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MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - APRIL 27
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - W intencji Ojca Świętego
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Margaret Heneghan
7:00 PM - +Jan Plewa
TUESDAY / WTOREK - APRIL 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla żyjących dobroczyńców i rodziców
członków zgromadzenia zmartwychwstańców
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Margaret Heneghan
7:00 PM - +Za zmarłych księży i braci zmartwychwstańców
WEDNESDAY / ŚRODA - APRIL 29
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Wietrzak z
ok. imienin; W Bogu wiadomej intencji; +Marian Machlowski,
+Tadeusz, Elżbieta, Helena, Andrzej Gaj
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Margaret Heneghan
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Wietrzak z ok.
imienin; +Jan Plewa
THURSDAY / CZWARTEK - APRIL 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W Bogu wiadomej intencji; +Marian Machlowski,
+Tadeusz, Elżbieta, Helena, Andrzej Gaj; +Jan Plewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Margaret Heneghan
7:00 PM - +Jan Plewa
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - MAY 1
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Jan Plewa
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; Czajkowski & Gagola Families; +Anne
Zygmunt, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - MAY 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Jan Plewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Józef Filip; +Jan Plewa
SUNDAY / NIEDZIELA - MAY 3
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Ted Mitrenga, +Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski w
15 rocz. śmierci, +Zmarli z rodzin: Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy,
Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński, Włodarski; +Stanisław
i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Anne Zygmunt,
+Margaret Heneghan
12:30 PM - O Boże błog. dla członków Kół Żywego Różańca a dla
zmarłych o radość życia wiecznego; +Stanisław Sak, +Edward Haruza,
+Henryk Gasowski, +Kornelia Pula
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. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz; Dolores Kielas Monika
Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev. Francis Rog,
Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev. Antoni
Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos,
Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley
Rykaczewski and all suffering from Coronavirus.

Please remember to support our parish.
We ask parishioners to make a Sunday
offering by sending an envelope by mail
to the office address: 3636 W. Wolfram
St., Chicago, IL 60618 or electronically (online) via
the website: sthyacinthbasilica.org (go to:
"donations", then complete all information and finally
press "donate now").
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED
SUPPORT

THIRD SUNDAY OF EASTER

APRIL 26, 2020

LITURGICALY SPEAKING
4/29 St Catherine of Siena (1347 - 1380)
She was born in Siena and, seeking perfection,
entered the Third Order of the Dominicans
when she was still in her teens. In 1370 she
was commanded by a vision to leave her
secluded life and enter the public life of the
world. She wrote letters to many major public
figures and carried on a long correspondence
with Pope Gregory XI, urging him to reform
the clergy and the administration of the Papal
States. She burned with the love of God and
her neighbor. As an ambassador she brought peace and
harmony between cities She fought hard to defend the liberty
and rights of the Popes and did much for the renewal of
religious life. She also dictated books full of sound doctrine and
spiritual inspiration. She died on 29 April 1380. In 1970 Pope
Paul VI declared her a Doctor of the Church.

4/30 Pope St Pius V (1504 - 1572)
He was born near the Italian town of
Alexandria, on the Adriatic, and joined the
Dominicans and taught theology. He was made
a bishop and fought to reform the moral laxity
of the clergy. He was elected Pope in 1566. He
strenuously promoted the Catholic Reformation
that was started by the Council of Trent. He
encouraged missionary work and reformed the liturgy.

5/1 St. Joseph the Worker
5/2 Saint Athanasius (295 - 373)
He was born in Alexandria. He assisted
Bishop Alexander at the Council of
Nicaea and later succeeded him as bishop.
He fought hard against Arianism all his life, undergoing many
sufferings and spending a total of 17 years in exile. He wrote
outstanding works to explain and defend orthodoxy.
CREATE A FAMILY PRAYER SPACE AT HOME
During these weeks, families are spending more time together
at home. One good use of this time would be to pray together
on a regular basis. This prayer time together can be enhanced
by creating a place in your home dedicated to prayer. Making a
place for prayer in our home can help us do what the Gospel
tells us, to go into an “inner room” to pray (Matthew 6:6).
Make your prayer place as quiet, uncluttered, and “desert-like”
as possible. It can be the corner of a room or any unused space.
Furnish your prayer place with a Bible, prayer books, cross,
rosary, icons, and a candle. Encourage family members to use
the prayer place for personal as well as family prayer. You can
bless your place of prayer, saying:

Come, Holy God. Dwell in this place of prayer, and bless it
with your peace and presence.Bless all who seek you here. In
Jesus’ name we pray. Amen. We are unable to go to Mass, one

idea for prayer together is to find a resource with the prayers
and reading for Sunday Mass and pray those together. You can
find the find the readings online at www.usccb.org.
CHICAGO

Archbishop José H. Gomez of Los Angeles, president of the
U.S. Conference of Catholic Bishops, has issued the
following regarding Coronavirus (COVID-19):
With the worldwide outbreak of the coronavirus, we are
confronted once more with the fragility of our lives, and
again we are reminded of our common humanity — that the
peoples of this world are our brothers and sisters, that we are
all one family under God.
God does not abandon us, he goes with us even now in this
time of trial and testing. In this moment, it is important for us
to anchor our hearts in the hope that we have in Jesus Christ.
Now is the time to intensify our prayers and sacrifices for the
love of God and the love of our neighbor. Let us draw closer
to one another in our love for him, and rediscover the things
that truly matter in our lives.
United with our Holy Father Pope Francis, let us pray in
solidarity for our brothers and sisters here and around the
world who are sick. Let us pray for those who have lost loved
ones to this virus. May God console them and grant them
peace. We pray also for doctors, nurses, and caregivers, for
public health officials and all civic leaders. May God grant
them courage and prudence as they seek to respond to this
emergency with compassion and in service to the common
good. In this time of need, I invite all the faithful to seek
together the maternal intercession of Our Lady of Guadalupe,
and I share this prayer with you:
Holy Virgin of Guadalupe, Queen of the Angels and Mother
of the Americas. We fly to you today as your beloved
children. We ask you to intercede for us with your Son,
as you did at the wedding in Cana. Pray for us, loving
Mother, and gain for our nation and world, and for all our
families and loved ones, the protection of your holy angels,
that we may be spared the worst of this illness.
For those already afflicted, we ask you to obtain the grace of
healing and deliverance. Hear the cries of those who are
vulnerable and fearful,wipe away their tears and help them to
trust. In this time of trial and testing, teach all of us in the
Church to love one another and to be patient and kind. Help
us to bring the peace of Jesus to our land and to our hearts.
We come to you with confidence, knowing that you truly are
our compassionate mother, health of the sick and cause of
our joy. Shelter us under the mantle of your protection,
keep us in the embrace of your arms, help us always to know
the love of your Son, Jesus. Amen.
Courtesy of the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB).
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The Lord has truly resurrected!!
Dear Parishioners and Friends of St. Hyacinth Basilica,
Another week of Easter begins and we are mostly focused on experiencing "quarantine
time", searching for ways of "survival".
We ask questions, such as: how long will it take? will we make it? I call my parishioners
and check on their health. Most have not been infected. Many remain in their homes,
waiting for a change of regulations, allowing them to return to work, to school and to daily activities.
Everyone is experiencing this difficult situation differently. The fact is that the pandemic, which has
engulfed the whole world to a greater or lesser degree of illness, death and recovery, is, for many, an
opportunity for deep reflection, to stir the deepest deposits of goodness. At this time, we can afford such
beautiful gestures of behavior that amaze us and for many, are a true inspiration for believing in goodness,
love, and hope "against hope".
Of course, there are different behaviors at this time. Because many cannot withstand physical separation
with the world, there is virtual, media connectivity through which we come to a river of information, the
flow of images and we face a choice. Yes a choice!! We can look at all reality, without constantly accusing
everybody and everyone for our situation which is difficult to deal with, or I brace myself and look through
the eyes of a man whom God created in His image and likeness and try to find this beautiful image of God in
me and rename "excavated" gifts, talents, skills, etc. all that the Lord has invested in me.
From my own pastoral backyard, the inability to contact the faithful and administer the sacraments,
encourages us to use all kinds of media to convey the truths that are so precious to us, Catholic Christians.
The awareness that accompanies me is that my priesthood is not a gift for me, but for believers, and it is
realized fully when I fulfill it to my brothers and sisters. Does this inability of physical contact limit me
today? In part yes, but I am aware that through the personal experience of Jesus Christ, we are the Men of
Prayer, which opens us at every moment to the presence of God in our relationships. We do not limit GOD
in His action to worshipping Him. Prayer "moves mountains" of our limits. Trust in the Lord opens up our
"inner imagination" and we see, as brothers living under one roof, that we are opening ourselves up, sharing
our own experience of Jesus at this difficult time. The immense goodness of our brothers and sisters, who
selflessly rush with prayer and material help, moves us deeply.
And you, spouses, have so much time at your disposal to finally see in yourself and your life partner so
many beautiful, noble qualities and goodness, which will not allow you to limit your life together to just
accumulating material goods and struggling to have more.
Parents and grandparents who live with us under one roof, now have opportunities for conversations and
discussions with their children and grandchildren, to have dinner together and talk about difficult topics, to
gather together to pray and to read the Scriptures. There is time for fathers and mothers to invite their
daughter or son to simple house "works", so that this stay at home is not wasted on watching TV or playing
computer games, but on the contrary, it is an opportunity to create new, beautiful things.
Dear Friends, I believe that this time, and its limitations that affect us, will slowly end. When? I have no
idea. But I have faith in you that this beauty and goodness that you carry in you will give us spiritual
strength to come out of this difficult experience even stronger and strengthened internally by the Spirit of the
Lord. I have to admit that I thank Almighty God for this difficult experience. I miss each of you and look
forward to the moment when we meet again to stand together at the Altar of the Lord, to sing together a song
or a litany to the Blessed Virgin Mary during the month of May. I ask you to pray.
On behalf of my brothers and sisters, I wish to convey words of immense gratitude for the goodness we
experience and to assure you of our constant prayer and memory.

Fr. Stanislaw - pastor
CHICAGO
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ROZWAŻANIE NA
III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ewangelia - Łk 24,13-35
O co proszę? O uzdrowienie serca z przygnębienia
i o radość bycia z Jezusem.
Przyłączę się do dwóch uczniów, którzy uchodzą z
Jerozolimy do Emaus. Wsłucham się w ich smutek
(ww. 13-14). Przygnębienie odbiera im jasne spojrzenie
na życie. Wydaje im się, że wszystko skończyło się na
Wielkim Piątku. Przywołam sytuacje, w których
ogarniał mnie silny smutek i przygnębienie. Jakie to
były wydarzenia? Jak się wtedy zachowywałem?
U kogo szukałem oparcia i pomocy?
Zwrócę uwagę na zachowanie Jezusa, który przyłącza
się do nich w drodze (ww. 15-20). Będę kontemplował
Jego podejście do uczniów. Zachęca ich, aby jeszcze
raz rozważyli ostatnie wydarzenia w świetle Słowa.
Jezus codziennie „przyłącza” się do mnie na modlitwie
– także do mojego smutku i strapienia. Jakie
największe światło zrodziło we mnie Jego Słowo
rozważane w ostatnich dniach? „A myśmy się
spodziewali...” (w. 21). Czy nie noszę w sercu jakiegoś
zawodu wobec Bożych planów? Czy potrafię
zawierzyć Mu to, czego nie rozumiem w moim życiu?
Jezus zwraca uwagę uczniom na ich chore serca (ww.
25-27). Pała w nich pragnienie spotkania Jezusa, ale
ludzkie myślenie tłumi je i zamyka na Jego obecność.
Będę prosił Jezusa, aby rozpalił moje serce Jego
słowem i oczyścił je z gorzkich, złych myśli.
„Wszedł więc, aby zostać z nimi” (w. 29). Będę
powtarzał z żarliwością serca: „Zostań ze mną i chroń
moje serce przed niewiarą i smutkiem”!
Krzysztof Wons SDS

26 KWIETNIA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
27 kwietnia - św. Zyty
Zyta urodziła się w ubogiej rodzinie w
Monsagrati w 1218 roku. W wieku dwunastu lat
została posłana na służbę do nobliwych państwa
Fatinellich w mieście Lucca. Pozostała tam aż do
śmierci w 1278 roku, starannie wykonując swoje
obowiązki pomocy domowej i zyskując uznanie
i przychylność gospodarzy, którzy powierzyli jej prowadzenie
domu. Źle traktowana i prześladowana przez pozostałą służbę,
zawsze odpłacała dobrem za zło, pielęgnując z prostotą cnoty
chrześcijańskie. Została kanonizowana w 1969 roku.

28 kwietnia - św. Joanny Beretty Molla,
29 kwietnia - św. Katarzyny Sieneńskiej,
dziewicy i doktora Kościoła
Katarzyna urodziła się w Sienie 25 marca 1347 r. w
wielodzietnej rodzinie mieszczańskiej głęboko
zakorzenionej w wierze Kościoła. Mając siedem lat
doznała pierwszej mistycznej łaski ofiarując się
całkowicie Bogu. W wieku trzynastu lat została tercjarką
dominikańską w rodzinnym mieście. Z wielką troską dostrzegała
choroby Kościoła: pogoń za zaszczytami i bogactwem, szukanie
ziemskich przyjemności zamiast słodyczy Jezusowego krzyża.
Zmarła 29 kwietnia 1380 r. wyczerpana tak bardzo aktywnym
życiem i umartwieniami. Została kanonizowana przez Piusa II w
1461 r., zaś papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła w
1970 r.

30 kwietnia - św. Piusa V, papieża
1 maja - św. Józefa Rzemieślnika
Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać
znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go
dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca - jako
Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i
patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku
zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia
Robotników Włoskich papież Pius XII
proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w
ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na
całym świecie od 1892 r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także
Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy.

3 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski
(w tym roku wyjątkowo przeniesiona na 2 maja)

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Miesiąc maj w sposób szczególny jest
poświęcony Matce Bożej. Pamiętajmy
codziennie odmówić litanię loretańską.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania
litanii. Transmisja na naszej stronie
internetowej.
CHICAGO

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu
polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku.
Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta,
nazywa Maryję Królową Polski i Polaków.
Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej"
pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie
odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie
Jasnej
Góry,
które
przypisywano
wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego
przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1
kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym
obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową
swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Pan rzeczywiście Zmartwychwstał!!
Kochani Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka.
Rozpoczyna się już kolejny tydzień wielkanocny, a my w większości jesteśmy skupieni
na przeżywaniu „czasu kwarantanny”, na poszukiwaniu dróg „przetrwania”. Zadajemy
pytania, jak długo to potrwa? Czy damy radę? Dzwonię do moich parafian i pytam o ich
kondycję. Większość nie było zarażonych, wielu pozostaje w domach, czekając na
złagodzenie przepisów pozwalających im wrócić do pracy, do codziennych zajęć. Każdy tę trudną sytuację
przeżywa inaczej. Faktem jest, że sytuacja pandemii, która ogarnęła cały świat w większym lub mniejszym
stopniu zachorowań, zgonów i powrotu do zdrowia, jest dla wielu okazją do głębokiej refleksji, do
przemyśleń, do poruszenia najgłębszych pokładów dobra, że w tym czasie stać nas na tak piękne gesty i
zachowania, które zadziwiają nas, a dla wielu są prawdziwą inspiracją do wiary w dobro, miłość służebną, i
nadzieję „wbrew nadziei”.
Oczywiście, są różne zachowania w tym czasie, bo wielu nie może wytrzymać fizycznej seperacji ze
światem, zostaje wirtualna, medialna łączność, poprzez którą dochodzi do nas rzeka informacji, przepływ
obrazów i stajemy w obliczu wyboru. Tak wyboru!! Możemy popatrzeć na całą rzeczywistość, bez ciągłego
oskarżania wszystkich i każdego za swoją sytuację. Sytuację, w której nie potrafię się odnaleźć, albo
wytężam siły i patrzę oczami człowieka, którego stworzył Bóg na Swój obraz i podobieństwo, by podjąć
próbę odnalezienia tego pięknego obrazu Boga we mnie i nazwać na nowo „odkopane” dary, talenty,
umiejętności, etc. to wszystko co we mnie Pan zainwestował.
Z własnego, duszpasterskiego podwórka: Niemożność kontaktu z wiernymi i sprawowania
sakramentów publicznie tym bardziej zachęca nas, aby wykorzystać wszelkiego rodzaju media, by przekazać
te treści, jakie dla nas chrześcijan katolików są tak drogocenne. Świadomość, która mi towarzyszy, że
kapłaństwo, które nie jest darem dla mnie, ale dla wierzących, realizuje się w pełni, kiedy spełniam je wobec
moich braci i sióstr. Czy dzisiaj ta niemożność fizycznego kontaktu ogranicza mnie? Po części tak, ale mam
świadomość, że wszysc,y poprzez osobiste doświadczenie Jezusa Chrystusa, jesteśmy Mężami Modlitwy,
która otwiera nas w każdym momencie na obecność Boga w naszych relacjach do siebie. Nie ograniczamy
BOGA w Jego działaniu do sprawowania kultu. Modlitwa „przenosi góry” naszych ograniczeń. Zaufanie
Panu otwiera naszą „wewnętrzną wyobraźnię” i dostrzegamy, jako bracia żyjący pod jednym dachem, że
otwieramy się na siebie, dzielimy się otwarcie doświadczeniem przeżywania Jezusa w tym trudnym czasie.
Do głębi porusza nas wszechobecna dobroć naszych braci i siostr, którzy bezinteresownie śpieszą z pomocą
modlitewną i materialną. A wy małżonkowie macie do dyspozycji tak wiele czasu, aby wreszcie dostrzec w
sobie i swoim życiowym partnerze tak wiele piękna, szlachetnych cech, dobroci, które nie pozwalają wam
więcej spłycać wspólnego życia do gromadzenia i trudu nad tym, aby więcej mieć. Rodzice, dziadkowie,
którzy żyją z nami pod jednym dachem, ile mają teraz możliwości na rozmowy, dyskusje ze swoimi dziećmi i
wnukami. Na to, by razem zjeść wspólnie obiad, by porozmawiać o trudnych tematach, by zebrać się
wspólnie na modlitwę, poczytaniu Pisma Świętego. Aby tato czy mama zaprosili córkę, syna do prostych
domowych „robót”, aby ten pobyt w domu, nie był zmarnowany na patrzenie w telewizję czy gry
komputerowe, ale wręcz przeciwnie, był okazją do tworzenia pięknych, kreatywnych rzeczy.
Kochani moi. Wierzę, że ten czas i jego ograniczenia, które nas dotykają powoli będą się kończyć.
Kiedy? Nie mam pojęcia. Ale mam wiarę w WAS, że to piękno i dobro, które nosicie w sobie, da nam siły
duchowe, byśmy z tego trudnego doświadczenia wyszli jeszcze silniejsi i umocnieni wewnętrznie Duchem
Pana. Muszę się przyznać, że dziekuję Panu Bogu za to trudne doświadczenie. Tęsknię za każdym z was i
wypatruję chwili, kiedy znowu się spotkamy, aby razem stanąć przy Ołtarzu Pana, zaśpiewć razem pieśń czy
litanię loretańską w majowy czas. Proszę o modlitwę.
W imieniu moich braci i sióstr pragnę przekazać słowa ogromnej wdzięczności za dobro, jakie
doświadczamy i zapewnić o naszej nieustannej modlitwie i pamięci.

Ks. Stanisław - proboszcz
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
April 19, 2020 / 19 kwietnia 2020
Regular Sunday Collection / Niedzielna składka
Building Fund - repairs / II składka - naprawy
Easter / Wielkanoc
Online donations

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 3,935.00
$ 3,634.00
$ 3,429.00
$ 1,515.00

The suggestion for a weekly donation to defray the church
expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów kościoła
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia. Dziękujemy
za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
W związku z pandemią koronawirusa
Msze święte w naszej bazylice, a także w
całej Archidiecezji Chicago, zostały
czasowo zawieszone.
Abyśmy mogli utrzymać naszą parafię, zwracamy się do
parafian z prośbą o wysłanie niedzielnej ofiary pocztą na
adres biura parafialnego:
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618
lub drogą elektroniczną (online) przez stronę internetową:
sthyacinthbasilica.org (należy nacisnąć: „donacje”,
następnie uzupełnić wszystkie informacje i na końcu
nacisnąć „wpłać teraz”.) Z góry dziękujemy za wsparcie
finansowe i za wszystkie ofiary.

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

Pragniemy poinformować, że zamówione intencje Mszy
świętych z wyznaczonych godzin są codziennie
odprawiane bez udziału wiernych.

Niedzielna Msza święta z naszej bazyliki jest
dostępna na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org oraz na Facebooku &
YouTube

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede wszytkim
modlitewnej, ale również finansowej i materialnej najuboższym w
Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą
stronę www.themissionforthepoor.com lub zadzwoń do Janiny
(773) 512-2077. Donacje można składać: Polish & Slavic Federal

Credit Union - 4147 N Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer
Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPIESKA INTENCJA NA MAJ
Intencja ewangelizacyjna: za diakonów
Aby diakoni, wierni służbie Słowa i
ubogim, byli ożywiającym znakiem dla
całego Kościoła.
CHICAGO

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

