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

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 Friday – 5:30 pm English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 am - 8:00 pm
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 pm

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 16
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda; †Andrzej Gaj;

TUESDAY / WTOREK - April 17
6:00 AM -For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda;
†Andrzej Gaj;
WEDNESDAY / ŚRODA - April 18
6:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej
rodziny; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda; †Andrzej Gaj;
THURSDAY / CZWARTEK - April 19
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda; †Andrzej Gaj;
FRIDAY / PIĄTEK - April 20
6:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda; †Andrzej Gaj;

SATURDAY / SOBOTA - April 21
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
11:30 AM - Daniel Szwab & Magdalena Rogowska
1:00 PM - Michael Payne & Mary Stroka
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda; †Andrzej Gaj;
SUNDAY / NIEDZIELA - April 22
6:00 AM - †Richard Krysztowiak;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Edmund Jurczak;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Agnieszki i Wojciecha Grot oraz dla
pracowników Alex Deli;
10:45 AM - In thanksgiving for 60 years of Marriage of Arthur
and Patsy Kopsian; †Rev. Edwin Zygmunt, C.R.
12:30 PM - O zdrowie Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i
Jana Jarmuszkiewicz, Teresy i Zdzisława Sojdy, ich dzieci,
wnucząt i przyjaciół; †Antoni Zalewski; †Eugeniusz Osuch;
†Wojciech Seweryn; ††Katarzyna Antoń oraz zmarli z rodzin:
Kwiecień, Antoń, Rudnik, Lasota, Lekienta, Banaś i Sojda;
††Józefa i Max Cienki w rocznicę ślubu;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda;

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

BAPTISM / CHRZTY
Olivia Isabel Silva
Zoe Marie Leonor
Emma Teresa Kapusta
Adrian Alan Lezon
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL

Daniel Szwab & Magdalena Rogowska
Michael Payne & Mary Stroka
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.

3rd Sunday of Easter
LITURGICALLY SPEAKING
4/16 St Bernadette Soubirous (1844 - 1879)
She was born in 1844 to a destitute
family in Lourdes, in France. On 11
February 1858 she went down to the
river Gave with her sister and a friend,
to look for firewood and bones. There
she received the first of a series of visions of the Mother of God which led
to Lourdes becoming a place of pilgrimage and healing. In 1866 she became a nun at Nevers, where she died on 16 April 1879.

4/18 Saint Laserian or Molaise (- 639)
He was born in Ireland, became a
monk on Iona, and was ordained
priest in Rome by St Gregory the
Great. Returning to Ireland, he
entered the monastery at Leighlin,
of which he became abbot a few
years before his death. He was
active in promoting harmony between the Celtic and Roman
churches, notably in the matter of the date on which
Easter should be celebrated.

4/19 St Alphege (954 - 1012)
He was bishop of Winchester and then
Archbishop of Canterbury. At the sack of
Canterbury by the Danes in 1011, Alphege was captured and kept in prison
for seven months. On 19 April 1012, at
Greenwich, his captors, drunk with wine,
and enraged at ransom being refused,
pelted him with bones of oxen and
stones, till one of them, called Thurm, dispatched him
with an axe.

4/21 St Anselm (1033 - 1109)
He was born in Aosta, in northern Italy, and became a
monk of Bec in Normandy, where he taught theology and
devoted himself to the spiritual life.
After some years as abbot, he succeeded his master Lanfranc as
archbishop of Canterbury. His bitter
disputes with the kings of England
over the independence of the Church
resulted in his twice being exiled. He
died at Canterbury on 21 April 1109.
CHICAGO

April 15, 2018

POPE FRANCIS TWEET
Love is the only invincible
weapon, because it has the power
to disarm the forces of evil.

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
life-giving Spirit;
through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns
with you and the Holy Spirit, one God,
now and for ever. Amen.

Mother's Day Celebrations
SUNDAY, MAY 13

Celebrate Mother's Day with the Mass for Expectant Mothers at Holy Name Cathedral,
State and Superior Streets in Chicago, on Sunday, May 13, with Bishop Francis J. Kane, at
12:30 p.m. A Mass in Spanish with Bishop
John R. Manz will take place at St. Joseph Parish, 4821
South Hermitage in Chicago, beginning at 5:30 p.m.

Honor Flight Chicago
Honor Flight Chicago's mission is to thank
and pay tribute to World War II veterans
and Korean War veterans, by bringing
them to Washington, D.C. for a day of
honor and remembrance at no cost to them.
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
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

3rd Sunday of Easter

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.
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Catholic Charities Legal Assistance
Department
Catholic Charities Legal Assistance Department has attorneys and volunteer attorneys available to provide advice
in numerous areas of law. If you are unsure about your
legal rights or lost in the legal system, let us help you.
Services include in-depth advice and possible direct representation on many issues, including landlord/tenant issues, family law, consumer and debtor rights, foreclosure,
employment issues, orders of protection, power of attorney, and more. CCLA provides free to low-cost legal services to eligible low-income individuals. For help and
more information, contact the legal advice line at (312)
948-6821.

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.
Today, after every Mass, volunteers will be at the front
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.

2018 Summer Scripture
Seminar at USML
JUNE 24 TO 29

Enrich your spiritual life
this summer, attend presentations by some of the
best Scripture Scholars in
the world. Pray, eat and
socialize with the speakers and other attendees,
and find respite on our
peaceful grounds. Attendees may commute or stay
overnight, and can choose
to come for individual lectures or the entire seminar. The
best way to enjoy the program is to stay for the week
from Sunday evening through Friday morning to experience the rhythm of prayer, study and relaxation with the
Mundelein community. Continuing Education Units are
available! Early Bird Registration discount is offered until
April 30th. This year the focus is Revelation: A Book of
Hope in Troubled Times.
For more information and registration:
www.summerscripture.org.
CHICAGO

Beat Meting 2524
Details: April 19 at 7:00 PM
Contact Details: For Information Contact 25th District
Caps Office 312-746-5090
Location: Kosciusko Park

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.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

15 kwietnia 2018

„Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.” (J 24; 38-40)
Nie jest rzeczą łatwą uwierzyć. Wątpliwości i niepewności doświadczali apostołowie, którzy
początkowo nie wierzyli w obecność Jezusa po Zmartwychwstaniu, doświadczamy tych uczuć i
my, dzisiaj, 2000 lat po odkryciu pustego grobu. Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje kolejne
pojawienie się Zmartwychwstałego, który chce przekonać uczniów, że żyje. Jezus przyszedł mimo
drzwi zamkniętych, przynosząc apostołom pokój i zapewnienie, że nie jest duchem. Jezus
objawiający się pośród uczniów porusza ich do głębi. Pomaga im zobaczyć ich lęki, wątpliwości i zmieszanie. Każe im
zastanowić się nad źródłem przeżywanych napięć: „Czemu jesteście zmieszani...?” (ww. 37-38). Tak było wtedy, tak jest i
teraz. Jezus wciąż zapewnia, że nawet jeśli w naszych sercach jest niepokój i narastają w nich wątpliwości, to nie zmienia
faktu, że zawsze jesteśmy zaproszeni, aby Go dotknąć i zakosztować Jego obecności, bo On jest obecny prawdziwie, a nie
jako wspomnienie z przeszłości. Zmartwychwstał i żyje pośród nas. Zaproszenie Jezusa do spotkania kierowane jest do nas
nieustannie. Chrystus chce, byśmy zauważyli Bożą obecność ujawniającą się w widocznych znakach Jego miłości. A gdy
staniemy oniemiali przed Panem, wpatrzeni w jego przebite ręce, nogi i bok, gdy dzięki oświeceniu umysłu poznamy, że tak
się stać musiało, aby się wypełniły Pisma, wtedy zrozumiemy, że jedyną alternatywą dla nas jest spełnienie Jego prośby:
„wy jesteście świadkami tego”. Nie będzie łatwo dawać świadectwo w rodzinach, w szkołach i zakładach pracy. Jednak
przekonanie, że On zwyciężył śmierć i został z nami aż do skończenia świata, pomoże nam być jego świadkami, począwszy
od Jerozolimy i aż po krańce Ziemi. Jezus chce być dotykany przez swoich uczniów (ww. 39-40). Chce, aby doświadczyli
Jego bliskości przy łamaniu chleba. Tłumaczy im także Pisma, aby bardziej Go poznali i pokochali (ww. 41-48). Każda
Eucharystia przypomina nam, jak bardzo Jezus pragnie się z nami, z Tobą spotykać. Zbliż się do Jezusa i w serdecznej
rozmowie uwielbiaj Go za Jego obecność w Słowie i
•16 kwietnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Marii
Eucharystii. Rozważ w swym sercu dzisiejsze Słowo z Liturgii,
Bernadetty Soubirous, dziewicy i zakonnicy
trwając w adoracji po Komunii świętej w akcie miłości:

„Uwielbiam Cię Panie za Twoje Słowo i Ciało, które dają mi Maria Bernadetta urodziła się 1844 r. w
życie wieczne”.
Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa i
córka ubogiego młynarza. W czasie
przygotowywania się do I Komunii Świętej
11 lutego 1858 r. - po raz pierwszy
Bernadecie objawiła się Matka Boża nad
rzeką Gave, w pobliżu groty Massabielle.
Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz
Drodzy Księża i
do czynów pokutnych w intencji
Siostry, Kochani
nawrócenia grzeszników. W ciągu pół roku
Parafianie Bazyliki
Matka Boża objawiła się dziewczynce 18
św. Jacka!
razy. Wizje te dały początek słynnemu
Z całego serca dziękuję,
sanktuarium w Lourdes. W roku 1862
iż mogłem przebywać
biskup diecezji Tarbes - Laurence, do której należało Lourdes, ogłosił
ostatnimi
czasy
w
dekret o prawdziwości objawień. W tym samym roku Bernadetta
Waszej
wspólnocie
zapadła na obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła
parafialnej św. Jacka i
wstąpić do zakonu. Zmarła 16 kwietnia 1879 r., mając 35 lat. Wiele
głosić
rekolekcje
cierpiała z powodu astmy. Sławna w świecie - a w klasztorze chciała
wielkopostne
oraz
być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać:
przeżywać z Wami
"O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie mogę przelać swojej krwi za
Wielki Tydzień jak i
grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia". Na najwyższą
święta Zmartwychwstania. Dziękuję wszystkim księżom,
pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na
szczególnie ks. proboszczowi za zaproszenie mnie tutaj i za
ustach całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to
gościnę w tym pięknym miejscu, w murach bazyliki.
święte miejsce, sama Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawała żadnych
Dziękuję Wam wszystkim za dar wspólnej modlitwy i za
wywiadów, uważając, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją
Ofiary Mszy Świętej, które sprawowałem w Waszej
misję Matka Boża. W czasie procesu kanonizacyjnego w 1919 r.
świątyni. Składam podziękowania wszystkim Parafianom
stwierdzono, że ciało Bernadetty
za modlitwę za mnie i za piękne świadectwo Waszej wiary.
mimo upływu czasu pozostało
Bóg Zapłać za wszelkie dobro, które tutaj otrzymałem, za
nienaruszone. W roku świętym życzliwość i hojność Waszych serc. Jedyną formą mojej
1925, papież Pius XI ogłosił
wdzięczności jest modlitwa za Was, którą kieruję do
Marię
Bernadettę błogosławioną
Zmartwychwstałego, prosząc Go o błogosławieństwo i
w
obecności
ostatniego z jej
łaski dla Was i Waszych rodzin. Szczęść Wam Boże!
braci, a w 1933 zaliczył ją
ks. Krzysztof Mortka, C.R
uroczyście w poczet świętych.
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PODZIĘKOWANIE

Do Wszystkich Naszych Parafian

SKŁADAMY SERDECZNE
BÓG ZAPŁAĆ PARAFIANOM,
PRZYJACIOŁOM ORAZ
ANONIMOWYM
DOBROCZYŃCOM ZA
OFIARY ZŁOŻONE NA
POTRZEBY NASZEJ
BAZYLIKI, A SZCZEGÓLNIE NA DEKORACJE I
KWIATY WIELKANOCNE DO GROBU PAŃSKIEGO.
ZAPEWNIAMY O MODLITWIE ZA WSZYSTKICH
NASZYCH OFIARODAWCÓW.
W sposób szczególny pragniemy podziękować :
* Pani C. Lauerman za hojną i wysoką ofiarę w łącznej
sumie $4,570 dolarów;
* Rodzinie J. Jurek za ofiarę $500 dolarów oraz
Państwu A&F Dvorak i J&L Kulawiak za ofiary
$400 dolarów;
*Pani A. Scislowicz za ofiarę $300 dolarów oraz
*Państwu S&B Gora, A&E Haruza, J&W Zyzda za
ofiary w wysokości $200 dolarów;
*Państwu: M.Polecki, H&Z Szczepanski za ofiarę
$150 oraz Pani M. Cabaj za ofiarę $120 dolarów;
Państwu: K. Maslowiec, H. Kozlowska, M. Cheval, A.
Anyaeche, W. Widlak, J. Szyszka, K. Wysocki, A.
Wojtyrowski, S. Rembelinski, H. Markowski, J.
Ogrodnik, H. Krnyk, L. Czaja, D. Osika, A. Stopka, B.
Przytulska, J&A Nowak, A&D Wielga, U&M
Kramarski, M&M Elias, W&M Ziemba, S&G
Yuswak, H&J Trojan, E&G Szeszko, S&H Urbaniak,
T&A Pruski za ofiary $100 dolarów;
Niech Jezus zmartwychwstały obficie Wam
błogosławi! Szczęść Boże!

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. Firma, która wykona
dla nas projekt, to "Life Touch",
profesjonaliści działający od lat, o której
można dowiedzieć się więcej ze strony
internetowej www.lifetouch.com.
Częścią stworzenia tego katalogu jest
wykonanie rodzinnych zdjęć.
Zdjęcia bedą wykonywane w dwóch
sesjach. W weekend 3, 4, 5 i 6 maja od
godz. 14:00 do 21:00. Druga
zaplanowana sesja zdjęciowa odbędzie się 17, 18, 19 i 20
maja. Zdjęcia odbędą się w sali przyparafialnej budynku
Resurrection Hall.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń do biura
parafialnego pod numer 773-342-3636. Będziemy również
potrzebować dodatkowych wolontariuszy, aby pomóc
podczas sesji zdjęciowych.

SPOTKANIE Z ALDONĄ ZAORSKĄ
Organizacja "Polscy Patrioci" zaprasza na dwa spotkania z
Aldoną Zaorską. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 kwietnia,
zaraz po Mszy św. o godz. 7.00 pm, w sali parafialnej przy
Bazylice Św. Jacka, 3636 W. Wolfram w Chicago.
Drugie spotkanie odbędzie się w niedzielę 22 kwietnia, o godz.
3:00 po południu, w sali Ks. Borowczyka przy Kościele Św.
Konstancji, 5843 W. Strong w Chicago.
Spotkania zorganizowane są przez organizację Polskich
Patriotów działającą w Chicago.
Aldona Zaorska - dziennikarka
prawicowego tygodnika „Warszawska
Gazeta”, redaktor naczelny „Zakazanej
Historii”, autorka książki „Sąsiedzi” o
funkcjonariuszach w okresie PRL
mordujących polskich patriotów, a także
książki o „KL Warschau” - o obozie
koncentracyjnym założonym przez
Niemców w Warszawie. Na spotkaniach
można będzie nabyć książki autorki. Zachęcamy do udziału.
CHICAGO

Zapraszamy Was wszystkich, abyście mogli uchwycić
wspomnienia tej ważnej chwili na całe życie. Stańcie
się częścią naszego nowego katalogu rodzinnego.
Pragniemy aby nikt nie został pominięty!!!!

Informujemy,
że
sakrament
bierzmowania w naszej bazylice
odbędzie się w środę, 25 kwietnia
o godz. 7:00 wieczorem. Młodzież
z
naszych
szkół
przyjmie
Sakrament Bierzmowania z rąk ks.

biskupa

Andrzeja

Wypycha.

Zapraszamy wiernych na tę
uroczystość i prosimy o pamięć
modlitewną w intencji kandydatów
do bierzmowania oraz świadków.
Przypominamy również, iż dziś, w
niedzielę o godz. 6:30 pm nasza
młodzież wraz z rodzicami wezmą
udział we Mszy św., na której będą
poświęcone krzyże dla naszych
bierzmowanych.

"Duchu Święty Boże, udziel im
mocy, aby w każdej chwili swego
życia kierowali się dobrocią i
życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością
miłością, radością i wyrozumiałością. Amen."
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

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

PETER ZIECIK
SŁAWOMIR WROBEL
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Hanna Gil;
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 15 kwietnia
II kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby
związane z utrzymaniem naszej bazyliki.

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

„ŚWIĘCONKI” PARAFIALNE
Święconka Grup Parafialnych
Wszystkich członków naszych parafialnych grup (zespoły,
katechetów, służbę liturgiczną, ministrantów, marszałków)
zapraszamy na coroczną wielkanocną święconkę, która
będzie miała miejsce dzisiaj, w niedzielę 15 kwietnia w
Resurrection Hall na piętrze o godz. 10:45 am. Zapraszamy.

Sodalicja św. Tereski
Również dzisiaj, 15 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30 w
poludnie odbędzie się wielkanocne spotkanie i tradycyjna
„Święconka” członkiń Sodalicji św. Teresy w parafialnej
kawiarence. Serdecznie zapraszamy.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA KWIECIEŃ:

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 powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób
zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać
gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

„WIELKANOC JEST ŚWIĘTEM
NOWEGO STWORZENIA.
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ I JUŻ NIE
UMIERA. OTWORZYŁ BRAMY DO NOWEGO
ŻYCIA, W KTÓRYM NIE MA JUŻ CHOROBY
ANI ŚMIERCI. WPROWADZIŁ CZŁOWIEKA
W SAMEGO BOGA.
Papież Benedykt XVI
CHICAGO

15 kwietnia 2018
PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Kto ucieka od Krzyża, ucieka od Zmartwychwstania...
Patrzyłeś na Chrystusa Ukrzyżowanego? W Nim rodzi się
nadzieja, która trwa na wieki...Eucharystia wprowadziła nas w
misterium paschalne Chrystusa, pozwalając nam przejść razem
z Nim od śmierci do życia... Nasza wiara zrodziła się w
wielkanocny poranek: Jezus żyje! Rozbrzmiała najpiękniejsza
wieść: «Pan naprawdę zmartwychwstał, tak jak zapowiedział».
Życzę wszystkim dobrych Świąt Wielkanocnych i owocnego
czasu wielkanocnego! ...Wpatrując się w pusty grób Chrystusa,
odnawiajmy naszą wiarę w to, że z Nim nic nie jest
stracone! ...Chryste, który przezwyciężyłeś mroki grzechu i
śmierci, obdarz nasze czasy pokojem... Kroczmy dalej z radością
zmartwychwstałego Jezusa: On zawsze jest przy nas!... Abyśmy
stali się narzędziami dobra Bóg napełnia nas Swoim
miłosierdziem, napełnia Chrystusem... Słowo Pana jest
światłem w ciemnościach i pomaga nam nie lękać się nawet w
obliczu trudności... Bóg, także i dziś poszukuje serc takich jak
Maryi, gotowych do całkowitego zawierzenia się Jemu.”

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

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

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. w Res.
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

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

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i
jałmużnę w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni
wtorek miesiąca o 7:00 pm odprawiana jest w naszej
bazylice Msza Św. w intencji osób uzależnionych.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY
CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

