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MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
EASTER MONDAY /
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY- April 17
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Rev. Ryszard Dąbek, C.R.;
12:30 PM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny Bokina
z okazji urodzin; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Ireneusz
Bokina;
TUESDAY / WTOREK - April 18
6:00 AM - †Felipe Mejia; †Michael Skrenka;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
WEDNESDAY / ŚRODA April 19
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i dary DuchaŚw. dla Lidii, Iwony, Józefa,
Pawła, Kordianka i Wiktorka, Iwony i Józefa; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM- †Henryk Prokopowicz; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
THURSDAY / CZWARTEK - April 20
6:00 PM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - For peace in the world;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
FRIDAY / PIĄTEK - April 21
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - ††Za dusze zmarłych z rodziny Iwony; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Eugene S. Pieczonka;
7:00 PM-Za młodzież otrzymującą dziś Sakrament Bierzmowania;
SATURDAY / SOBOTA - April 22
6:00 PM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - †Andrzej Gaj; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Ryszard Dąbek, C.R.;
1:00 AM - Wojciech Zator & Justyna Kondzior
2:30 PM - Rafał Stopa & Dorota Tomalik
4:00 PM - Mirosław Sidor & Anna Sawicka
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Jr.; Rev. Edwin
Zygmunt, C.R.; †Irene Bork;
7:00 PM -††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
DIVINE MERCY SUNDAY/
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - April23
6:00 AM - Health and blessings for Lucyna & Ryszard Wojtas;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - O zdrowie dla Dawida; Dziękczynna za wsparcie w
trudnej sytuacji; †Lucjan Milewski; ††Józefa & Max Cienki;
†Łukasz Dominików; †Jakub Mroz;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski; †Felipe Mejia;
12:30 PM - Z prośbą do Miłosierdzia Bożego o opiekę, zdrowie
i potrzebne łaski dla rodziny Staroń; †Józef Ciołek; ††Zmarli z
rodzin: Staroń, Kubiszyn, Radosz, Samiec i Fryżewski,
Ślusarczyk; †Anna Skulski w 2. rocznicę śmierci;
5:00 PM - For parishioners; †Eugene S. Pieczonka;
6:30 PM - Za parafian; †Andrzej Gaj; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday – Saturday: 8:30 am – 6:45 pm
except at Mass, funerals or wedding
times.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do soboty: 8:30 am 6:45 pm za wyjątkiem Mszy Św.,
pogrzebów i ślubów.
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie parafialnej przy
Bazylice św. Jacka.
Palacios Cruz & Ismael Salinas

BAPTISM / CHRZTY
Elijah Dyllan Nunez
Maya Rose Wright

MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Adam Cardona & Aleksandra Dąbrowski
THIRD CALL

Wojciech Zator & Justyna Kondzior
Rafał Stopa & Dorota Tomalik
Mirosław Sidor & Anna Sawicka
CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.

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

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA: 7:45 rano & 6:45 wieczorem
SOBOTA:
5:00 P.M.

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

NEWS

April 16, 2017

Dear brothers and sisters throughout the world, Happy Easter! Happy Easter!
What a joy it is for me to announce this message: Christ is risen! I would
like it to enter every heart, for it is there that God wants to sow this Good
News: Jesus is risen, there is hope for you, you are no longer in the power
of sin, of evil! Love has triumphed, mercy has been victorious! The mercy
of God always triumphs!
What does it mean that Jesus is risen? It means that the
love of God is stronger than evil and death itself; it
means that the love of God can transform our lives and
let those desert places in our hearts bloom. The love
God can do this!
This same love for which the Son of God became man and followed the way of humility and self-giving to the very
end, down to hell - to the abyss of separation from God - this same merciful love has flooded with light the dead
body of Jesus, has transfigured it, has made it pass into eternal life. Jesus did not return to his former life, to earthly
life, but entered into the glorious life of God and he entered there with our humanity, opening us to a future of hope.
This is what Easter is: it is the exodus, the passage of human beings from slavery to sin and evil to the freedom of
love and goodness. Because God is life, life alone, and we are his glory: the living man (cf. Irenaeus, Adversus
Haereses, 4,20,5-7).
Dear brothers and sisters, Christ died and rose once for all, and for everyone, but the power of the Resurrection, this
passover from slavery to evil to the freedom of goodness, must be accomplished in every age, in our concrete
existence, in our everyday lives. How many deserts, even today, do human beings need to cross! Above all, the
desert within, when we have no love for God or neighbour, when we fail to realize that we are guardians of all that
the Creator has given us and continues to give us. God’s mercy can make even the driest land become a garden, can
restore life to dry bones (cf. Ez 37:1-14).
So this is the invitation which I address to everyone: Let us accept the grace of Christ’s Resurrection! Let us be
renewed by God’s mercy, let us be loved by Jesus, let us enable the power of his love to transform our lives too; and
let us become agents of this mercy, channels through which God can water the earth, protect all creation and make
justice and peace flourish.
And so we ask the risen Jesus, who turns death into life, to change hatred into love, vengeance into forgiveness, war
into peace. Yes, Christ is our peace, and through him we implore peace for all the world.

Pope Francis (Urbi et Orbi, Easter 2013)

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.
CHICAGO

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
—pray for the intentions of the Pope.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

Easter Sunday
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What 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.
"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

April 16, 2017
CONGRATULATIONS!
Last Wednesday, April 12,
Fr. Steve Bartczyszyn
celebrated the 31st anniversary of
his ordination.
Dear Fr. Steve, we are joining you
in grateful prayer for the 31 years
of your Priesthood. Thank you
for your joyful and selfless service to the Church. May God give
you continuing grace to teach,
guide and to sanctify His people.
May He fill your life with His
gifts of love, joy and heaven’s
peace.
From all staff, workers and
parishioners
of St. Hyacinth Basilica

Hand-Carved Olive Wood Gifts from the Holy Land
Proceeds benefit Catholic schools in the
Holy Land.
There are more than 600 Christian families living in Bethlehem and are completely dependent on carving olive wood
figurines for their livelihood. The recent
clashes in the Middle East have stopped
the tourism industry in Bethlehem, causing most of those families serious harm in
earning their living and forcing many of
them to leave their homeland. Emptying
the land of Christ from Christians can
have tragic consequences on the Holy sites. Issam from
“Star of Bethlehem Group” came to the United States
with a mission to help those families by selling their
beautiful religious hand crafts. The cost of goods goes to
benefit the Christian carvers to keep them working in the
spirit of our Lord Jesus Christ. Therefore, the profit from
sales goes directly to the needy Catholic schools and clinics in the Holy Land. Star of Bethlehem has been approved by archdiocese of Chicago, many bishops, and
diocese of Jerusalem.

Please take a look at these beautiful articles in the
back of our church on April 29th & 30th .
Beat Meting 2524
Details: April 20 at 7:00 PM
Contact Details: For Information Contact 25th District
Caps Office 312-746-5090
Location: 2446 N. Ridgeway OLG
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Drodzy bracia i siostry na całym świecie, dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Z jakże wielką radością głoszę wam: Chrystus zmartwychwstał!
Chciałbym, aby ta wieść dotarła do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać
tę Dobrą Nowinę: Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już
pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!
Cóż to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? Oznacza to, że Boża miłość
jest silniejsza niż zło i nawet śmierć. Znaczy to, że miłość Boga może przemienić
nasze życie, sprawić, aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu.
Ta sama miłość, z powodu której Syn Boży stał się człowiekiem i poszedł aż do końca drogą
pokory i daru z siebie, aż do piekieł, aż do otchłani oddzielenia od Boga, ta sama miłosierna miłość zalała
światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie
powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w
nie z naszym człowieczeństwem, otworzył nas na przyszłość nadziei.
Oto czym jest Zmartwychwstanie Pańskie: jest wyjściem, przejściem człowieka z niewoli grzechu,
zła, do wolności miłości i dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, jedynie życiem, a jego chwałą jest żywy
człowiek (por. św. Ireneusz, Adversus haereses, 4, 20, 5-7).
Drodzy bracia i siostry! Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i
dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności
dobra musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego
istnienia, w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść
człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości
do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego
wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie
może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić
życie wysuszonym kościom (por. Ez 37, 1-14).
Tak więc kieruję do wszystkich zachętę: przyjmijmy łaskę
zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga,
pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze
życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię,
strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój.
Prosimy więc zmartwychwstałego Jezusa, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił
nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój. Tak, Chrystus jest naszym pokojem, i przez
Niego błagamy o pokój dla całego świata.
Papież Franciszek (Orędzie Wielkanocne, 31 marca, 2013)

....SŁOWO OD KSIĘDZA REKOLEKCJONISTY....
Tegoroczny czas rekolekcyjny dobiegł końca. Tym słowem pragnę serdecznie podziękować ks. Stanisławowi
CR, proboszczowi, za tę możliwość podzielenia się z Wami swoim doświadczeniem wiary, Boga bogatego w
miłosierdzie. Słowo wdzięczności kieruję równie serdecznie do Parafian. To Wasza obecność w Bazylice w tych dniach,
zasłuchanie się w Słowo Boże i wspólna modlitwa stwarzały dobry klimat na pogłębienie naszej zażyłości z Panem.
Dziękuję więc za to, że uczestniczyliście w tych ćwiczeniach duchowych, że byliście rozmodleni, zasłuchani, przez co,
wspólnie mogliśmy dobrze ten czas przeżyć. Mam nadzieję, że wygłoszone Słowo Boże pomoże Wam godnie przeżyć
Wielki Tydzień i czas samych świąt wielkanocnych. Niech słowa pokrzepienia, umocnienia oraz refleksji, które padło w
Wasze serca przynoszą w Waszym życiu duchowym owoc stokrotny. Dziękuję także za Wasze ofiary na rzecz
Seminarium Zmartwychwstańców w Krakowie.
Drodzy Parafianie. Na ten nadchodzący czas Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam pięknych przeżyć, łask
Zmartwychwstałego Pana i radości płynącej ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i szatanem.
Tego z całego serca życzę Wam i sobie, który te Święta przeżywać będzie z Wami w pięknej Bazylice św. Jacka i
serdecznej wspólnocie zakonnej i parafialnej.
Ks. Jerzy Rolka CR
CHICAGO
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NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
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 (rozpoczyna się w Wielki Piątek). 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 o godz.
6:45 pm - przed Mszą św. wieczorną. Zapraszamy serdecznie do
udziału.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1:30 P.M. - Wystawienie Najśw. Sakramentu
3:00 P.M. - Godzina Miłosierdzia Koronka do Miłosierdzia Bożego
CHICAGO
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ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
W zeszłą środę, 12 kwietnia Ks. Stefan
Bartczyszyn obchodził 31 rocznicę
swoich Święceń Kapłańskich.

Drogi ks. Stefanie! Dziękując Panu
Bogu za wiele lat
oddania i Twej
służby, dziękując za
Twoją obecność wśród nas, za
wszystko dobro i radość, które
wnosisz do naszej parafii, za
Twój czas, siły i talenty, którymi
służysz ludziom, życzymy Ci
długiego życia w zdrowiu oraz
obfitych owoców na Twej
drodze, którą sam Pan Bóg Ci
wyznaczył. Zapewniamy Cię o
naszej pamięci modlitewnej.
Szczęść Boże!
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY ŚWIĘTO DZIEKCZYNIENIA ZA
ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
W tym dniu świątecznym Zgromadzenie
Zmartwychwstańców dziękuje Panu Bogu za łaskę
powołania 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 się nazwać braćmi
zmartwychwstania. „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 zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami:
stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencji Ojca Świętego
i brak przywiązania do grzechu.

MODLITWA DO ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA
Niech będzie uwielbiony
Jezus Chrystus, Syn Boga żywego,
Który prawdziwie powstał z martwych,
który ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę,
którego radości nikt nam nie odbierze.
Jezu Chryste, Odkupicielu świata,
Zbawco nasz i Bracie, zmiłuj się nad nami.

Romano Guardini)
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - April 2, 2017/ 2 kwietnia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,659.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,222.00

$5,881.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($369.00)

Loss / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - April 2, 2017 / 1 lipca - 2 kwietnia, 2017

$246,185.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - April 2, 2017 / 1 lipca - 2 kwietnia, 2017

Gain / Zysk (week 40 - 2016 /17)

$237,500.00
$8,685.00

II COLLECTION: April 2, 2017 / II KOLEKTA: 2 kwietnia, 2017
Convent Renovation / Renowacja Konwentu-Domu Sióstr

$5,776,00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

Informujemy, że bierzmowanie w
naszej bazylice odbędzie się w piątek
21 kwietnia o godz. 7:00 pm.
Młodzież
przyjmie
Sakrament
Bierzmowania z rąk ks. biskupa
Andrzeja Wypycha. Zapraszamy
wiernych na tę uroczystość i prosimy
o pamięć modlitewną w intencji
kandydatów do bierzmowania.

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

DROBNE MONETY RATUJĄ DZIECI
Akcja wielkopostna "The Baby Bottle
Project”-"Butelka dla niemowlęcia"
dobiega końca. Przypominamy o
przynoszeniu buteleczek do naszego
kościoła z ofiarami na Centrum Kobiet.
Wielkie "Bóg Zapłać" za wasze hojne
wsparcie dla tych najmniejszych
potrzebujących,
którym możemy ocalić życie.

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 16 kwietnia
II składka zostanie przeznaczona na
potrzeby naszej bazyliki.

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

16 kwietnia 2017

Ręcznie rzeźbione przedmioty z
drzewa oliwnego z Ziemi Świętej
W Betlejem mieszka ponad 600
chrześcijańskich rodzin, które utrzymują się
wyłącznie z rzeźbienia figurek z drzewa
oliwnego. Grupa „Gwiazda Betlejemska”
przybyła do Stanów Zjednoczonych z misją pomocy
tym rodzinom przez sprzedawanie tych pięknych
wyrobów. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony
częściowo dla rzeżbiarzy, oraz na utrzymanie
katolickich szkół i szpitali w Ziemi Świętej. „Gwiazda
Betlejemska” jest zatwierdzona przez Archidiecezję
Chicago, wielu biskupów i Patriarchat Jerozolimski.
Rzeźbione figurki będzie można kupić w tyle naszego
kościoła, 29 i 30 kwietnia.

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.
___________________________________________________

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. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

