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 30
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Andrzej Gaj;
TUESDAY / WTOREK - May 1
6:00 AM - Health and blessings for Priests and Sisters
serving in our parish;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:00 PM - †Andrzej Gaj;
WEDNESDAY / ŚRODA - May 2
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i
jej rodziny; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor
souls in purgatory; ††Gloria & Pedro Muntaner;
7:00 PM - †Andrzej Gaj; †Gloria Stephens Muntaner;

FIRST THURSDAY /PIERWSZY CZWARTEK - May 3
6:00 AM - Birthday blessings for Sylwia Muntaner;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Anne Zygmunt;
12:30 PM -O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
7:00 PM - †Andrzej Gaj;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - May 4
6:00 AM -††For deceased Resurrectionists;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Andrzej Gaj; †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - May 5
6:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - For the Holy Father;
2:30 PM - Łukasz Sledz & Jennifer Wojtas
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas;
†Irene Bork;
7:00 PM - †Andrzej Gaj; †Eugeniusz Osuch;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 6
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Ted Mitrenga;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Roman Babiński;
†Władysława Wicek; †Roman Babiński; †Jan Mazur;
††Janina i Henryk Bartosik; ††Maria i Józef Bartosik;
††Vincenty i Katarzyna Lebiecki;
10:45 AM - †Richard Krysztowiak;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; O zdrowie
i potrzebne łaski dla Stanisławy Wróbel;
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. IWONA BOROŃSKA, MChR
SR. FRANCISZKA KELER, MChR
SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR
Permanent Deacon / Stały Diakon ‐ FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy ‐ NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej ‐ JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA
Pastoral Minister / Posługa Duszpasterska ‐
ARLETA SZPAK‐CZECHOWSKA

BAPTISM / CHRZTY
Maksymilian Julian Szajewski
Adrian Niedojadlo
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Adrian Gibala & Katarzyna Król
Jerome Nocek &
Lola Iliavi-Ziomek
THIRD CALL

Łukasz Sledz & Jennifer Wojtas
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.

5th Sunday of Easter
LITURGICALLY SPEAKING
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.

5/3 Saints Philip and James, Apostles
Philip was born at Bethsaida and
started as a disciple of John the
Baptist. After the Baptist’s death
he followed Christ.
James, a cousin of the Lord, was
the son of Alphaeus. He ruled the Church at Jerusalem;
wrote an epistle; led an austere life; and converted many
Jews to the Faith. He was crowned with martyrdom in the
year 62.

5/4 The English Martyrs
On 4 May 1535, at Tyburn
in London, there died three
Carthusian monks, the first
of many martyrs of the
English Reformation. Of
these martyrs, forty-two
have been canonized, and a further 242 have been
declared Blessed; but the true number of those who died
on the scaffold, perished in prison, or were tortured or
persecuted for their faith cannot now be reckoned. The
persecution lasted a hundred and fifty years and left a
permanent mark on English culture: to this day Catholics
continue to suffer certain minor disabilities under English
law.
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THE EUCHARIST UNITES
“…The Eucharist
reconciles us and unites us,
because it nourishes
community relations and
encourages attitudes of
generosity, of forgiveness, of
trust in our neighbor, of gratitude. The Eucharist, which
means “thanksgiving”, makes us feel the need to give
thanks: it makes us understand that “it is more blessed to
give than to receive” (Acts 20: 35), and it educates us to
give primacy to love and practice justice in its complete
form which is mercy; to always be able to thank, even
when we receive what is due to us. Eucharistic worship
also teaches us the right order of values: not to put
earthly realities first, but rather celestial goods; to be
hungry not only for material food but also for that which
“lasts for eternal life” (Jn 6: 27).
Dear brothers and sisters, the men and women of
our time need to encounter Jesus Christ: He is the road
that leads to the Father; He is the Gospel of hope and
love that makes us capable of going as far as to give
ourselves. This is our mission, which is both
responsibility and joy, legacy of salvation and gift to
share. It requires generous willingness, the renunciation
of the self and trustful abandonment to divine will. It
means following an itinerary of holiness to answer with
courage to Jesus’ call, each person according to his own
special charism. “A Christian cannot think of his or her
mission on earth without seeing it as a path of holiness,
for ‘this is the will of God, your sanctification’ (1 Thess,
4: 3). Each saint is a mission, planned by the Father to
reflect and embody, at a specific moment in history, a
certain aspect of the Gospel” (Gaudete et exsultate, 19).
I encourage you to make resonate in your
communities the call to holiness that regards every
baptized person and every condition of life. Holiness
consists in the complete fulfillment of every aspiration of
the human heart. It is a path that starts at the baptismal
font and leads to Heaven and is implemented day by day,
welcoming the Gospel into real life. With this
commitment and with this missionary zeal, destined to
give new impulse to evangelization in our dioceses. Do
not tire of seeking God and His Kingdom above every
other thing, and of engaging in service to your brothers,
always in a style of simplicity and fraternity. The Virgin
Mary, “the saint among the saints, blessed above all
others, she [who] teaches us the way of holiness and
walks ever at our side” (ibid., 176), be the sure point of
reference in your pastoral and missionary itinerary.”
Pope Francis, April 21 Audience
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5th Sunday of Easter

POPE FRANCIS TWEET
Let us meditate with wonder and
gratitude on the great mystery of the
Lord’s Resurrection. Since Christ is
resurrected, we can look with new
eyes and a new heart at every event of
our lives, even the most negative ones.

First Thursday, Friday and Saturday
of the Month

Thursday May 3rd is the first Thursday of the Month. As
a parish family we pray for vocations to the priesthood
and religious life. Friday May 4th is the first Friday of the
Month and we pray in
reparation to the Sacred Heart
of Jesus. At 5:00 PM we
communally recite the rosary
followed by a Mass in
English. On Saturday, after
the 8:00 AM Mass, we pray
the Divine Mercy Chaplet.

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.
CHICAGO
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Catholic Charities Maternity &
Adoption Services
Pregnant? There are options. What do I do? Who should I
tell? It’s scary. You can turn to us. Catholic Charities
Maternity & Adoption Services has resources to serve
teens, single women, and couples facing unplanned
pregnancies. We are here to help, without pressuring you.
We can talk about your options as you plan for your
child’s future. We can help you whether you decide to
parent your child or make a plan of adoption. If you are
not sure what to do, our 24-hour hotline has caring and
professional counselors available to help you. Our
services are free and confidential. Call 1 (800) CARE002 or (312) 454-1717. For more information,
visit www.catholiccharities.net/adoptionservices.

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.

This week’s second collection will be
for energy needs
of our parish. Thank you
for your generosity.
God bless you!
PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp.
Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Maria i
Franciszek Wietrzak, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos,
Helena Jankowska
ST. HYACINTH BASILICA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
IV NIEDZIELA KATECHETYCZNA
SAKRAMENTY ŚWIĘTE

BIERZMOWANIE

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego,
umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej
oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem.
Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła
katolickiego.
Nazwa
"bierzmowanie"
powstała
od łacińskiego słowa firmare "umacniać", zapożyczonego
za pośrednictwem języka niemieckiego i czeskiego
zapewne już w X wieku, i dodatkowo skojarzonego ze
staropolskim wyrazem "bierwiono", "bierzwiono",
"bierzwno" lub "bierzmo", co oznaczało belkę
podtrzymującą drewniany pułap domu, strop.
Bierzmowanie (łac. confirmatio) jest to zatem
podtrzymywanie,
umacnianie
wiary.
Słowo confirmo (umacniam) występuje w formule
bierzmowania w formie rytu rzymskiego .
W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie odgrywa
rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo
dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do
dorosłości) i jest znakiem przejścia do dojrzałości
religijnej.
Udzielanie sakramentu jest w Kościele
rzymskokatolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam
oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu.
Nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu w Kościele
rzymsko-katolickim jest każdy kapłan upoważniony do
tego przez biskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci,
sakramentu tego może udzielić każdy proboszcz lub
każdy ksiądz, zgodnie z kanonem 883 kodeksu prawa
kanonicznego z 1983. Ważną osobą na bierzmowaniu jest
świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary
bierzmowanego. Kładzie on prawą dłoń na prawym
ramieniu bierzmowanego. Prawo kanoniczne zaleca, by
był nim jeden z chrzestnych. (Por.Wikipiedia).
W środę w naszej parafii sakrament
bierzmowania przyjęła młodzież z naszych polskich szkół.
Przyjęli ten sakrament jako dopełnienie łaski chrztu,
przez co jeszcze ściślej związali się z Kościołem, jeszcze
mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie
Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz
do bronienia jej. Jest to sakrament, w którym nasza
młodzież przyjęła w darze pełnię Darów i Owoców Ducha
Świętego, który umacnia do dawania odważnego
świadectwa przynależności do Kościoła i radosnego
wyznawania wiary w Boga w dzisiejszym świecie. Niech
Duch Święty obdarzy ich w pełni swoimi darami!
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3 maja, czwartek - Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, Głównej Patronki Polski
3 maja w Polsce to święto Matki
Bożej. Tytuł Matki Bożej jako
Królowej narodu polskiego sięga
drugiej połowy XIV wieku:
Grzegorz z Sambora nazywa
Maryję Królową Polski i
Polaków. Uzasadnienie tytułu
"Królowej" pojawi się w XVII
wieku po zwycięstwie
odniesionym nad Szwedami,
które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Naród polski
wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej
opieki Matki Bożej a właśnie moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo
podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry
przed Szwedami, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 uroczystym
aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją
Królową Polski. Koronacja obrazu częstochowskiej Matki
papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała
przekonanie o królewskości Maryi. Po odrodzeniu Polski Papież
Pius XI ustanowił w 1924 roku specjalne święto Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski, i pozwolił je obchodzić w
pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII
w roku 1962 ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski
główną patronką kraju i niebieską opiekunką polskiego narodu.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI
„Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża
Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, dana
nam przez Boga ku obronie naszego
narodu. Nie zwyciężymy sami naszych
najgroźniejszych, śmiertelnych wrogów:
niewiary, kłamstwa, niesprawiedliwości,
alkoholizmu, narkomanii, niemoralności.
Panno Zwycięska, ufamy w Twoje
zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją.
Zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii, w Wieczerniku
Zielonych Świąt, i w dziejach naszego narodu. Twoje też
będzie zwycięstwo w tym wielkim czasie próby.................
Nasza Matko i Królowo, racz przyjąć nasze hołdy
wdzięczności. Ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i
pragnienie trwania w wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi,
świętej wierze i Tobie, Niepokalana Matko
i Królowo Polski. Amen.”

„U progu narodzin Kościoła, u początku tej długiej pielgrzymki przez
wiarę, która rozpoczęła się wraz z Pięćdziesiątnicą w Jerozolimie,
Maryja była z tymi wszystkimi, którzy stanowili zalążek «nowego
Izraela». Była obecna jako wyjątkowy świadek tajemnicy Chrystusa.
Kościół trwa na modlitwie razem z Nią, a równocześnie «patrzy na
Nią w świetle Słowa, które stało się człowiekiem». I tak było zawsze.
Kiedy bowiem Kościół coraz «głębiej wnika w najwyższą tajemnicę
Wcielenia», rozmyśla także o Matce Chrystusa z głęboką czcią i
pobożnością. Maryja w sposób nierozdzielny należy do tajemnicy
Chrystusa — i należy też do tajemnicy Kościoła od początku, od dnia
jego narodzin.” (Jan Paweł II - Encyklika Redemptoris Mater, nr 27)
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PARA PREZYDENCKA ODWIEDZA
POLONIĘ CHICAGOWSKĄ
19 MAJA, godz. 12:00 - MILLENIUM PARK
Konsulat Generalny RP
poinformował, że 19 maja
2018 roku Andrzej Duda i
Agata Kornhauser-Duda
spotkają się w Millennium
Park
z
Polakami
mieszkającymi w Stanach
Zjednoczonych.

„Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że jak najwięcej
znajomych, przyjaciół, moich rodaków, przyjdzie się z nami
spotkać - 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”. 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.

Jak co roku, zapraszamy wszystkich Polaków do wzięcia udziału
w Paradzie Konstytucji 3-Maja. Tegoroczna parada odbędzie

się 5 maja o godz. 11:30. Parada przejdzie ulicą Columbus
Drive w centrum Chicago. Będzie to już 127-a parada polskiej
Konstytucji 3-cio Majowej w Chicago. W ten sposób uczcimy
pamięć tego historycznego dokumentu - pierwszej
demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie, po
konstytucji Stanów Zjednoczonych. Każdego roku w paradzie
uczestniczą tysiące osób sercem oddanych sprawom Polonii i
Polski. Paradę będą oglądały tłumy zgromadzonych w Chicago
oraz tysiące osób, które obejrzą paradę za pośrednictwemn
polskich stacji telewizyjnych. Biorąc udział w największej poza
granicami Polski Paradzie możemy zaprezentować polskie
wartości, historię, tradycję i kulturę. Komitet Parady serdecznie
zaprasza i zachęca wszystkie polonijne organizacje,
stowarzyszenia, kluby, szkoły polskie, biznesy oraz osoby
indywidualne do udziału w tym patriotycznym wydarzeniu,
szczególnie ważnym w życiu Polonii w USA. W paradzie
weźmie udział nasza Szkoła Sobotnia im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego.
W 2018 roku Polska oraz Polonia
świętować będzie 100 rocznicę
odzyskania niepodległości przez
Polskę, a 3 grudnia 2018 roku
Stan Illionis obchodzić będzie 200 rocznicę przyłączenia do
Stanów Zjednoczonych, stając się 21 stanem USA. Obydwie te
rocznice są ogromnie ważne dla Polonii Amerykańskiej.
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DNI EUCHARYSTYCZNE
ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA
PIERWSZEGO CZWARTKU, PIĄTKU
I SOBOTY MIESIĄCA
*3 maja - Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7:00
PM. Modlimy się w tym dniu
szczególnie o powołania kapłańskie
i zakonne.
*4 maja - Pierwszy Piątek Miesiąca Zachęcamy do spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii Św.
wynagradzającej Najświętszemu Serca
Jezusa za grzechy osobiste i całego
świata. Msza Św. godz.
7:00 wieczorem.
*5 maja - Pierwsza Sobota Miesiąca Msza Święta i modlitwy
wynagradzające Najświętszemu Sercu
Maryi o godz. 7:00 wieczorem.
Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na nocne
czuwanie po Mszy Św. wieczornej.

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. 2:00 do 9:00 pm. 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!!!!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

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

DAVID NIEBRZYDOWSKI
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 29 kwietnia
II kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby
związane z energią naszej bazyliki.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie
i ofiary na naszą parafię!
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Parl Marion Pomagier;

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Nieustannie modląc się o pokój
i wzywając wszystkich ludzi dobrej woli,
by nadal robili podobnie, ponownie
apeluję do wszystkich przywódców
politycznych, by zwyciężyły
sprawiedliwość i pokój. ...
Wszyscy jesteśmy powołani, by być
świętymi, żyjąc z miłością i dając swe
świadectwo w codziennych zajęciach...
Przypomnijmy dziś to, co mawiał
ks. Tonino Bello: „Nie wystarczą dzieła miłosierdzia,
jeżeli brak w nich miłości”.

Apel Na Rzecz Katolickiej Organizacji
Charytatywnej 2018
Katolicka Organizacja Charytatywna pomaga
ludziom w powiatach Cook i Lake prowadząc
150 programów w 164 lokalizacjach. Udziela
pomocy znajdującym się w potrzebie. Chroni i
niesie pomoc obsługując co roku ponad 1
milion ludzi z terenu Archidiecezji Chicago i okolic. W Dniu Matki 13
maja organizowana będzie zbiórka pieniędzy na rzecz tej akcji,
pomoże ona wielu ludziom, rodzinom z naszych okolic
przezwyciężyć trudności, z którymi się zmagają. Prosimy o hojność
i ofiarność Waszych serc. Bóg Zapłać!

29 kwietnia 2018

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
W najbliższy wtorek, 1 maja
rozpoczniemy miesiąc maj, który
jest poświęcony Matce Bożej.
Nabożeństwa Majowe ku Jej czci
będą odprawiane codziennie
przez cały maj, 15 minut przed
Mszą św. wieczorną. Zapraszamy
serdecznie do wspólnej modlitwy.

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.
_______________________________________________________

Informujemy, iż w związku z przypadającym świętem NMP
Królowej Polski w czwartek, 3 maja, Msze św. odprawione
zostaną w bazylice w jęz. polskim o godz. 7:00 rano 12:30
w południe i o 7:00 wieczorem. Zapraszamy!
CHICAGO

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

