ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
3635 W. George St. ‐ Church
3636 W. Wolfram St. ‐ Office
Chicago, IL 60618; Tel. (773) 342‐3636;
www.sthyacinthbasilica.org
e‐mail: info@sthyacinthbasilica.org

PARISH STAFF

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 9
6:00 AM - †Stanisława Gołębiowska;
7:00 AM - ††Wacław, Józef, Teofila, Antoni Myśliwiec i za
zmarłych z rodziny;
8:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda;

TUESDAY / WTOREK - April 10
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
8:00 AM - †Stanisława Gołębiowska;
7:00 PM - W intencji Ojczyzny Polski, za rząd i prezydenta; O
zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
mądrość w wyborach życiowych dla Ferdynanda; ††Za ofiary
tragedii smoleńskiej;

WEDNESDAY / ŚRODA - April 11
6:00 AM - †Stanisława Gołębiowska;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej
rodziny;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor
souls in purgatory;
7:00 PM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Lilii i Dawida; †Eugeniusz Osuch;
THURSDAY / CZWARTEK - April 12
6:00 AM - For health and blessings for Fr. Steve on his 32nd
anniversary of Ordination;
7:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life;
7:00 PM - †Stanisława Gołębiowska;

FRIDAY / PIĄTEK - April 13
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - †Stanisława Gołębiowska; †Eugeniusz Osuch;

SATURDAY / SOBOTA - April 14
6:00 AM - †Eugeniusz Osuch;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Stanisława Gołębiowska;
1:00 PM - Matthew Vigneau & Teresa Kochanek
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene
Bork;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Heleny
Machnicki w 90. rocznicę urodzin;

SUNDAY / NIEDZIELA - April 15
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Edmund Jurczak;
9:00 AM O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Renaty, Gary, Brandon Hesh
oraz całej rodziny; †Lucjan Milewski;
10:45 AM - †Wiktoria Zukowska;
12:30 PM - †Antoni Zalewski; †Eugeniusz
Osuch;
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 ‐ JOE JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA
Pastoral Minister/Posługa Duszpasterska ‐
ARLETA SZPAK‐CZECHOWSKA

PLEASE CHECK OUT OUR PARISH WEBSITE /
ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Weronika Hrynkiewicz;
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Daniel Szwab & Magdalena Rogowska
Michael Payne & Mary Stroka
THIRD CALL

Matthew Vigneau & Teresa Kochanek
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.

Divine Mercy Sunday
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Divine Mercy Sunday
Jesus is offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the Fountain of
mercy. That vessel is this image with the signature: “Jesus, I trust in You”. Since 2000, the second Sunday of Easter has also been known as Divine Mercy Sunday. Jesus told Sr Faustina:
“Humanity will not find peace until it turns trustfully to divine mercy.”

Chaplet of the Divine Mercy
Sign of the cross
Our Father
Hail Mary
The Apostle's Creed
The Eternal Father
Eternal Father, I offer you the Body
and Blood, Soul and Divinity of Your
Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins
and those of the whole world.
On the Ten Small Beads
of Each Decade
For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the
whole world.
Repeat for the remaining decades
Saying the "Eternal Father" on the "Our Father" bead and then
10 "For the sake of His sorrowful Passion" on the following "Hail Mary" beads.
Conclude with Holy God (Repeat three times)
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

The Choice: Mercy or Justice
Jesus desires that the world understand and trust in the unlimited depth of His love and mercy.
He said that before the Day of Justice, He is sending the Day of Mercy.
Jesus demands works of mercy from us, by our actions, words, and prayers. Jesus gives us
the image and the Chaplet as a way to obtain His mercy.
The Chaplet of Divine Mercy is an extension of the Holy Mass. When we recite it we are offering the Body and Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ to God the Father. We are uniting ourselves with His sacrifice offered on the cross for the salvation of the world. We are asking for
mercy for us all, and for the souls of Purgatory.
Jesus will grant many graces to those who trust in His mercy. The more we trust, the more we
receive. Even if hardened sinners were to recite this Chaplet only once, with trust, humility, and
deep sorrow for their sins, they would obtain mercy, graces, and peace.
Whoever recites this Chaplet will receive great mercy at the hour of death. When it is said for
the dying, whether in their presence or from a distance, Jesus will stand between the Father and
the dying person, not as a Judge, but as the Merciful Savior. He will grant great mercy and graces
to souls as their last hope of salvation.
CHICAGO
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Divine Mercy Sunday

Attention All Parishioners
St. Hyacinth Parish will be
celebrating its 125 t h
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.
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 773342-3636. We will also be in need of volunteers to
help during the picture shoots.
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CONGRATULATIONS !
On Sunday, April 8, Fr. Stanisław
Lasota, C.R. will celebrate his
39th anniversary of Ordination.
Fr. Lasota was ordained in
Krakow back in 1979. Prior to
working here at St. Hyacinth, Fr.
Lasota served in a number of
parishes in Poland both as an associate pastor and
pastor. He was also responsible in coordinating the
workers who built our seminary building in Krakow.
Fr. Lasota arrived in the USA almost 14 years ago,
and has served at St. Hyacinth since.
We give thanks to God for Fr. Lasota’s many years
of service, and wish him continued health
and God’s blessings.

POPE FRANCIS TWEET
As we contemplate Christ’s empty
tomb, let us renew our belief that
nothing is lost with Him!
May Christ who conquered the
darkness of sin and death, grant us
peace in our days.

CONGRATULATIONS!
On Thursday, April 12, Fr.
Steve Bartczyszyn, C.R. will
celebrate his 32nd anniversary
of Ordination. He was ordained
to the priesthood in 1986. Prior to working at St. Hyacinth, Fr. Steve worked at Weber H.S., at Holy Cross
H.S. and at the Archdiocesan Office of Catholic Education. Fr. Steve served as the Vocation Director of the
U.S.A. Province of the C.R.’s and as rector of the seminary in St. Louis. In 2005, Fr. Steve was elected to serve
on the General Council of the Congregation of the Resurrection. For six years Fr. Steve was the Secretary General
of the Congregation living and working in Rome.
We give thanks to God for Fr. Steven’s many years of
service, and wish him continued health and God’s
blessings.
From all staff, workers and parishioners
of St. Hyacinth Basilica
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SPOJRZENIE JEZUSA MIŁOSIERNEGO - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
W ostatnich chwilach swego ziemskiego życia Jezus kieruje swoje oczy
na najukochańszą Matkę i umiłowanego swego ucznia Jana. Mimo wielkiego
cierpienia z troską i miłością patrzy na tych, których pozostawia i są Mu
szczególnie bliscy. Jaką tajemnicę kryje w sobie ten wzrok, skoro kilka tysięcy
lat później Jezus zapragnął podkreślić jego cenę i wartość?
Kieruje prośbę o wymalowanie obrazu, podkreślając, by Jego wzrok był
taki, jak tam na Golgocie, gdy oddawał Ducha Bogu. Posłuszna tym
natchnieniom św. Siostra Faustyna Kowalska przekazuje światu wizerunek
Jezusa Miłosiernego, który tym samym wzrokiem obejmuje już nie tylko Matkę i
ucznia, ale całą ludzkość. Jest to spojrzenie miłosiernej miłości, które przenika
każdą duszę w każdym miejscu i w każdym czasie. Bóg nie jest kimś odległym i
dalekim. Jego wzrok bez zmęczenia spoczywa w każdym ludzkim sercu. Nie
jest to obojętne patrzenie, ono niesie z sobą wiele łask i niepojęty dar miłości. Ono przyozdabia duszę, oczyszcza,
wzbogaca i oświeca. Przyszedł do nas z orędziem miłosierdzia i swym wzrokiem dostrzega każdego, kto tego
miłosierdzia potrzebuje. Jezus z miłości oddał za nas życie na drzewie krzyża, a dziś powrócił, by powiedzieć nam,
że nigdy nie przestał nas kochać. Nadal jest i będzie czekał... do ostatniej duszy, która pozna Jego miłosierdzie.
Jezus zapewnia nas, że nawet największa nędza duszy nie zapala Go gniewem, ale wzrusza Jego Serce
wielkim miłosierdziem. On przygarnia wszystkich zbłąkanych, wychodzi na spotkanie w sakramencie pokuty i
wypatruje nas z tabernakulum. Jezus patrzy na nas z wysokości krzyża i poprzez obraz - tym samym wzrokiem
pełnym łagodności, miłości i miłosierdzia. Oczekuje jednocześnie, że w naszej zabieganej codzienności nadejdzie
chwila, w której nasz wzrok spotka się z Jego wzrokiem i już nigdy oczu od Niego nie oderwiemy. Bóg jest cierpliwy
i łaskawy. Nieustannie czeka, nie traci nadziei na nasze nawrócenie.
Święto to jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem
łaski dla wszystkich ludzi. „Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz.699)... Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im

ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na
wieki (Dz.965)”. Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Pan Jezus z tym świętem
związał. „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia - powiedział Chrystus - ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i
kar (Dz.300)... W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (. . .) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej
były jako szkarłat (Dz.699)”.

Aby skorzystać z tych wielkich darów, które obiecuje nam Pan Jezus trzeba wypełnić warunki nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość do bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po
spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię świętą. Kto szczerym sercem odpowie: JEZU UFAM TOBIE, znajdzie
ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. Każdy z nas powinien poznać Jego życzliwość i dobroć, gdyż w Bogu
znajduje Ojca, który kocha, przebacza, umacnia w walce z grzechem i pomaga Swoją wszechmocą osiągnąć wieczne
zbawienie.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

obchodzona jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała
„sekretarka Jezusa”  święta siostra Faustyna Kowalska, na podstawie jej prywatnych
objawień mistycznych. W spisanym przez nią „Dzienniczku” czytamy, że
ustanowienie tego święta żądał sam Pan Jezus:
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).
Do Święta Miłosierdzia Bożego przygotowywaliśmy się przez odprawianie 9dniowej
Nowenny do Miłosierdzia Bożego począwszy od Wielkiego Piątku. Dzisiaj, w Święto
Miłosierdzia Bożego zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy:

1:30 P.M.  Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3:00 P.M.  Godzina Miłosierdzia  Koronka do Miłosierdzia Bożego
CHICAGO
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ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Dziś, w niedzielę 8 kwietnia, ks. Stanisław
Lasota, C.R., obchodzi 39-tą rocznicę swoich
święceń kapłańskich. Ks. Lasota został
wyświęcony w Krakowie w 1979 roku. Przed
rozpoczęciem pracy w Bazylice św. Jacka
służył w wielu parafiach w Polsce, zarówno
jako proboszcz współpracujący, jak i
proboszcz. Był także odpowiedzialny za
koordynację pracowników, którzy
wybudowali dla zmartwychwstańców
seminarium w Krakowie. Ks. Stanisław
przybył do USA prawie 14 lat temu i od tego
czasu służy w naszej parafii.
Dziękujemy dziś Bogu za tę wieloletnią
posługę w bazylice życząc mu dalszego
zdrowia, wszelkich Bożych łask i
błogosławieństw. Niech Maryja zawsze
otacza go swą Matczyną opieką. Nie
zapominajmy o nim w swoich modlitwach.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie ofiary
złożone na naszą bazylikę.
W sposób szczególny pragniemy
podziękować :
* Copernicus Foundation oraz wspólnocie „Płomień
Ducha Świętego za ofiary $1000 dolarów;
* Pani C. Lauerman za hojną ofiarę w łącznej sumie
$750 dolarów;
*Państwu E&G Szeszko za ofiarę $120 dolarów;
*Państwu: B&D Gibala, L&R Ziarko, W&M Bielesz,
S&H Urbaniak, J&L Kulawiak, K. Pudło, S.
Rembelinski, J. Kociubinski za ofiary $100 dolarów.
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!

W czwartek, 12 kwietnia, ks. Stefan
Bartczyszyn, C.R.,obchodzi 32-gą rocznicę
swoich Święceń Kapłańskich.
Ks. Stefan został wyświęcony na kapłana w
Bazylice św. Jacka w 1986 roku przez
kardynała Józefa Bernardina. Urodził i
wychował się w Chicago przy Parafii św. Jacka
uczęszczając m.in. do tutejszej katolickiej
szkoły przy bazylice. Pracował w różnych
szkołach jako nauczyciel i dyrektor oraz w
Biurze Edukacji Katolickiej w Archidiecezji
Chicago. Był również rektorem Seminarium
Zgromadzenia Zmartwychwstańców w St.
Louis. W zgromadzeniu swoim pełnił różne
funkcje, m.in. był duszpasterzem powołań
swego zgromadzenia, radnym oraz sekretarzem
generalnym w Rzymie, w którym przebywał 6
lat. Obecnie jest przełożonym domu zakonnego
zmartwychwstańców przy Bazylice św. Jacka.
Dziękując Bogu za wiele lat służby księdza
Stefana pragniemy życzyć mu dobrego życia w
zdrowiu i radości oraz obfitych duchowych
owoców na jego dalszej kapłańskiej drodze.
Pamiętajmy o nim również w swoich
modlitwach.

PODZIĘKOWANIE
Przeżyliśmy piękne dni Triduum
Sacrum i Święta Zmartwychwstania
Pańskiego. Przygotowanie wymagało
zaangażowania całej naszej
wspólnoty. Szczególne podziękowanie
należy się siostrze Franciszce, Panu
Stanisławowi i wszystkim
wolontriuszom, którzy pomagali w dekorowaniu bazyliki.
Dziękujemy również chórowi parafialnemu pod dyrekcją
p. Piotra Mrugały, księżom, siostrom misjonarkom,
marszałkom, lektorom, kantorom, grupom parafialnym,
wszystkim ministrantom oraz straży przy grobie pańskim
w strojach Gwardii Szwajcarskiej z Watykanu.
Z wyrazami naszej wdzięczności łączymy zapewnienie o
modlitewnej pamięci. Bóg Zapłać Wam wszystkim !
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.
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WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
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PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIU

EDWARD & LILLIAN SARNEY
MAŁGORZATA & RAFAŁ BARTKOW

ŚWIĘCONKI PARAFIALNE
Koło Żywego Różańca
Wszystkich członków Żywego Różańca zapraszamy dziś,
8 kwietnia na Mszę św. o 12:30 w południe, w intencji
żywych i zmarłych członków KŻR oraz
na coroczną wielkanocną święconkę,
która będzie miała miejsce zaraz po
Mszy św. w Resurrection Hall na
piętrze. Zapraszamy.
Sodalicja św. Tereski
W niedzielę następną, 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.

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. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

