serdecznie
do wspólnej modlitwy.

DUCHOWY BUKIET - KARTKI
NA DZIEŃ MATKI
Za tydzień, 13 maja, obchodzić będziemy
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.

„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

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.
Zdjęcia bedą
wykonywane w dwóch sesjach. W ten weekend 5 i 6 maja
od godz. 2:00 do 9:00 pm. Druga zaplanowana sesja
zdjęciowa odbędzie się 17, 18, 19 i 20 maja, w sali budynku
Resurrection Hall.
Jeśli ktoś chciałby jeszcze dokonać rejestracji prosimy o
telefon do biura parafialnego pod numer 773-342-3636.
Będziemy również potrzebować dodatkowych
wolontariuszy, aby pomóc podczas sesji zdjęciowych.
CHICAGO

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować.

*Pani C. Lauerman za niezwykle
hojną ofiarę w łącznej sumie $850 dolarów;
*Pani M. Dempsey za równie hojną ofiarę w
wysokości $300 dolarów;
*Państwu: GW. Gebultowicz, J. Nieds , J&W
Zyzda, za ofiary $100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!

KRYSTIAN & DANIELLE MICHALAK
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 6 maja
II kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby
naszej bazyliki.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie
i ofiary na naszą parafię!

Apel Na Rzecz Katolickiej Organizacji
Charytatywnej 2018
Katolicka Organizacja Charytatywna pomaga
ludziom w powiatach Cook i Lake prowadząc
150 programów 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. W Dniu Matki 13 maja organizowana
będzie zbiórka pieniędzy na rzecz tej akcji, pomoże ona wielu
ludziom, rodzinom z naszych okolic przezwyciężyć trudności, z
którymi się zmagają. Prosimy o hojność i ofiarność Waszych serc.

Bóg Zapłać!

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków KŻR zapraszamy dziś, 6 maja na
Mszę św. o 12:30 pm w intencji żyjących i zmarłych
członków KŻR oraz na wymianę tajemnic różańcowych.

6 maja 2018

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Trwajcie zawsze w Chrystusie na
modlitwie, w opiece nad waszymi
najmniejszymi braćmi, w dążeniu do
pokoju....W sanktuarium maryjnym
Divino Amore odmówimy dziś
różaniec, modląc się w szczególny
sposób o pokój w Syrii i na całym
świecie. Zachęcam do odmawiania
różańca w intencji pokoju przez cały miesiąc maj.”

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
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA MAJ:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2018
roku coroczna lista intencji zawiera jedną intencję
(powszechną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu.
Każdego miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę
wiernych na konkretny problem społeczny. Warto
pamiętać o tym w naszych modlitwach.
*Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją
specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by
odpowiadać na wezwania dzisiejszego świata.”

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.
_______________________________________________________

w naszej Bazylice

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. Kapelanem grupy jest ks.Adam
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

