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
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 29
6:00 AM - +Amelia Cortez
7:00 AM - O Boże błog. dla Katarzyny Wietrzak w dniu imienin;
+Łukasz Dominików
8:00 AM - +Amelia Cortez
7:00 PM - O Boże błog. dla Katarzyny Wietrzak w dniu imienin; O
Boże błog. dla Wojciecha Chowaniec z okazji imienin, +Łukasz
Dominików

TUESDAY / WTOREK - April 30
6:00 AM - +Amelia Cortez
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła
8:00 AM - +Amelia Cortez
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wojtka Chowaniec

WEDNESDAY / ŚRODA - May 1
6:00 AM - +Amelia Cortez
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Amelia Cortez
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła

THURSDAY / CZWARTEK - May 2
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life; +Amelia
Cortez
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla księży i sióstr
pracujących w naszej parafii
8:00 AM - Blessings for Paul; +Amelia Cortez
7:00 PM - O nowe powołania kapłańskie i zakonne

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - May 3
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - W intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków żyjących
w kraju i za granicą
8:00 AM - +Connolly, Sr & Jr; Czajkowski and Gagola Families;
+Anne Zygmunt;
12:30 PM - O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników
5:30 PM - In reperation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa; +Janina
Wróbel, +Krystyna Skrzynik;

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - May 4
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej o pomyslne załatwienie sprawy
8:00 AM - +Br. Tom Iwicki,CR
1:00 PM - Wedding: Michael Klimek & Katherine Mazzetta
2:30 PM - Quinceanera: Kayleen de Jesus
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Janina Wróbel

SUNDAY / NIEDZIELA - May 5
6:00 AM - +Zmarli parafianie i dobrodzieje
7:30 AM - +Ted Mitrenga; +Jan Plewa
9:00 AM - +Wacław i Józef Pilichiewicz; +Jan Stankiewicz, +Lucjan
Milewski w 14. rocz. śmierci, +Roman Babiński, +Stanisław Lis,
+Zofia Klimaszewska, +Edward Haruza, +Marian Gajowski w 18.
rocz. śmierci oraz za żonę Aleksandrę i syna Ryszarda;
10:45 AM - +Deceased parishioners and benefactors
12:30 PM - O Boże błog. dla członków Koła Żywego Różańca a dla
zmarłych o radość życia wiecznego; O łaskę zdrowia i
Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj; +Władysław
i Józef Ciołek, +Józef Kokitko, +Zbigniew
Sztukowski zmarły 20 grudnia, +Edward Haruza
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Janina Wróbel

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

125 PARISH ANNIVERSARY
Month of April is dedicated to our families

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

DIVINE MERCY SUNDAY
LITURGICALY SPEAKING

APRIL 28, 2019

DIVINE MERCY SUNDAY

4/28 Divine Mercy Sunday
4/29 St Catherine of Siena (1347 - 1380)
She was born in Siena and, seeking perfection,
entered the Third Order of the Dominicans when
she was still in her teens. In 1370 she was
commanded by a vision to leave her secluded
life and enter the public life of the world. She wrote letters to
many major public figures and carried on a long
correspondence with Pope Gregory XI, urging him to reform
the clergy and the administration of the Papal States. She
burned with the love of God and her neighbor. As an
ambassador she brought peace and harmony between cities
She fought hard to defend the liberty and rights of the Popes
and did much for the renewal of religious life. She also
dictated books full of sound doctrine and spiritual inspiration.
She died on 29 April 1380. In 1970 Pope Paul VI declared her
a Doctor of the Church.

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.

CHICAGO

Today 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
Since 2000, the second Sunday of Easter has also been
known as Divine Mercy Sunday. Here are some extracts
from a sermon given by Pope John Paul II on the occasion of
the canonisation of Sister Faustina Kowalska on
30 April 2000:
„Today my joy is truly great in presenting the life and
witness of Sr Faustina Kowalska to the whole Church as a
gift of God for our time. By divine Providence, the life of
this humble daughter of Poland was completely linked with
the history of the 20th century, the century we have just left
behind. In fact, it was between the First and Second World
Wars that Christ entrusted his message of mercy to her.
Those who remember, who were witnesses and participants
in the events of those years and the horrible sufferings they
caused for millions of people, know well how necessary was
the message of mercy. Jesus told Sr Faustina: “Humanity
will not find peace until it turns trustfully to divine mercy.”
Through the work of the Polish religious, this message has
become linked for ever to the 20th century, the last of the
second millennium and the bridge to the third. It is not a new
message but can be considered a gift of special
enlightenment that helps us to relive the Gospel of Easter
more intensely, to offer it as a ray of light to the men and
women of our time. What will the years ahead bring us?
What will man’s future on earth be like? We are not given to
know. However, it is certain that in addition to new progress
there will unfortunately be no lack of painful experiences.
But the light of divine mercy, which the Lord in a way
wished to return to the world through Sr Faustina’s charism,
will illumine the way for the men and women of the third
millennium. It is important then that we accept the whole
message that comes to us from the word of God on this
Second Sunday of Easter, which from now on throughout the
Church will be called “Divine Mercy Sunday.” In the
various readings, the liturgy seems to indicate the path of
mercy which, while re-establishing the relationship of each
person with God, also creates new relations of fraternal
solidarity among human beings. Christ has taught us that
man not only receives and experiences the mercy of God, but
is also called to practice mercy towards others: “Blessed are
the merciful, for they shall obtain mercy.” He also showed
us the many paths of mercy, which not only forgives sins but
reaches out to all human needs. Jesus bent over every kind of
human poverty, material and spiritual.”
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

DIVINE MERCY SUNDAY

Fr. Jankowski to celebrate
25th Anniversary of
Priesthood
On Sunday May 12th , Fr.
Stanislaw Jankowski, C.R. will
celebrate his 25th anniversary of ordination.
Fr. Jankowski was ordained to the priesthood on
May 12, 1994 in Krakow Poland.
To commemorate this anniversary, a special
trilingual Mass of Thanksgiving will be celebrated
at 12:30 on Sunday May 12th. After all the masses
that weekend, Fr. Stanley invites parishioners to
Resurrection Hall for some coffee and cake.
Please join us for both the mass
and the cake to celebrate Father
Stan’s anniversary. May the Risen
Lord continue to pour out His
abundant blessings on Fr. Stan
and His ministry.
First Thursday, First Friday
and Saturday of the Month
Thursday, May 2 is the first Thursday
of the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood and religious life.
Friday, May 3 is the first
Friday of the Month, 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 or Rosary.

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.
CHICAGO
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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

ST. HYACINTH BASILICA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
1:30 PM - Wystawienie i Adoracja
Najświętszego Sakramentu
3:00 PM - Godzina Miłosierdzia Koronka do Miłosierdzia Bożego
3 MAJA
Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski
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 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.

MSZE ŚWIĘTE W TYM DNIU
W NASZEJ BAZYLICE:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM
PARADA 3-MAJOWA
Jak co roku, zapraszamy wszystkich Polaków
do wzięcia udziału w paradzie Konstytucji
3-Maja, która w tym roku odbędzie się w
sobotę, 4 maja o godz. 11:30 AM w centrum
Chicago. W ten sposób uczcimy pamięć historycznego
dokumentu-pierwszej demokratycznej konstytucji w
Europie i drugiej na świecie, po konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Zachęcamy do licznego udziału.
CHICAGO
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Srebrny Jubileusz
Kapłaństwa
Księdza Proboszcza
W niedzielę, 12 maja 2019 roku,
Ksiądz Stanisław Jankowski, CR,
obchodzi jubileusz 25-lecia
święceń kapłańskich.
Z tej okazji zapraszamy
wszystkich parafian i przyjaciół
na Mszę Świętą dziękczynną
za łaskę powołania i dar
kapłaństwa księdza proboszcza.
Po każdej Mszy świętej
zapraszamy na kawę i ciasto.

12 maja 2019
godz. 12:30 PM

Miesiąc maj
jest poświęcony Matce Bożej.
Nabożeństwa Majowe
ku Jej czci będą odprawiane
codziennie przez cały maj
o godz. 6:45 PM
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 5 maja na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Gratulujemy wszystkim, którzy w minioną środę, 24 kwietnia 2019 przyjęli
Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Andrzeja Wypycha. W sakramencie młodzi
ludzie otrzymują Ducha Świętego, który umacnia wiarę i miłość. Przyjęcie sakramentu
potwierdza i pogłębia przynależność do Kościoła, udziela szczególnej mocy Ducha
Świętego, a zarazem zobowiązuje do większej odpowiedzialności za Kościół.
SZKOŁA IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO
Lola Faustyna Domalik
Emily Rita Furgal
Julianna Elżbieta Koziol
Natalia Victoria Moróz
Bartek Hubert Narajczyk
Kacper Dominik Pogorzelski
David Patryk Pogorzelski
Jacob Łukasz Zwijacz
SZKOŁA IM. ŚW. JACKA
Kacper Aleksander Grzywacz
Grzegorz Piotr Krupa
Michal Krzysztof Kulaga
Gabriel Pawel Lajewski
Arthur Antoni Wietrzak
Adrian Krzysztof Długopolski
Katarzyna Małgorzata Jasiak
Filip Michał Konieczny
SZKOŁA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Veronica Katarzyna Chudoba
Matthew Jan Figula
Adam Dawid Gancarczyk
Anna Cecylia Gierczynski
Natalia Zyta Gladysz
Alexandra Anastazja Golonka
Anna Agata Greda
Julia Sofia Kochanska
Alexander Maciej Kolbusz
Karolina Weronika Majkut
Jakub Tomasz Malik
Natalie Laura Olech
Julia Agnieszka Orzechowska
Mia Eleonora Rogowski
Wiktoria Maria Magdalena Tofilska
Adrian Józef Tolczyk
Filip Jan Wal
Jakub Gabriel Winkowski
SZKOŁA IM. JANA III SOBIESKIEGO
Olivia Zofia Fila
Vanessa Sylwia Halas
Julia Daria Jarosinski
Łukasz Marek Klocek
Victoria Elżbieta Łysek
Victoria Marianna Pawełko
Jakub Stanisław Pawłowski
Gabriella Monika Tegos
Agatha Anna Trabka
SZKOŁA IM. FELIKSA KONARSKIEGO
Dominik Krzysztof Balenda
Mateusz Antoni Godlewski
Piotr Damian Świętek
Pola Zofia Zabczyk

Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej
Soboty miesiąca
3 maja - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze. Msza Św.
o godz. 7:00 wieczorem.
4 maja - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wy nagradzające
Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy nasze i świata.
CHICAGO

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

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

28 KWIETNIA 2019

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
April 14, 2019 / 14 kwietnia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Easter Flowers

$ 7,970.00
$(9,625.00)
$(1,655.00)
$ 4,542.00

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
___________________________________________________

April 21, 2019 / 21 kwietnia 2019 - EASTER
Easter
Second Collection

$ 23,077.00
$ 8,029.00

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.

Bóg nigdy nie jest daleko!
Dlatego zanurzmy
swoje życie w
Miłosiernej miłości Boga,
która otwiera nam
najpiękniejszą drogę,
która prowadzi w otwarte
ramiona Miłosiernego.
COFFEE & SWEETS
Please stop in Resurrection Hall on Sunday from
10 AM to 12:00 PM for coffee and delicious
pastry.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki w
każdą niedzielę od godz.10 rano do 12 na smaczne pączki,
kremówki, gofry i wiele innych smakołyków.

Sodalicja Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
zaprasza wszystkich członków
na święconkę
w niedzielę, 28 kwietnia
po Mszy św. o godz. 12:30 PM.
TODAY THE SECOND COLLECTION IS FOR
ENERGY NEEDS OF OUR CHURCH
DZISIEJSZA DRUGA SKŁADKA
PRZEZNACZONA JEST NA POKRYCIE
KOSZTÓW ENERGII
CHICAGO

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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

