ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

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

PARISH STAFF
EASTER MONDAY / PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY - April 22
6:00 AM - For all Resurrectionists
7:00 AM - Za księży i braci zmartwychwstańców
8:00 AM - +Rev. Edwin Zygmunt CR
12:30 PM - Za księży i braci zmartwychwstańców
7:00 PM - O dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Mateusza w dniu urodzin; +Janina Wróbel;

EASTER TUESDAY / WTOREK W OKTAWIE
WIELKANOCY - April 23
6:00 AM - God’s blessing for Paul
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Leonarda w dniu urodzin oraz
potrzebne łaski dla małżonków w rocz. ślubu;
8:00 AM - Blessings and for the safe trip for Margaret
7:00 PM - O Boże błog. dla Marka z ok. imienin

EASTER WEDNESDAY / ŚRODA W OKTAWIE
WIELKANOCY - April 24
6:00 AM - +Deceased benefactors of our Congregation
7:00 AM - O Boże bł. i zdrowie dla Marka w dniu imienin; O zdrowie
i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny; +Janina Wróbel, +Jan
Świstun w 1. rocz. śmierci, +Marek Kaczmarczyk,
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - SAKRAMENT BIERZMOWANIA - Bp Andrzej Wypych

EASTER THURSDAY / CZWARTEK W OKTAWIE
WIELKANOCY - April 25
6:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzębski, CR
7:00 AM - +Za wszystkich zmarłych; +Marek Kaczmarczyk;
8:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak, CR
7:00 PM - +Janina Wróbel

EASTER FRIDAY / PIĄTEK W OKTAWIE
WIELKANOCY - April 26
6:00 AM - For priests and sisters working in our parish
7:00 AM - +Zmarli z rodziny Iwony
8:00 AM - For Parishioners & Benefactors
7:00 PM - +Janina Wróbel

EASTER SATURDAY / SOBOTA W OKTAWIE
WIELKANOCY - April 27
6:00 AM - +Edward Haruza
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul
1:00 PM - Wedding: Damian Szymczak & Ilona Glistak
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Janina Wróbel, +Jan Plewa

DIVINE MERCY SUNDAY / NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - April 28
6:00 AM - +Wiesław Joachimko;
7:30 AM - +Jan Plewa, +Chiristopher Worth, ++Maria & Józef
Kasprzyk, +Stanley Kasprzyk
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, + Stanisław Lis,
+Zofia Klimaszewska,
10:45 AM - God’s mercy for all sinners
12:30 PM - ++Władysława i Józef Ciołek, +Janina Wróbel, +Virginia
Laskowski, ++Zofia i Tadeusz Jakubowski,
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. 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

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

SECOND CALL

Michael Klimek & Katherine Mazzetta
THIRD CALL

Damian Szymczak & Ilona Glistak
BAPTISM / CHRZTY

Madeline Claire Kern

125 PARISH ANNIVERSARY
Month of April is dedicated to our families

JUBILEUSZ 125-LECIA PARAFII
Miesiąc kwiecień w naszych modlitwach
i rozważaniach dedykujemy rodzinom.

EASTER

APRIL 21, 2019

Dear Parishioners and Friends of St. Hyacinth Basilica,
"The Lord has risen, he has truly been resurrected. This Easter morning
message pierces the interior of all believers in the Master from Nazareth
and those who seek true Hope.
Our Lord is risen and dies no more. This is the hope that brings joy and the
perspective of something completely new, which every one of us misses.
This year, the 125th anniversary of our parish, we would like to thank the
Risen Christ for calling our parish community to life, for our founders, for
the priests of the Resurrection and for all of us who are "today" the parish
of St. Hyacinth.
On the occasion of our common holidays, I share with you and your loved ones wishes of
health, peace of heart and above all a vision of the Lord who, by his rising from the dead,
overcomes death, and the devil’s hopelessness.
Yours faithfully,
Rev. Stanislaw Jankowski, CR
Pastor
Easter Monday
is a thanksgiving day
for the Congregation of
Resurrection.
It is the anniversary of the profession of first
vows by the founders of the Congregation
in 1842.

HAPPY EASTER
TO ALL PRIESTS & BROTHERS
OF RESURRECTION

A Prayer for Easter
Almighty God, who through your
only-begotten Son Jesus Christ
overcame death and opened to us
the gate of everlasting life: Grant
that we, who celebrate with joy
the day of the Lord's resurrection,
may be raised from the death of
sin by your life-giving Spirit;
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you and
the Holy Spirit, one God, now and
forever. Amen.

On the occasion of the Easter celebration
in our basilica one can gain a plenary indulgence.
In order to obtain it, the faithful must, in addition
to being in the state of grace:
- have the interior disposition of complete detachment from sin, even venial sin;
- have sacramentally confessed their sins;
- receive the Holy Eucharist
- pray for the intentions of the Pope
CHICAGO
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Pope Francis Easter Message
After listening to the Word of God from this Gospel passage, there are three things that I would like to
say. First: the announcement. There is an announcement: the Lord has risen; that announcement which
traveled by word of mouth ever since the early days of Christianity: it was a greeting: The Lord has risen.
And the women who went to anoint the Lord’s body were met by a surprise. The surprise... God’s announcements always bring surprises because our God is the God of surprises. It has been like this from
the beginning of salvation history; ever since our father Abraham. God surprises you: “Just go, go, leave
your land and go”. And one surprise always follows another. God is not able to make an announcement
without surprising us. And the surprise is what moves your heart, what touches you in the very place you
do not expect. To use the language of young people: the surprise is a low blow; you do not expect it. And he goes and
moves you. First: the surprising announcement.
Second: haste. The women run, they hasten to say: “But we have found this!”. God’s surprises place us on a journey, immediately, without delay. And so they run to see. Peter and John run. The shepherds on that Christmas night run: “Let us go
to Bethlehem to see what the angels have told us”. And the Samaritan woman runs to tell her people: “This is the news: I
found a man who told me everything I have done”. And the people know the things that the woman has done. And those
people run; they leave what they are doing, even the housewife leaves the potatoes in the pot — she will find them burnt
[on her return] — but the important thing is to go, to run in order to see that surprise, that announcement. It still happens
today. In our neighborhoods, in the villages, when something extraordinary happens, people run to see; they go in haste.
Andrew wasted no time and went in haste to tell Peter: “we have found the Messiah”. Surprises, good news are always announced in this manner: in haste. There is a person in the Gospel who takes his time. He does not want to take risks. But
the Lord is good. He awaits him with love. It is Thomas. “I will believe when I see the wounds” he says. The Lord also has
patience for those who are in no hurry.
The surprising announcement, the hastened response, and the third thing I wish to mention to you today is a question:
“What about me? Do I have a heart that is open to God’s surprises; am I capable of going in haste or do I persist with the
refrain: “well, I’ll see tomorrow, tomorrow, tomorrow?”. What does the surprise tell me? John and Peter hastened to the
sepulcher. The Gospel said that John “believed”. Peter also “believed”, but in his own way; with his faith somewhat
clouded by regret for having denied the Lord. The surprising announcement, the running, the hastening and the question:
And what do I do on this Easter Day 2019? What do you do?

Divine Mercy
Sunday
Mankind’s need for the
message of Divine Mercy
took on dire urgency in the 20th Century, when civilization began to
experience an “eclipse of the sense of God” and, therefore to lose the
understanding of the sanctity and inherent dignity of human life. In
the 1930s, Jesus chose a humble Polish nun, St. Maria Faustina
Kowalska, to receive private revelations concerning Divine Mercy
that were recorded in her Diary. St. John Paul II explains: This was

precisely the time when those ideologies of evil, nazism and
communism, were taking shape. Sister Faustina became the herald of
the one message capable of off-setting the evil of those ideologies,
that fact that God is mercy—the truth of the merciful Christ. And for
this reason, when I was called to the See of Peter, I felt impelled to
pass on those experiences of a fellow Pole that deserve a place in the
treasury of the universal Church.

Pope St. John Paul II, Memory and Identity (2005)

On Sunday April 28th the Church celebrates Divine Mercy Sunday.
Immediately after the 12:30 Mass, we will have the exposition of the
Blessed Sacrament. This time will be used for silent personal prayer
and adoration. At 3:00 PM we will have the praying of the Chaplet of
Divine Mercy followed by Benediction and Reposition
CHICAGO

In celebration of the 125th
Anniversary of
St. Hyacinth Basilica
on October 6, 2019
we are publishing a
Souvenir Program Book.
Proceeds of this project will go to
pastoral ministries and renovation of
St. Hyacinth Church.
AD BOOK INFORMATION
Full Page (8.5 x 11 in ) - $100.00
Half Page (5.5 x 8.5 in) - $60.00
Inside Back Cover - $250.00
In Memory of - One line - $15.00

We mailed to our parishioners letters
about Ad Book. Please fill the form out
and return with your donation to the
parish office. For more information or
additional forms please contact our
office.
ST. HYACINTH BASILICA
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21 KWIETNIA 2019

WIELKANOC 2019
Kochani Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
„Pan Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał”.
To orędzie poranka wielkanocnego przeszywa wnętrza wszystkich
wierzących uczniow Mistrza z Nazaretu i tych, którzy poszukują
prawdziwej nadziei.
Nasz Pan Zmartwychwstał i więcej nie umiera. Jest to ta
nadzieja, która niesie radość i perspektywę całkowicie czegoś nowego,
za czym każdy z nas tęskni.
W tym roku Jubileuszowym 125. lat istnienia naszej rodziny
parafialnej pragniemy podziękować Chrystusowi Zmartwychwstałemu
za powołanie do życia naszej wspólnoty, za naszych fundatorow, za
księży zmartwychwstanców i za nas, którzy tworzymy „dziś” naszej
parafii.
Z okazji naszego wspólnego święta Wam i Waszym najbliższym
składam życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pokoju w sercach a
nade wszystko tego zapatrzenia się w Pana, który swoim powstaniem
z martwych pokonał śmierć, szatana beznadzieję i nadal do czyni.
Z wyrazami szacunku

Ks. Stanislaw Jankowski, CR
DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
ZA ZGROMADZENIE
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
W Poniedziałek Wielkanocny Zgromadzenie Zmartwychwstańców
dziękuje Panu Bogu za łaskę powołania do życia w Kościele. Ma to
związek z pierwszymi ślubami, które pierwsi uczniowie Bogdana
Jańskiego złożyli na Wielkanoc, w roku 1842 w katakumbach św.
Sebastiana w Rzymie. Gdy wracali z katakumb św. Sebastiana słyszeli
bicie rezurekcyjnych dzwonów i postanowili się nazwać braćmi
zmartwychwstańcami.

„Pierwsi członkowie tej Wspólnoty zostali natchnieni, by poświęcić się
Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi
Zmartwychwstania”, bo umarli grzechowi i powstali z Chrystusem
Zmartwychwstałym do nowego życia w prawdzie i miłości.”

ODPUST ZUPEŁNY W BAZYLICE
Z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w naszej bazylice
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencji Ojca Świętego
i brak przywiązania do grzechu.
CHICAGO

MODLITWA
ZMARTWYCHWSTAŃCZA
Zmartwychwstały Jezu Chryste
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem
spraw, byśmy wiernie żyli
duchem Twego Zmartwychwstania
Odnów nasze serca
naucz nas umierać samym sobie
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości
co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami w odnowie
społeczeństwa abyśmy głosząc Twoje życie
i Twoją miłość doprowadzili wszystkich
do Twego Kościoła. Przyjmij te prośby,
Panie Jezu który żyjesz i królujesz z Ojcem
w jedności z Duchem Świętym
jako Bóg na wieki. Amen.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
Święto Miłosierdzia obchodzone
jest w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, czyli II Niedzielę
Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wpisał je do kalendarza
liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla
Archidiecezji Krakowskiej (1985), a potem niektórzy
biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995
roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w
Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny, 30 kwietnia
2000 roku, Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie
Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedział do niej: 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).
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna
polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od
Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia
Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z
wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz.
1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
w naszej bazylice jest odmawiana codziennie
w Oktawie Wielkanocy
o godz. 6:45 PM - przed wieczorna Mszą świętą

"Duchu Święty Boże, udziel im mocy, aby w każdej
chwili swego życia kierowali się dobrocią i
życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i
miłością, radością i wyrozumiałością. Amen."

SAKRAMENT
BIERZMOWANIA
W najbliższą środę, 24 kwietnia o
godz. 7:00 wieczorem młodzież
przyjmie Sakrament
Bierzmowania z rąk ks. biskupa

Andrzeja Wypycha.

Pamiętajmy o nich w naszej
modlitwie.
Z okazji Jubileuszu 125-lecia
naszej parafii zostanie wydany
specjalny album z życzeniami.
Będzie to piękna pamiątka z
obchodów naszego jubileuszu.
Koszt umieszczenia reklamy
(gratulacjami):
- Cała strona (8.5 x 11 in) - $100.00
- 1/2 strony (5.5 x 8.5 in ) - $60.00

z

życzeniami

Wysłaliśmy do naszych parafian listy z informacją na ten
temat. Wszyscy, którzy chcieliby umieścić życzeniagratulacje z okazji jubileuszu naszej parafii prosimy, aby
odesłali wypełniony formularz do biura parafialnego.
Zachęcamy wszystkich parafian a także osoby, które
posiadają biznesy do włączenia się w ten jubileuszowy
projekt. Więcej informacji na ten temat oraz dodatkowe
formularze są dostępne w naszym biurze parafialnym.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia 2019
1:30 PM - Wystawienie i Adoracja
Najświętszego Sakramentu
3:00 PM - Godzina Miłosierdzia - Koronka do
Miłosierdzia Bożego

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
April 7, 2019 / 7 kwietnia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building fund (Altar renovation)

$ 7,224.00
$(9,625.00)
$(2,401.00)
$ 5,126.00

The suggestion for a weekly donation to defray the church
expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów kościoła
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia. Dziękujemy
za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

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
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE
DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA.

Constance Lauerman - $500 - Altar renovation
Constance Laureman - $300
Marian & Dorota Wojtowicz - $150
Stanislaw Wala - $150
Henryk Szczepanski - $120
Czesława & James Kolak - $100
Anna Scislowicz - $100
Lilia Czaja - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

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.
---------------------------------------

EASTER MONDAY
PARISH OFFICE IS CLOSED
W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE

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.

CHICAGO
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