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

PARISH STAFF

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 23
6:00 AM - †George Harris;
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 24
6:00 AM - Health and blessings 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; †Bolesław Moździeż w 6. rocznicę smierci;
WEDNESDAY / ŚRODA - April 25
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 - †Andrzej Gaj; †Anna Komperda;

THURSDAY / CZWARTEK - April 26
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious
life;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 PM - †Andrzej Gaj;†Anna Komperda;
FRIDAY / PIĄTEK - April 27
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - †Andrzej Gaj; †Jan Plewa;
SATURDAY / SOBOTA - April 28
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - For conversion of sinners;
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas;
†Irene Bork;
7:00 PM - †Andrzej Gaj;
SUNDAY / NIEDZIELA - April 29
6:00 AM - W intencji Ojca Świętego;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Edmund
Jurczak;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Łukasz Dominików;
†Władysława Wicek;
10:45 AM - For peace throughout the world;
12:30 PM - †Antoni Zalewski; ††Anna, Stanisław i Jan
Bartoszek;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;
Additional Mass intention: Today, April 22 at 10:45 am For the repose of the soul of †Catherine Carol Cronin Folino

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
Oliver Stanisław Szlaga
Robert Luke Szczepaniec
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Łukasz Sledz & Jennifer Wojtas
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Marco Antonio Solis;
† Arthur James Kopsian;

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.

4th Sunday of Easter
LITURGICALLY SPEAKING
4/23 St. Adalbert of Prague (c. 956 – 23 April 997)
Known in Czech by his birth
name Vojtěch, he was a Bohemian missionary and Christian saint. He was
the Bishop of Prague and a missionary to
the Hungarians, Poles, and Prussians, who
was martyred in his efforts to convert
the Baltic Prussians to Christianity. St.
Adalbert was later declared the patron
saint of the Czech Republic, Poland, and the former polity
of Prussia.

4/24 St. Fidelis of Sigmaringen
(1578 - 1622)
He was born in Sigmaringen in Germany. He
joined the Capuchin Friars at the age of 35
and led a harsh life of prayer and vigils. An
assiduous preacher, he was ordered by the
Congregation for the Propagation of the Faith
to preach orthodox doctrine in the Grisons
(part of Switzerland). He was murdered by a Calvinist
mob at Seewis on 24 April 1622.

4/25 St. Mark the Evangelist FEAST
He was a cousin of Barnabas and
accompanied the apostle Paul on his first
missionary journey; later he followed him
to Rome. He was a disciple of Peter, and
his gospel is told from Peter’s point of
view. He is credited with founding the
Church in Alexandria. His body was
stolen from Alexandria in 828 (though some say that the
wrong bones were stolen) and taken to Venice, which
adopted him as its patron saint.

4/26 Our Lady of Good Counsel
4/27 St. Gianna Beretta Molla (1922 – 1962)
She was an Italian Roman Catholic pediatrician. Molla refused both
an abortion and
a hysterectomy while pregnant
with her fourth child despite knowing that continuing the refusal could result in her own
death which later occurred. Molla's medical career went
in tandem with teachings of the Church which strengthened her resolve to follow her conscience while coming
to the aid of others who required assistance. These views
came into focus when she decided to save the life of her
final child rather than think of herself. Molla's beatification was celebrated in 1994 and she was canonized as a
saint a decade later in mid-2004 in Saint Peter's Square.
CHICAGO

April 22, 2018

POPE FRANCIS TWEET
Being poor of heart, reacting with
meekness and humility, knowing how
to mourn with others, hungering and
thirsting for righteousness, seeing and
acting with mercy: that is holiness.
In honor of Our Lady of Good
Counsel, Pope Pius XII composed a
powerful prayer to her that recalls
her intercession for those facing
difficult decisions. If you need some
extra heavenly help for a choice you
have to make, try this prayer.

Holy Virgin, moved by the painful
uncertainty we experience in seeking and
acquiring the true and the good, we cast
ourselves at thy feet and invoke thee
under the sweet title of Mother of Good
Counsel. We beseech thee: come to our aid at this moment in
our worldly sojourn when the double darkness of error and of
evil plot our ruin by leading minds and hearts astray.
Seat of Wisdom and Star of the Sea, enlighten the victims of
doubt and of error so that they may not be seduced by evil
masquerading as good; strengthen them against the hostile
and corrupting forces of passion and of sin.
Mother of Good Counsel, obtain for us our most urgent
need….. (here mention your request) and secure for us from
thy Divine Son the love of virtue and the strength to choose, in
doubtful and difficult situations, the course agreeable to our
salvation.
Supported by thy hand we shall thus journey without harm
along the paths taught us by the word and example of Jesus
our Savior, following the Sun of Truth and Justice in freedom
and safety across the battlefield of life under the guidance of
thy maternal Star, until we come at length to the harbor of
salvation to enjoy with thee unalloyed and everlasting peace.
Amen.
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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 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. Photo sessions
will take place in Resurrection Hall.
Today, after every Mass, volunteers will be at the 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

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.

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.

This week’s second collection will
be for the needs
of our basilica. Thank you
for your generosity.

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
ST. HYACINTH BASILICA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

22 kwietnia 2018

O. DR JOSEPH VADAKKEL NA JACKOWIE
"Kiedy przyniesiesz problem
do Jezusa, stanie się dla Ciebie
błogosławieństwem. Kiedy
zostawisz go w sercu, będzie
Cię przygniatał."
o. Joseph Vadakkel

O. dr Joseph Vadakkel, jest
specjalistą w dziedzinie
ewangelizacji, to obdarzony wyjątkowym charyzmatem
rekolekcjonista, który ujmuje swoją miłością i oddaniem
Jezusowi w Eucharystii. Prostota jego wiary otwiera serca na
spotkanie z Miłością Bożą. Jego posługa jest wyraźnie
namaszczona charyzmatami Ducha Świętego. Swoim
głoszeniem słowa Bożego prowadzi do doświadczenia Boga
pełnego mocy i miłości. Jego otwartość i entuzjazm sprawia,
że ludzie słuchając go otwierają się na spotkanie z Bożą
Miłością. Jego powołaniem jest ukazywanie żywego
Chrystusa obecnego w Najświętszym Samkramencie.

Już dziś zapraszamy do naszej bazyliki na Mszę Św. ze
specjalnym nabożeństwem w modlitwie o uzdrowienie,
którą poprowadzi o. Joseph Vadakkel. Odbędzie się
ona w sobotę, 28 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy wszystkich serdecznie.
Msze święte z modlitwą o uzdrowienie odbywają się od lat
w katolickich kościołach i poza uzdrowieniami z fizycznych
i duchowych chorób, co potwierdzają świadectwa
uczestników, są również szczególnym czasem uwielbienia
Boga i doświadczenia jego żywej obecności pośród nas. Nic
dziwnego, że coraz więcej osób bierze w nich udział.

Weź i Ty, przyjdź i uwielbiaj Jezusa aby Ci nieustannie
i obficie błogosławił!

ZRZESZENIE
AMERYKAŃSKO - POLSKIE
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na bezpłatne spotkanie informacyjne
na temat:

ZDOBĄDŹ ZAWÓD W COMMUNITY COLLEGE
Prezentacji dokonają polskojęzyczni doradcy akademiccy z Wright
College a podczas spotkania omawiane będą m.in. następujące
zagadnienia:
•Najpopularniejsze zawody, które nie wymagają czteroletnich
studiów
•Struktura studiów:kolejne kroki, potrzebne do zdobycia stopnia
Associate in Arts (A.A.) bądź Associate in Sciences (A.S.)
•Możliwość przenoszenia kredytów z uczelni na uniwersytet jeżeli
chcemy kontynuować edukacje
•Pomoc finansowa (FAFSA, stypendia, pożyczki)
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia o godz.19:00 w
Centrum Kopernikowskim przy 5216 W. Lawrence.Po więcej
informacji na temat spotkania można dzwonić pod numer telefonu:
773-282-1122 wew. 414.
CHICAGO

WSPOMNIENIE LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
• 23 kwietnia, poniedziałek - Uroczystość św. Wojciecha,

biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Św. Wojciech pochodził w rodu książąt
Sławników w Czechach, żył w latach (955
-997). Przy bierzmowaniu otrzymał imię
Adalbert - Wojciech, na cześć
arcybiskupa, przy którym się kształcił. Po
wykształceniu w Magdeburgu został
biskupem Pragi. Wskutek waśni opuścił
Pragę i za pozwoleniem papieża wstąpił
do benedyktyńskiego opactwa św.
Bonifacego w Rzymie i złożył tam śluby.
Pod koniec 996 roku przybył do Polski na
dwór króla Bolesława Chrobrego i z jego
pomocą wyruszył głosić Ewangelię pogańskim Prusom. Został zabity
przez pogańskiego kapłana 23 kwietnia 997 r. podczas prób podjęcia
pracy misyjnej. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, który został zabity strzałami a
jego głowę odcięto i na znak hańby nabito na pal. Bolesław Chrobry
wykupił jego ciało i sprowadził do Gniezna, które stało się siedzibą
pierwszej metropolii w Polsce, i tam zostało uroczyście pochowane.
Wojciech zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu
chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Potępiał
wielożeństwo, odwiedzał więźniów i chorych, protestował przeciwko
sprzedawaniu chrześcijan arabskim i żydowskim kupcom. W roku 999
papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha, którego
ustanowiono patronem Polski. Jest pierwszym polskim męczennikiem.
„Z pochodzenia jestem Słowianinem. Nazywam się Adalbert,
z powołania zakonnik; niegdyś wyświęcony na biskupa, teraz
z obowiązku jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej [tu]
podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzuciwszy głuche i
nieme bałwany – uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym
Bogiem i poza którym nie ma innego boga; abyście, wierząc w
imię Jego, mieli życie i zasłużyli na zażywanie w nagrodę
niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach”. (Przemówienie
św. Wojciecha objaśniające zasady chrześcijaństwa przed pruskim wiecem)

MODLITWA DO ŚW. WOJCIECHA
„ŚWIĘTY WOJCIECHU, STRÓŻU
NASZEGO POLSKIEGO KOŚCIOŁA.
TWOJEMU ORĘDOWNICTWU
POWIERZAMY NASZE POTRZEBY, PRACE
I NASZE DUSZE. PROŚ O ŁASKĘ I POMOC
DLA NAS, ABYŚMY MOCNI W WIERZE
ŻYLI UFNOŚCIĄ W DOBROĆ BOŻĄ
I KIEROWALI SIĘ W ŻYCIU MIŁOŚCIĄ
I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ. BŁĄDZĄCYCH
PROWADŹ DO KOŚCIOŁA PO POKÓJ,
WYJEDNAJ SŁABYM ŁASKĘ POKUTY, MIŁUJĄCYM CIEBIE –
WYTRWANIE. WEŹ W OPIEKĘ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY,
WSPOMAGAJ RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI, CZUWAJ
NAD MŁODZIEŻĄ. MÓDL SIĘ DO BOGA ZA CHORYCH
I CIERPIĄCYCH NASZEJ PARAFII. UPROŚ, POLSKI PATRONIE,
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA NASZYCH WYKONYWANYCH PRAC
I DLA NASZEJ OJCZYZNY POLSKI. OBUDŹ DUCHA POBOŻNOŚCI
I MIŁOŚCI DO MATKI BOŻEJ. SPRAW SWĄ MODLITWĄ U BOGA,
ABYŚMY KOCHALI NASZ KOŚCIÓŁ, ŻYLI WEDŁUG PRZYKAZAŃ I
OSIĄGNĘLI CHWAŁĘ U BOGA. AMEN.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

PARA PREZYDENCKA ODWIEDZA
POLONIĘ CHICAGOWSKĄ
19 MAJA, godz. 12:00 - MILLENIUM PARK
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Do Wszystkich Naszych Parafian
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, 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 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 Resurr. Hall.
Aby dokonać rejestracji i zapisać się na wygodną dla siebie
datę i godzinę zadzwoń do biura parafialnego pod numer
773-342-3636. Będziemy również potrzebować
dodatkowych wolontariuszy, aby pomóc podczas sesji
zdjęciowych.

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

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 -

powiedział Prezydent RP Andrzej Duda w świątecznym wywiadzie
udzielonym Centrali Radia Maryja w USA. „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”. Prezydent złożył Polakom

życzenia, żeby zawsze byli dumni ze swojej ojczyzny, żeby byli
zdrowi i szczęśliwi, żeby Pan Bóg zawsze miał ich i ich sprawy i
rodziny w swojej opiece. Andrzej Duda podziękował i wyraził
wdzięczność rodakom mieszkającym w USA za zaangażowanie w
dbanie o dobre imię Polski, za to, że są niekwestionowanymi
ambasadorami Polski i polskości.

CHICAGO

Informujemy, że Sakrament Bierzmowania w naszej
bazylice odbędzie się w tę 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.

"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
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PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Moim pragnieniem jest przedstawienie po
raz kolejny powołania do świętości:
„Cieszcie się i radujcie”. Pan wzywa
każdego z nas do świętości,
nawet Ciebie.
Jesteś osobą konsekrowaną? ‐ Bądź
świętym, żyjąc radośnie swoim darem.
Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? ‐ Bądź
świętym, kochając i troszcząc się o męża
lub żonę, jak Chrystus o Kościół.
Jesteś pracownikiem?‐ Bądź świętym wypełniając uczciwie i
kompetentnie twoją pracę w służbie braciom.
Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem?‐ Bądź świętym,
cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa.
Sprawujesz władzę? ‐ Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i
wyrzekając się swoich interesów osobistych.
Być ubogim w sercu, reagować z pokorną łagodnością, umieć
płakać z innymi, łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, patrzeć i
działać w sposób miłosierny: na tym polega ŚWIĘTOŚĆ.
Zachowywać serce w czystości od wszystkiego, co plami miłość,
rozsiewać wokół siebie pokój, godzić się codziennie na drogę
Ewangelii, nawet jeśli mamy z tego powodu problemy: na tym
polega ŚWIĘTOŚĆ.”

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 22 kwietnia
II kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby
związane z utrzymaniem naszej bazyliki.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie
i ofiary na naszą parafię!
PAPIESKA INTENCJA NA KWIECIEŃ:

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

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

*Pani C. Lauerman za ofiarę w łącznej sumie $500
dolarów;
*Państwu Mr&Mrs Kabat oraz wspólnocie parafialnej
Żywy Różaniec za ofiarę w wysokości $200 dolarów;
*Państwu G&Cz Zalewski i S&G Wala za ofiary
$100 dolarów;
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!
CHICAGO

22 kwietnia 2018
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
ANNA&KRZYSZTOF MIKOŚ
MICHELLE GRAYZECK & JOHN SOLAN
JOE JACOB & MELINA MARSHAL
BEATA & BOGUSŁAW RAJWA
BEATA RZAD & ARTUR BOGUSZ
ISABEL PANGILINAN

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.
_______________________________________________________

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

