
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

3635 W. George St. - Church;  3636 W. Wolfram St. - Office 
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Under the administration of the Congregation of the Resurrection 
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców 



 

 

MONDAY / WIELKI PONIEDZIAŁEK - April 15 
6:00 AM - +Genowefa Szymonik 

7:00 AM - +Genowefa Szymonik 
8:00 AM - +Genowefa Szymonik 
7:00 PM -  +Genowefa Szymonik 
 

TUESDAY / WIELKI WTOREK - April 16 
6:00 AM -  ++Poor souls in purgatory 
7:00 AM -  ++Zmarli parafianie i dobrodzieje bazyliki 
8:00 AM -  Blessings for Jerzy & Emilia 
7:00 PM -  ++Dusze w czyśćcu cierpiące 

 WEDNESDAY / WIELKA ŚRODA  - April 17 
6:00 AM -  ++Poor souls in purgatory 
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla siostry Anny Górskiej z ok. 
urodzin; O zdrowie i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny 
8:00 AM -  God’s blessing for Paul 
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla Ireny Bokina z ok. 90. rocz. 
urodzin, +Ireneusz Bokina 
 

 THURSDAY / WIELKI CZWARTEK - April 18 
 

6:00 PM - MASS OF THE LORD’S SUPPER 

8:00 PM - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
 

GOOD FRIDAY / WIELKI PIĄTEK - April 19 
 

3:00 PM - COMMEMORATION OF THE LORD’S PASSION 
6:30 PM - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 
 

HOLY SATURDAY / WIELKA SOBOTA - April 20 
 

1:00 PM - 4:00 PM - BLESSING OF EASTER BASKETS /  
     ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH 
6:00 PM - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 
8:30 PM - EASTER VIGIL  
 

RESURRECTION SUNDAY / NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA - April 21 

5:00 AM - W intencji księży i braci zmartwychwstańców żyjących i 
zmarłych; O zdrowie i Boże błog. dla Emilii z ok. urodzin; +Henryk 
Strel,, +Zmarli z rodziny Kuśmierz, +Zmarli z rodziny Strel, +Zmarli z 
rodziny Borek, +Zmarli z rodziny Gorka,  
7:30 AM - +Thaddeus & Christine Czauz, +Ted Mitrenga, +Jan Plewa 
9:00 AM - W intencji księży i braci zmartwychwstańców żyjących i 
zmarłych; O Boże błog. i zdrowie dla Haliny Ołocińskiej-Filipiak; 
Dziekczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Teresy i 
Zdzisława Sojdy i ich rodziny; O Boże błog. dla Nicole Sojda z ok. 20. 
rocz. urodzin; O Boże błog. i zdrowie dla Leokadii Jasińskiej z ok. 90 
rocz. urodzin; +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Stanisław Lis, 
+Katarzyna Antoń w 26 rocz. śierci, ++Zmarli z rodzin: Lekienta, Lasota, 
Rudnik, Kwiecień, Antoń, Banaś, Sojda, Murdza, Grzesik, Gondek, 
Radkowski i Wach; +Zofia Klimaszewska, ++Stanisława i Piotr 
Klimaszewscy 
10:45 AM - For all Resurrectionists living & deceased; +Michael 
Connolly Sr & Jr; +Joseph & Jean Tokarz, +Mike Bialas, ++John & Julia 
Bialas, +Edward Utterback, ++Luis, Rosario, Jose Luis Ochoa, 
++Angelina & Leonardo Gudino, ++Magdalena & Jack Acosta, 
++Rosario & Juan Marabillas, +James Giuseffi, ++Manuel & Bertha 
Sanchez, ++Leona Lee & Lorraine Mayles, +Richard Dalporto,  
12:30 PM - W intencji księży i braci zmartwychwstańców żyjących i 
zmarłych;  ++Władysława I Józef Ciołęk; +Janina Wróbel, ++Zofia I 
Tadeusz Jakubowski 
5:00 PM - For Parishioners; For all Resurectionists living & deceased;  
6:30 PM - Za Parafian; W intencji księży i braci Zmartwychwstańców - 
żyjących i zmarłych;  

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Michael Klimek & Katherine Mazzetta 

SECOND CALL 
Damian Szymczak & Ilona Glistak 
Zygmunt Babczyn & Ewelina Ropa 

PARISH STAFF 

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR 

REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R. 

REV. STANISŁAW LASOTA, C.R. 

REV. ADAM PIASECKI, C.R. 

  SR. ANNA GÓRSKA MCHR 

  SR. MARIOLA INDA MCHR 

  SR. KINGA HOFFMANN 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  
Secretary / Sekretarka ‐ KATARZYNA WIETRZAK 

PRAY FOR THE DECEASED   
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

+Edward Haruza 

MONDAY—SATURDAY:  7:45 AM & 6:45 PM 
SATURDAY:                               5:00 PM 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 AM & 6:45 PM 
SOBOTA:                               5:00 PM 

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. 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

125 PARISH ANNIVERSARY 
Month of April is dedicated to our families 

 
JUBILEUSZ 125-LECIA PARAFII 

Miesiąc kwiecień w naszych modlitwach  
i rozważaniach dedykujemy rodzinom. 
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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 
 

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 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. 

Holy Saturday. Easter Vigil 
 

Holy Saturday is the last day of Holy Week and ends the 
season of Lent. It is also known as the Vigil of Easter. The day 
is traditionally a time of reflection and waiting. The vigil stems 
back to when Jesus’ followers spent this day waiting after his 
crucifixion on Good Friday. It is also known as the day when 
Roman governor Pontius Pilate instructed guards to be posted 
at the tomb to prevent Jesus’ followers from removing the body 
to claim that he had risen from the dead. Holy Saturday was 
also known as Great or Grand Saturday, as well as the Angelic 
Night. It was the only Saturday on which fasting was permitted 
in the early days of the Christian church. According to some 
sources, fasting occurred during the entire day or lasted for 40 
hours before the Easter Sunday sunrise during the first century 
CE. This day was a major day for baptisms in the early church. 
Many churches still hold large services for baptisms on Holy 
Saturday. Some people refer to Holy Saturday as Easter 
Saturday but this is a misnomer, as Holy Saturday is the last 
day of Lent and the eve of Easter. The Saturday after Easter 
Sunday is known as Easter Saturday, or Bright Saturday. It is 
important to note, however, that Holy Saturday is often referred 
to as Easter Saturday by some government sources in countries 
such as Australia. 
 

Symbols 
The Paschal candle, which is made 
of white wax, symbolizes leading 
people out of the darkness into the 
celebration of the Easter vigil. The 
candle is marked with a cross, an 
alpha and an omega (the first and 
last letters of the Greek alphabet). This symbolizes that Jesus 
Christ has, and always will be with humanity, and is with 
humanity now, according to Christian belief. 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. 

WISHES FOR OUR PRIESTS 
ON HOLY THURSDAY 

As we celebrate the establishment 
of the Holy Eucharist and Priest-
hood 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. 

EASTER TRIDUUM  
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HOLY THURSDAY    6:00 PM (EN); 8:00 PM (PL)                     
Church opens from 7:00 AM to Midnight 
 

GOOD FRIDAY           3:00 PM (EN); 6:30 PM (PL)                     
Church opens from 7:00 AM to Midnight 
 

EASTER VIGIL  6:00 PM (PL); 8:30 PM (EN)  
Church opens from 7:00 AM to the evening  
 

BLESSING OF THE EASTER BASKETS 
1:00 PM - 4:00 PM - IN CHURCH 

 

EASTER SUNDAY   
POLISH : 5:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM, 6:30 PM  
ENGLISH: 7:30 AM, 10:45 AM, 5:00 PM   

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION / CONFESION 
 

Saturday, April 13             7:45 AM & 8:00 PM 
Palm Sunday, April 14          7:30 PM 

Monday – Wednesday       7:45 AM & 7:30 PM 
Holy Thursday                   7:45 AM & 9:00 PM 
Good Friday                       7:45 AM & 8:00 PM  
Easter Vigil                     NO CONFESSIONS 

 

The Parish office will be closed Good Friday, Holy 
Saturday, Easter Sunday and Easter Monday 

„Hosanna! Blessed is he who comes  
in the name of the Lord” 

 

STATIONS OF THE CROSS 
on the streets around St. Hyacinth Basilica 

 

PALM SUNDAY, APRIL 14 at 1:30 PM 
 

We invite all parishioners, children, youth, families, 
parish groups to join the procession and   

stations of the cross. 

POPE FRANCIS  
on Palm Sunday  

“Blessed is he who comes in 
t h e  n a m e  o f  t h e 
Lord!” (cf. Lk 19:38), the 
crowd of Jerusalem exclaimed 
joyfully as they welcomed 
Jesus. We have made that enthusiasm our own: by 
waving our olive and palm branches we have expressed 
our praise and our joy, our desire to receive Jesus who 
comes to us. Just as he entered Jerusalem, so he desires 
to enter our cities and our lives. As he did in the 
Gospel, riding on a donkey, so too he comes to us in 
humility; he comes “in the name of the Lord”. Through 
the power of his divine love he forgives our sins and 
reconciles us to the Father and with ourselves. Jesus is 
pleased with the crowd’s showing their affection for 
him. When the Pharisees ask him to silence the children 
and the others who are acclaiming him, he responds: “I 
tell you, if these were silent, the very stones would cry 
out”. Nothing could dampen their enthusiasm for Jesus’ 
entry. May nothing prevent us from finding in him the 
source of our joy, true joy, which abides and brings 
peace; for it is Jesus alone who saves us from the snares 
of sin, death, fear and sadness. Today’s liturgy teaches 
us that the Lord has not saved us by his triumphal entry 
or by means of powerful miracles. The Apostle Paul, in 
the second reading, epitomizes in two verbs the path of 
redemption: Jesus “emptied” and “humbled” himself. 
These two verbs show the boundlessness of God’s love 
for us. Jesus emptied himself: he did not cling to the 
glory that was his as the Son of God, but became the 
Son of man in order to be in solidarity with us sinners 
in all things; yet he was without sin. Even more, he 
lived among us in “the condition of a servant”; not of a 
king or a prince, but of a servant. Therefore he humbled 
himself, and the abyss of his humiliation, as Holy Week 
shows us, seems to be bottomless. God’s way of acting 
may seem so far removed from our own, that he was 
annihilated for our sake, while it seems difficult for us 
to even forget ourselves a little. He comes to save us; 
we are called to choose his way: the way of service, of 
giving, of forgetfulness of ourselves. Let us walk this 
path, pausing in these days to gaze upon the Crucifix; it 
is the “royal seat of God”. I invite you during this week 
to gaze often upon this “royal seat of God”, to learn 
about the humble love which saves and gives life, so 
that we may give up all selfishness, and the seeking of 
power and fame. By humbling himself, Jesus invites us 
to walk on his path. Let us turn our faces to him, let us 
ask for the grace to understand at least something of the 
mystery of his obliteration for our sake; and then, in 
silence, let us contemplate the mystery of this Week. 

DROGA KRZYŻOWA W CENTRUM CHICAGO 
WIELKI PIĄTEK, 19 KWIETNIA 2019 

 

  8:30 - Zbiórka na Daley Plaza    
            (Dearborn & Washington) 
  9:00 - Rozpoczęcie procesji 
11:45 - Zakończenie przy katedrze 
 Imienia Jezus 



 

 

Po tych słowach Jezus ruszył na 
przedzie, zdążając do Jerozolimy”  

(Łk 19,28). 
  
Niedziela Palmowa, którą dzisiaj 
przeżywamy, otwiera czas Wielkiego 
Tygodnia. Przeżycie tych dni zależy od 
naszego przygotowania, aby przez 

słowo, znak i liturgiczne uobecnienie wydarzenia spotkać 
się z Odkupicielem człowieka. A czy Ty jesteś 
przygotowany? 
 Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, ludzie 
pozdrawiali Go, trzymając w rękach gałązki. 
Poszczególni ewangeliści zanotowali, że były to gałązki 
z drzew, gałązki ścięte na polach czy też gałązki 
palmowe. Na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy podczas procesji i liturgii trzymamy w ręku 
palmy. Co one oznaczają? 
 W starożytności w wielu religiach palma 
uważana była za drzewo święte. W Izraelu zachowano to 
przekonanie, a wyraziło się ono w szczególny sposób 
przy budowie świątyni w Jerozolimie. Otóż palmy 
zdobiły ściany oraz wejście do Świętego Świętych 
w świątyni Salomona. W ten sposób nawiązywano do 
symboliki drzewa życia z raju. Na głowicach dwóch 
kolumn przed wejściem do sanktuarium były ozdoby 
w kształcie palm i łańcuchów. Oznaczało to granicę, 
której nie mógł przekroczyć żaden niewierny i grzesznik. 
Palma wiąże się z majestatem Boga. Jest symbolem 
wszystkiego, co wzniosłe i szlachetne, sprawiedliwe 
i piękne, jest symbolem życia, które się nie kończy. 
W sztuce chrześcijańskiej palma rosnąca pomiędzy 
dwoma winnymi krzewami jest symbolem krzyża 
Chrystusa. Na starożytnych chrześcijańskich nagrobkach 
palma symbolizuje zwycięstwo nad doczesnym życiem. 
 Co oznacza palma w moim ręku? Jest 
uwielbieniem Jezusa Chrystusa, jest oddaniem czci 
Temu, który mnie odkupił. Ale palma w moich rękach 
jest znakiem, że chcę w tym Wielkim Tygodniu 
przekroczyć kolejną granicę w moim życiu religijnym. 
Granicę wierności w dobrym. Tak wiele spraw mój 
grzech zniszczył w małżeństwie, rodzinie, pracy. Jezus 
Chrystus wstępuje do Jerozolimy jako Ten, który odnosi 
zwycięstwo nad złem. Trzymając dzisiaj w ręku palmę, 
wyznaję, że chcę razem z Nim przez modlitwę i post 
w tym Wielkim Tygodniu doświadczyć łaski odkupienia. 

CHICAGO                                    BAZYLIKA ŚW. JACKA 
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ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ  

        
 
 
 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania 
Pańskiego jest szczytem całego roku liturgicznego.  

Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy 
Pańskiej w Wielki Czwartek, podczas 
której wspominamy ustanowienie 
Eucharystii i Kapłaństwa. Tak jak Pan 
Jezus przed wieczerzą umył uczniom 
nogi, tak czyni to teraz kapłan swoim 

wiernym. Na zakończenie liturgii Wielkiego Czwartku, 
Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie 
przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do 
późnych godzin wieczornych wierni czuwają wraz z 
Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w 
Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. 
 
Wielki Piątek - niezwykły to dzień. Dzień 
w którym umarł nasz Jezus. W tym, dniu 
nie sprawuje się Eucharystii. Późnym 
popołudniem rozpoczyna się Liturgia Męki 
Pańskiej. Składa się ona z trzech części: 
Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów 
Komunii. Nie ma przeistoczenia. 
Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym 
Grobem. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa 
adoracja.  

W WIELKI PIĄTEK OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY 
 

Wielka Sobota - jest dniem 
spoczynku Pana w grobie. Jest to 
d z i e ń  c i c h e j  n a d z i e i , 
modlitewnego oczekiwania na cud 
zmartwychwstania. W dniu tym 
nie ma nic z żałoby, nic ze smutku, 

ale cicha wewnętrzna radość, płynąca z wiary w bóstwo 
Chrystusa i z nadziei wypełnienia wszystkiego co 
zapowiedział. Gromadzimy się w świątyni aby wspólnie 
przeżyć liturgię Wigilii Paschalnej Wielkiej Nocy. Jest to 
naprawdę Wielka Noc, bo w niej dokonało się 
najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, 
jakim było przejście (pascha) ze śmierci do nowego życia 
przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica 
zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla 
nas teraźniejszością. Liturgia pełna jest 
symboli życia: światło - słowo - woda i 
uczta.  
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AKCJA „BUTELKA DLA DZIECKA” 
Butelki z drobnymi monetami prosimy 
przynosić dzisiaj do zakrystii. Bóg zapłać za 
wsparcie. 

DROGA KRZYŻOWA W CENTRUM CHICAGO 
WIELKI PIĄTEK, 19 KWIETNIA 2019 

 

  8:30 - Zbiórka na Daley Plaza    
            (Dearborn & Washington) 
  9:00 - Rozpoczęcie procesji 
11:45 - Zakończenie przy katedrze 
 Imienia Jezus 

„Hosanna! Błogosławiony,  
który idzie w imię Pańskie” 

 

DROGA KRZYŻOWA 
 ulicami wokół Bazyliki  

Św. Jacka 
 

NIEDZIELA PALMOWA, 14 KWIETNIA 
 po Mszy św. o godzinie 12:30 PM.  

 

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych,  
członków grup parafialnych do włączenia się  

w procesję i drogę krzyżową. 

Życzenia urodzinowe 
W środę, 17 kwietnia siostra Anna 

Górska MChR obchodzi swoje 
urodziny. Siostra Anna pracuje w      

biurze parafialnym, uczy katechezy w 
naszej Polskiej Szkole oraz Niedzielnej 
Szkole Katechetycznej, przygotowuje 

dzieci do Pierwszej Komunii świętej, a w każdą niedzielę 
rozdaje dzieciom Ziarno.  

Dziękujemy Siostrze za wspaniałą      
posługę w naszej parafii i życzymy 

wielu łask Bożych, uśmiechu  
i pogody ducha na każdy dzień.  

Szczęść Boże! 
 

HAPPY BIRTHDAY TO SISTER ANNA WHO IS 
CELEBRATING BIRTHDAY THIS WEDNESDAY.  

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW 
 

W Wielki Czwartek, kiedy świętujemy 
ustanowienie sakramentu kapłaństwa, 
dziękujemy Wam Drodzy Kapłani za 
posługę  w różnych miejscach 
K o ś c i o ł a :  p r z y  o ł t a r z u ,  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. Do życzeń 
dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej. 
Szczęść Boże! 

WIELKI CZWARTEK  
8:00 PM  - Msza Wieczerzy Pańskiej   

Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do północy 

 

WIELKI PIĄTEK  

6:15 PM - Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
6:30 PM - Liturgia Męki Pańskiej    

Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do pólnocy 

 

WIELKA SOBOTA  
5:45 PM - Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

6:00 PM  - Liturgia Wigilii Paschalnej  
Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do wieczora 

 
Święcenie pokarmów w kościele  

1:00 PM - 4:00 PM 
 

WIELKANOC 
Rezurekcja  - 5:00 AM 

Msze św. - 9:00 AM, 12:30 PM, 6:30 PM 
6:15 PM - Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
Msze św. - 7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM 

6:45 PM - Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
 

SPOWIEDŹ  W WIELKIM TYGODNIU 
13 kwietnia (sobota)           7:45 AM & 6:45 PM 
14 kwietnia (niedziela)          7:30 PM 

 
 

Poniedziałek - Środa  7:45 AM & 7:30 PM 
Wielki Czwartek    7:45 AM & 9:00 PM 
Wielki Piątek    7:45 AM & 8:00 PM  
Wielka Sobota                 NIE BĘDZIE SPOWIEDZI 
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  

zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM 
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą  
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 PM 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 PM 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. 
                        --------------------------------------- 

GRUPA MŁODZIEŻOWA  
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej, 

gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w 
kawiarence w  sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM. 

Naszą drogą młodzież zapraszamy.  
                        --------------------------------------- 

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA 
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi 
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.  

Wiecej informacji u siostry Kingi. 

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY 

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim 
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę  

 

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO 
 ST. HYACINTH BASILICA. 

 
 

Pamiętamy o naszych dobrodziejach  
w codziennej modlitwie.  

We remember all  benefactors  
in our prayer. 

CHICAGO                                                                                                                                                                                             BAZYLIKA ŚW. JACKA  

 

DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION 
FINANCIAL REPORT FOR  PREVIOUS 

SUNDAY WILL BE IN NEXT BULLETIN 
 

RAPORT FINANSOWY Z UBIEGŁEJ NIEDZIELI 
ZOSTANIE PODANY W NASTĘPNYM 

BIULETYNIE.  

Today the collection is for the Easter 
flowers and decoration.  

Thank you for your generosity. 
 

Dzisiejsza II składka będzie zbierana na kwiaty  
i dekoracje do grobu Pańskiego i na Wielkanoc. 

Bóg zapłać za ofiarność. 

W Wielki Piątek zbierana będzie 
składka na wsparcie chrześcijan w 

Ziemi Świętej.  


