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MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 10
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; ††Wacław, Józef, Teofila, Antoni
Myśliwiec oraz zmarli z rodziny;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;

TUESDAY / WTOREK - April 11
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 PM - O pokój na świecie;

WEDNESDAY / ŚRODA April 12
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła, Kordianka i Wiktora; †Anna Skulski w 2.
rocznicę śmierci;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;

rodzin: Leja, Rudnik, Lasota, Lekienta, Kwiecień, Antoń,
Banaś i Sojda; †Elżbieta Białuski;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie parafialnej przy
Bazylice św. Jacka.
Barbara & Mirosława Gornisiewicz
Jarosław Ośmiałowski

BAPTISM / CHRZTY
Emilia Wiktoria Serwa
Anthony Albert Wojtowicz
Alan Konował
George Mason Mata

HOLY THURSDAY / WIELKI CZWARTEK - April 13
6:00 PM - †Felipe Mejia;
8:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;

GOOD FRIDAY / WIELKI PIĄTEK - April 14
3:00 PM - Good Friday Liturgy in English
6:30 PM - Liturgia Wielkiego Piątku w języku polskim

HOLY SATURDAY / WIELKA SOBOTA - April 15
6:00 PM - Dziękczynna za liczne łaski otrzymywane każdego
dnia, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Wietrzak;
8:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr.& Jr.; †Adeline Baroni; †Felipe Mejia;

EASTER SUNDAY/NIEDZIELA WIELKANOCNA-April16
5:00 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryji dla Anny,
jej rodziny i przyjaciół; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Artura; O potrzebne łaski dla rodziny Gołąb; †Francis Drabicki;
†Zofia Szatko w 1. rocznicę śmierci; ††Marek, Zofia, Czesław,
Stanisław, Danuta; †Henryk i Stanisława Kalawa; ††Marek,
Zofia, Czesłąw, Danuta, Stanisław, Vanessa, Mila, Aniela,
Bonifacy, Zofia, Michał, Kazimierz, Wanda, Maria, Teresa, ks.
Andrzej Burchard, ks. Walenty Szałęga;
7:30 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
9:00 AM - O zdrowie dla Dawida; Dziękczynna za wsparcie w
trudnych sytuacjach; †Lucjan Milewski; ††Genowefa i
Bronisław Pasik; ††Zofia i Czesław Staniszewski; †Łukasz
Dominików;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski; †Felipe Mejia; ††Joseph
& Jean Tokarz; ††Luis, Rosario, Jose Luis Angelina Ochoa;
††Magdalena & Jack Acosta; ††Rosario & Juan Maravillas;
†James Guiseffi; †Leonardo Gudino; †Richard J. Dal Porto;
†Manuel Zanchez; †Leona Lee; †Lorrane Mayles; †Luis Ochoa;
12:30 PM - O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne
łaski dla rodziny Staroń; O zdrowie, miłość i Boże
błogosławieństwo dla Freda, Jacka i Leopolda Leja i ich rodzin;
O zdrowie, mądrość i Boże błogosławieństwo dla Nicole Sojda
z okazji 18. urodzin, oraz wszelkie Boże łaski dla rodziny i
przyjaciół; †Józef Ciołek; ††Zmarli z rodzin: Staroń, Kubiszyn,
Radosz, Samiec i Fryżewski; †Rozalia Leja w 8. rocznicę
śmierci; †Katarzyna Antoń w 25. rocznicę śmierci; ††Zmarli z

MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Adam Cardona & Aleksandra Dąbrowski
SECOND CALL

Wojciech Zator & Justyna Kendzior
Rafał Stopa & Dorota Tomalik
Mirosław Sidor & Anna Sawicka
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Ted Duda;
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.

Palm Sunday

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
4/11 St. Stanislaus B&M (1036 - 1079)
He was born in Szczepanów in Poland in about 1036. He studied at Liège, was ordained, and in 1072 became bishop of
Kraków. He ruled the church as a good shepherd, gave help to
the poor, and performed annual visitations to supervise the
clergy. He reproached King Bolesław II for his crimes and
vices and at length excommunicated him. Bolesław sought him
out, and murdered him as he was celebrating Mass on 8 May
1079.
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and for all people. The deacon (or another minister) brings out
the veiled cross in procession. The priest takes the cross, stands
with it in front of the altar and faces the people, then uncovers
the upper part of the cross, the right arm of the cross, and then
the entire cross. As he unveils each part, he sings, "This is the
wood of the cross." He places the cross and then venerates it;
other clergy, lay ministers, and the faithful then approach and
venerate the cross by touching or kissing it. In this way each
person acknowledges the instrument of Christ's death and publicly demonstrates their willingness to take up their cross and
follow Christ, regardless of what trials and sufferings it might
involve.

4/15

4/13 Holy Thursday
The Triduum begins with the evening Mass of the Lord's
Supper on Holy Thursday, which commemorates when the
Eucharist was instituted at the Last Supper by Jesus. The traditional English name for this day, "Maundy Thursday", comes
from the Latin phrase Mandatum novum — "a new command" (or mandate) — which comes from Christ's words: "A
new commandment I give to you, that you love one another;
even as I have loved you, that you also love one another" (Jn
13:34). The Gospel reading for the liturgy is from the first part
of the same chapter and depicts Jesus washing the feet of the
disciples, an act of servitude (commonly done by slaves or servants in ancient cultures) and great humility.
In the evening liturgy, the priest, who is persona Christi,
will wash the feet of several parishioners, oftentimes catechumens and candidates who will be entering into full communion
with the Church at Easter Vigil. In this way the many connections between the Eucharist, salvation, self-sacrifice, and service to others are brought together.

4/14 Good Friday
This is the first full day of
the Easter Triduum, a day commemorating the Passion, Cross, and death
of Jesus Christ, and therefore a day of
strict fasting. The liturgy is profoundly austere, perhaps the
most simple and stark liturgy of the entire year. The liturgy of
the Lord's Passion consists of three parts: the liturgy of the
Word, the veneration of the Cross, and the reception of Communion. Although Communion is given and received, this liturgy is not a Mass; this practice dates back to the earliest years
of the Church and is meant to emphasize the somber, mournful
character of the day. The Body of Christ that is received by the
faithful on Good Friday was consecrated the prior evening at
the Mass of the Lord's Supper and, in most cases, was adored
until midnight or another late hour.
The simple, direct form of the Good Friday liturgy and
readings brings the faithful face to face with the cross, the great
scandal and paradox of Christianity. The cross is solemnly venerated after intercessory prayers are offered for the world
CHICAGO

HOLY SATURDAY THE EASTER VIGIL

The Easter Vigil, the Church states, ranks "the mother
of all vigils" (General Norms, 21). Being a vigil — a time of
anticipation and preparation — it takes place at night, starting
after nightfall and finishing before daybreak on Easter, thus
beginning and ending in darkness. It consists of four general
parts: the Service of Light, the Liturgy of the Word, Christian
Initiation, and Liturgy of the Eucharist.
The Service of Light begins outdoors (or in a space
outside of the main sanctuary) and in darkness. A fire is lit and
blessed, and then the Paschal candle, which symbolizes the
light of Christ, is lit from the fire by the priest, who proclaims:
"May the light of Christ, rising in glory, dispel the darkness of
our hearts and minds." The biblical themes of light removing
darkness and life overcoming death suffuse the entire Vigil.
The Paschal candle will be placed in the sanctuary (usually by
the altar) for the Easter season, then will be kept in the baptistery so that when the sacrament of baptism is administered the
candles of the baptized can be lit from it.
The faithful then join in procession back to the main
sanctuary. The deacon (or priest, if no deacon is present), carries the Paschal Candle, lifting it three different times and
chanting: "Christ our Light!" The people respond by singing,
"Thanks be to God!" Everyone's candles are lit from the Paschal candle and the faithful return in procession into the sanctuary. Then the Exultet is sung by the deacon (or priest or cantor).
This is an ancient and beautiful poetic hymn of praise to God
for the light of the Paschal candle. The Liturgy of the Word
follows, consisting of seven readings from the Old Testament
and two from the New Testament. These readings constitute an
overview of salvation history and God's
various interventions into time and space.
The Easter Vigil has been the time
for adult converts to be baptized and enter
the Church. After the conclusion of the Liturgy of the Word, catechumens (those who
have never been baptized) and candidates (those who have been
baptized in a non-Catholic Christian denomination) are initiated
into the Church by (respectively) baptism and confirmation.
The Easter Vigil concludes with the Liturgy of the Eucharist
and the reception of the Body, Blood, Soul, and Divinity of the
Crucified and Risen Lord.
Carl E. Olson. "The Easter Triduum: Entering into the Paschal Mystery." Ignatius Insight (March 18, 2008)
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Pope Francis On Holy Week

HOLY WEEK CELEBRATIONS
HOLY THURSDAY 6:00 PM ENGLISH
8:00 PM POLISH
GOOD FRIDAY

3:00 PM ENGLISH
6:30 POLISH

HOLY SATURDAY

6:00 PM POLISH
8:30 PM ENGLISH

EASTER SUNDAY
5:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM & 6:30 PM POLISH
7:30 AM, 10:45 AM 5:00 PM ENGLISH
BLESSING OF EASTER BASKETS WILL TAKE
PLACE FROM 1:00 PM TO 4:PM IN THE CHURCH ON
HOLY SATURDAY.

Sacrament of Reconciliation / Confession
Saturday April 8
Sunday April 9
Monday – Wednesday
Holy Thursday
Good Friday
Holy Saturday

7:45 AM & 8:00 PM
7:30 PM
7:45 AM & 7:30 PM
7:45 AM & 9:00 PM
7:45 AM & 8:00 PM
NO CONFESSIONS

On Holy Thursday the office will be open until 5pm.
On Holy Friday the office will be open until noon.
The Parish office will be closed on Holy Saturday, Easter
Sunday and Easter Monday.

WISHES FOR OUR DEAR PRIESTS
ON HOLY THURSDAY
As we celebrate the establishment of the Holy
Eucharist and Priesthood
we would like to express
our gratitude for your
faithful service to the
Church. May the Lord
shine His loving light on
you. May He guide, support and strengthen you in
fulfilling His will and carrying out this service of
love to His people.
CHICAGO

“Living Holy Week is always going deeper into God's logic,
into the logic of the Cross, which is
not first and foremost a logic of sorrow and death but one of love and
the self giving that brings life. It is
entering into the logic of the Gospel.
Following, accompanying Christ, staying with him when
he demands that we 'go out': out of ourselves, out of a
tired and habitual way of living the faith, out of the temptation of locking ourselves in our own schemes that wind
up closing the horizon of God's creative action. God went
out of himself in order to come amongst us … to bring us
the mercy … that saves and gives hope. And we, if we
want to follow and remain with him, cannot be satisfied with staying in the sheep pen with the ninety-nine
sheep. We have to 'go out', to search for the little lost
sheep, the furthest one, with him.”
“Often, we settle for some prayers, a distracted
and infrequent Sunday Mass, some act of charity, but we
don't have this courage to 'go out' and bring Christ. We
are a little like St. Peter. As soon as Jesus talks of his passion, death, and resurrection, of giving himself and love
for all, the Apostle takes him aside and scolds him. What
Jesus is saying shakes up his plans, seems unacceptable,
the safe certainty he had constructed, his idea of the Messiah, in difficulty. And Jesus … addressing some of the
harshest words of the Gospel to Peter, says: 'Get behind
me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do.' God thinks mercifully. God thinks like a
father who awaits the return of his son and goes out to
meet him, sees him coming when he is still afar … a sign
that he was awaiting him every day from the terrace of his
house. God thinks like the Samaritan who doesn't pass by
the unfortunate man, pitying him or looking away, but
rather assisting him without asking anything in return,
without asking if he was a Jew or a Samaritan, rich or
poor.”
“Holy Week,” Francis concluded, “is a time of
grace that the Lord gives us to open the doors of our
hearts, of our lives, of our parishes - so many closed parishes are a shame—of our movements and associations, to
'go out' and meet others, to draw near them and
bring them the light and joy of our faith. To always go out
with the love and tenderness of God!”

This week’s second collection is for
Easter flowers and decorations.
Thank you for your
generous support.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Ostatnia
wieczerza miała miejsce w noc z czwartku na piątek i
należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba
trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem
zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary
Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy
ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.
Wielki Czwartek - Jezus
świętował w gronie Apostołów.
Uczniowie spożywali świętą
wieczerzę, śpiewali pieśni
ojców. Z tej wieczerzy wyrosła
Wieczerza, którą zwiemy Mszą
Świętą. Wspólnota kapłańska
utworzyła się już w
Wieczerniku: Jezus - Arcykapłan i apostołowie, których
Jezus wybrał i uświęcił, w geście pokory i miłości
umywając im nogi. Od tej pory uczniowie stali się sługami
Jego kapłańskiego posłannictwa. Po wieczerzy Jezus
poszedł z przyjaciółmi do Ogrodu Oliwnego na spotkanie z
cierpieniem, krzyżem, śmiercią. W procesji, jaka kończy
liturgię tego dnia, zanosimy Najświętszy Sakrament do
ciemnicy, na pamiątkę pojmania, uwięzienia i
przesłuchiwania Jezusa.
Wielki Piątek - W tym
dniu gromadzimy się na
sprawowaniu pamiątki męki i
śmierci Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Liturgia zaprasza
nas do rozważania biblijnego
opisu męki Pańskiej, a
następnie adoracji i uczczenia
Krzyża świętego. W tym dniu
nie odprawia się Mszy św. To dzień milczenia. Zamiast
dzwonów - stukot kołatek. Ołtarz ogołocony. Organy
milczą. Zbieramy się, by słuchać krzyża. Naukę daje
ukrzyżowany. Każdego roku odsłaniamy krzyż, uroczyście
klękamy, by ucałować drzewo, na którym zawisło
Zbawienie świata. Krzyż - czcigodny symbol, ale w
Ciemnicy czeka sam Zbawiciel w rzeczywistości
sakramentalnego znaku Chleba. Bierzemy i jemy z
wczorajszego, czwartkowego polecenia Jezusa. Na
zakończenie liturgii przenosimy Ciało Chrystusa do Bożego
Grobu, tzw. Grobu Pańskiego, gdzie trwamy na adoracji.
Uwagę naszą przykuwa osłonięta welonem monstrancja,
kryjąc Ciało Pana za nas wydane.
CHICAGO
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Wielka Sobota jest dniem,
w którym nie odprawia się
Mszy św. ani innych
nabożeństw. Przez cały
dzień, wierni nawiedzają
Grób Pański i czuwają na
modlitwie, gdzie jest obecny
Pan pod osłoną chleba. W
ciszy przyjaciele czekali na
niewiadomą. Nie pojmowali
jeszcze słowa „zmartwychwstać”. My już wiemy, na co
czekamy! Dlatego ciszy towarzyszą radosne przygotowania.
Idziemy również poświęcić koszyczek z cząstką świątecznego
posiłku, który postawimy na stół. Wieczorem udajemy sie do
kościoła na liturgię Wigilii Paschalnej, która zaczyna się
poświęceniem ognia. Jest to naprawdę Wielka i wyjątkowa
Noc, to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i
ludzkości. W niej dokonało się przejście ze śmierci do nowego
życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika wigilijnej
nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego
cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło - słowo woda - uczta. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania
Chrystusa i wezwania całego stworzenia do udziału w
tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

WYMOWA NIEDZIELI PALMOWEJ
Niedziela Palmowa rozpoczyna
Wielki
Tydzień,
w
którym
obchodzi się pamiątkę męki
śmierci
i
zmartwychwstania
Chrystusa. Każdy chrześcijanin
powinien
dołożyć
wszelkich
starań, aby obrzędy Wielkiego
Tygodnia zrozumieć, brać w nich
czynny udział, a przede wszystkim
umartwieniami i świętością życia
dawać dowód żywej wiary. W
Niedzielę
Palmową,
Kościół
obchodzi pamiątkę wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy, dla
dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W
tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie
Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem
uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, a
szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed
Mszą św. i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach
używa się czerwonego koloru szat liturgicznych. Wielki
Tydzień to ostatnie dni Wielkiego Postu. Najstarsze
świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z
Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z
Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do
świętego miasta, aby w nim dokonać odkupienia ludzi przez
mękę i śmierć na krzyżu. Wjedźmy razem z Jezusem do
Jerozolimy i oddajmy Mu pokłon, bo tylko On jest
prawdziwym Królem i Mesjaszem, który przychodzi w imię
Pańskie.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa. Niech w tym Tygodniu
towarzyszy nam szczególne Boże błogosławieństwo, byśmy
wiernie szli za naszym Panem i towarzyszyli Mu
w Jego męce i chwale.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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TRIDUUM
PASCHALNE
2017

W BAZYLICE
ŚW. JACKA

 Wielki Czwartek - 13 kwietnia 
 Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii

i Kapłaństwa

- 8:00 pm - Celebracja Wieczerzy Pańskiej

(Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do 12:00 w nocy)


 Wielki Piątek - 14 kwietnia 
 Dzień męki i śmierci Pana Jezusa

- 6:15 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
- 6:30 pm - Liturgia Wielkiego Piątku

(Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do 12:00 w nocy)

 Wielka Sobota - 15 kwiecień 
 Dzień ciszy, modlitwy, oczekiwania

- 1:00 - 4:00 pm - Święcenie Pokarmów
- 5:45 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
- 6:00 pm - Liturgia Wigilii Paschalnej

(Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do wieczora)


 Niedziela Zmartwychwstania 
- 5:00 am - Rezurekcja
Pozostałe Msze św.:9:00 am, 12:30 pm, 6:30 pm
- 6:15 am - Nowenna do Miłosierdzia Bożego

 Poniedziałek Wielkanocny-17 kwietnia 
- Msze św.: 7:00 am, 12:30 pm, 7:00 pm
- 6:45 pm - Nowenna do Miłosierdzia Bożego

CHICAGO

SAKRAMENT POJEDNANIA
SPOWIEDŹ WIELKIEGO TYGODNIA
 Sobota - 8 kwiecień - 7:45 AM i 8:00 PM
 Niedziela Palmowa - 9 kwiecień - 7:30 PM
 Wielki Poniedziałek - Wielka Środa- 7:45AM i 7:30 PM
 Wielki Czwartek -13 kwiecień - 7:45 AM i 9:00 PM
 Wielki Piątek - 14 marca - 7:45 A.M. i 8:00 PM

W WIELKĄ SOBOTĘ NIE MA SPOWIEDZI ŚW.

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
W Wielki Czwartek, kiedy
świętujemy ustanowienie
sakramentu kapłaństwa,
dziękujemy Wam Drodzy
Kapłani za posługę w
różnych miejscach Kościoła:
przy ołtarzu, w
konfesjonale, w szkole,
wśród grup i wspólnot
parafialnych, pośród
chorych, potrzebujących,
przygotowujących się do
przyjęcia sakramentów.
Dziękujemy Wam za serce
w sprawowaniu tych posług, życzliwość, cierpliwość,
wyrozumiałość, za to, że wnosicie w nasze życie
Chrystusa. Jednocześnie życzymy Wam Drodzy Kapłani,
aby Chrystus, który wybrał Was i powołał, obdarzał
potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych
zadań, siłami fizycznymi i duchowymi, światłem i mocą
Swego Ducha. Życzymy wielu wspierających Was serc,
umysłów i rąk, życzliwości tych, którym posługujecie. Do
życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej.
Szczęść Wam Boże!

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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POŚWIĘCENIE POKARMÓW

Tradycyjnie jak co roku, w Wielką Sobotę będzie
błogosławieństwo przyniesionych pokarmów w
koszyczkach wielkanocnych. Poświęcenie pokarmów
będzie miało miejsce w naszej bazylice w godzinach
od 1:00 pm do 4 pm.

Sprzedaż Palm Wielkanocnych
Dzisiaj po wszystkich Mszach św. członkowie
Koła Różańca Świętego będą sprzedawali palmy
wielkanocne. Dochód ze sprzedaży będzie
przeznaczony na potrzeby bazyliki, w
szczególności na remont Domu Sióstr.

UWAGA!
INFORMUJEMY, IŻ NASZE
BIURO PARAFIALNE
BĘDZIE CZYNNE
W WIELKI CZWARTEK
TYLKO DO GODZIN
POPOŁUDNIOWYCH, W WIELKI PIĄTEK DO GODZ,
12:00 PM. NATOMIAST W WIELKĄ SOBOTĘ I W
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY BIURO
BĘDZIE ZAMKNIĘTE.

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.
____________________________________________________

DROBNE MONETY RATUJĄ DZIECI
Akcja wielkopostna "The Baby Bottle
Project”-"Butelka dla niemowlęcia" trwa.
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.

DROGA KRZYŻOWA - CENTRUM CHICAGO
PIĄTEK, 14 KWIETNIA od 9:00 AM - 12:00 PM
Dołącz do setek uczestników w milczącej procesji z
krzyżem ulicami Downtown, z Muzyką Chóralną,
czytaniami z Ewangelii, wzdłuż czterech przystanków,
począwszy od Daley Plaza aż do Katedry Świętej Imienia.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
www.wayofthecrosschicago.org. lub w naszej kancelarii
parafialnej.Zachęcamy do udziału.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 9 kwietnia
II składka zostanie przeznaczona na kwiaty
wielkanocne i dekorację grobu Pańskiego
naszej bazyliki.

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

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

