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

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

MAY 12, 2019 - FOURTH SUNDAY OF EASTER

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 13
6:00 AM - Health and blessing foe Paul
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Parishioners & benefactors
7:00 PM - Za dzieci komunijne i ich rodziny, O wyniesienie na ołtarze
Bagdana Jańskiego i za jego przyczyną o potrzebne łaski dla Artura i
Asi Piotrowskich oraz Bogdana; Za wstaw. MB Fatimskiej o Boże
błog. dla Adama Piotrowskiego z rodziną; Za wstaw. MB Fatimskiej,
Ojca Pio i Jana Pawła II o uzdrowienie dla Artura Piotrowskiego;
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Ewy
Russi, Waldemara Piotrowskiego i Danuty Macugowskiej; +Józefa i
Władysław Fedorczuk, +Paulina i Stefan Piotrowski, +Darek
Mankiewicz, +Jadwiga Łońska, +Janina Jankowska,

TUESDAY / WTOREK - May 14
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - +Marianna Sojda
8:00 AM - Blessings for Paul
7:00 PM - Za dzieci komunijne i ich rodziny, +Antoni Daniłowski;

WEDNESDAY / ŚRODA - May 15
6:00 AM - +Marianna Sojda
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Iwony i jej rodziny, +Zofia
Kaczmarczyk, +Witold Makowski w rocz. śmierci
8:00 AM - +Maryann Chowaniec
7:00 PM - Za dzieci komunijne i ich rodziny; +Witold Makowski;

THURSDAY / CZWARTEK - May 16
6:00 AM - +Deceased Resurrectionists
7:00 AM - O Boże błog. dla Zofii z ok. imienin
8:00 AM - +Zofia Roske
7:00 PM - Za dzieci komunijne i ich rodziny;

FRIDAY / PIĄTEK - May 17
6:00 AM - Health and blessing for Paul
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony
8:00 AM - Blessings for all priests and sisters
7:00 PM - DE PAUL COLLEGE PREP GRADUATION MASS

SATURDAY / SOBOTA - May 18
6:00 AM - For special intention
7:00 AM - W pewnej intencji; +Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - For special intention
9:00 AM - Msza święta na zakończenie roku szkolnego Polskiej Szkoły
1:00 PM - Wedding: Gregory Krupa & Justina Furgal
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Jean Tokarz, +Mike Bialas,
+Irene Bork,
7:00 PM - O Boże błog. dla ks. Patryka w dniu Prymicji

SUNDAY / NIEDZIELA - May 19
6:00 AM - W intencji Bogu wiadomej
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Edward Haruza,
+Stanisław Lis, +Zofia Klimaszewska, ++Michał i Maria Bator,
+Kazimierz Bator, +John Styrczula, ++Jan i Stanisława Żak
10:45 AM - +John E. Szewczyk
12:30 PM - O łaskę zdrowia i Boże bog. w rodzinie Mieczysława Gaj;
++Władysława i Józef Ciołek, +Józef Kokitko, +Zbigniew Sztukowski,
+Edward Haruza, +Tadeusz Machalski w 30. rocz. śmierci;
2:00 PM - MSZA ŚW. GRADUACYJNA POLSKICH SZKÓŁ
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian;

125 PARISH ANNIVERSARY
Month of May is dedicated to women & mothers.

JUBILEUSZ 125-LECIA PARAFII
Miesiąc maj w naszych modlitwach
i rozważaniach dedykujemy kobietom i matkom.

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
FIRST CALL

Fidel Duran & Sandra Walczak
SECOND CALL

Dariusz Lukanty & Marzena Potok
Roberto Romo & Jacqueline Rodriguez
THIRD CALL

Gregory Krupa & Justina Furgal
BAPTISM / CHRZTY

Olivia Rose Wysocka
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+Maryann Chowaniec +Władysława Stopa
+Marianna Sojda +Józef Filip
+Elżbieta Burgoldt
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Congratulations to

Fr. Stanisław Jankowski, C.R.

CONGRATULATIONS TO ALL
CHILDREN WHO RECEIVED
JESUS FOR THE FIRST TIME IN
HOLY COMMUNION

Enjoli Larion-Marie Rodriguez
Briseis Isabella Barreto
Lana Maria Mata
Alexander Lajewski
Emilio Lajewski

Today Fr. Jankowski celebrates his
25th anniversary of Ordination to the Priesthood.
We are grateful for his willingness to say yes to
God’s call and to serve the Church as a priest
in the Congregation of the Resurrection.
May God continue to bless him in his ministry
to the parish of St. Hyacinth and to the Church.
Sto Lat!!
Parishioners are invited to join Fr. Jankowski
in Resurrection Hall for coffee and cake
after each mass this weekend.

PRAYER FOR MOTHERS
Loving God,
we thank you for the love of the
mothers you have given us,
whose love is so precious that it
can never be measured, whose
patience seems to have no end.
We pray for those mothers who
fear they will run out of love or
time, or patience. We ask you to
bless them with your own special love. AMEN
HOLY MOTHER OF GOD. PRAY FOR US.

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
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

Memorial Day May 27, 2019

The annual Memorial Day Mass at St. Adalbert
Cemetery will take place at 10:30 am.
St. Hyacinth priests will also concelebrate at the Mass.
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LITURGICALY SPEAKING
5/12 4th Sunday of Easter
5/13 Our Lady of Fátima
This feast commemorates the visions of Our
Lady seen near Fátima in Portugal in 1917 by
three shepherd children, Lúcia dos Santos and
her cousins Jacinta and Francisco Marto. The
visions occurred on the 13th day of each month
from May to October, and by October huge
crowds were gathering at the site of the visions and reporting
visions and miraculous occurrences themselves. Pope John
Paul II was devoted to Our Lady of Fátima and attributed his
survival of an assassin’s bullet on 13 May 1981 to her intervention. Jacinta and Francisco Marto, who died in the great Spanish Flu pandemic of 1919-20, were beatified on 13 May 2000.

5/14 St Matthias, Apostle
He was not one of the Twelve; but after the
treachery and death of Judas Iscariot, someone
was needed to take his place. Two candidates
were selected, and lots were drawn to see which
of them should be made one of the Twelve: the
choice fell on Matthias. Nothing is known about his history.

5/15 St Isidore the Farmer (1070 - 1130)
He was born near Madrid to very poor parents. He was a laborer and later a bailiff on the estates of a landowner called
Juan de Vargas. He was noted for his piety. He died on 15 May
1130.The biographical sources are unreliable, being essentially
a catalogue of miracles. There is no reason, however, to doubt
that he was a saint: devotion to him started shortly after his
death, when many people who had known him were still alive.
He is patron saint of Madrid.

5/18 Pope St John I (- 526)
He was born in Tuscany and elected pope in 523.
It was a time of high political and religious tension. Pope John I’s career reminds us what tolerance is and is not. Arianism was a dangerous
heresy (by making the Son subordinate to the
Father it made the Atonement virtually pointless) and there
could be no compromise with it – but this did not mean that
Arians themselves were to be persecuted for their beliefs. Then,
as so often now, it was the state and not the Church that tried to
use force to impose uniformity.

Catholic Charities Mother’s Day
Collection Sunday May 12th
Last year 364,373 seniors were supported by
Catholic Charities through many programs
including home delivered meals, adult day care, senior
centers, congregate meals, family caregiver assistance,
transportation services, the hospital transition pro- gram and
more. The support seniors receive from Catholic Charities,
ensures that they continue to live comfortably in their own
homes and communities for as long as possible with dignity
and compassionate support. Please give to Catholic Charities
on Mother’s Day May 12th, to help seniors stay healthy.
CHICAGO

Miesiąc maj jest poświęcony
Matce Bożej. Nabożeństwa
Majowe ku Jej czci będą
odprawiane codziennie przez
cały maj o godz. 6:45 PM, w
niedzielę o 6:15 PM.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
W poniedziałek, 13 maja,
obchodzimy wspomnienie Matki
Bożej Fatimskiej. Serdecznie
zapraszamy wszystkich na
nabożeństwo fatimskie z procesją w
każdego 13. dnia miesiąca po Mszy
św. wieczornej o godz. 7:00.
Nabożeństwo fatimskie odprawiane w wielu parafiach
i ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi i
odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie
wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917
roku w Portugalii. Zapraszamy !

MSZA ŚW. GRADUACYJNA
MATURZYSTÓW

W niedzielę, 19 maja o godz. 2:00 po
południu w naszej bazylice odbędzie się
uroczysta Msza święta, którą odprawimy
w intencji tegorocznych maturzystów ze wszystkich szkół
polskich na terenie Chicago i okolic. To wyjątkowa okazja,
aby podziękować wszystkim uczniom za lata ich wytrwałej
nauki w polskich szkołach i życzyć, aby zdobyta wiedza na
temat Ojczyzny rodziców i przodków wykorzystana została
należycie i z pożytkiem. Język polski niech będzie dla nich
"bramą", która otworzy większe obszary wiedzy i pracy na
przyszłość.

Z okazji Jubileuszu 125-lecia naszej parafii, który
będziemy obchodzili 6 października 2019, zostanie wydany specjalny album z życzeniami. Będzie to piękna
pamiątka z obchodów naszego jubileuszu.
Koszt umieszczenia reklamy z życzeniami:
- 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.
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Pierwsza Komunia Święta w Bazylice Św. Jacka - 11 maja 2019
„Pan Jezus już się zbliża

„O szczęście niepojęte

Już puka do mych drzwi

Bóg sam odwiedza mnie

Pobiegnę Go przywitać

O Jezu wspomóż łaską

Z radości serce drży...”

Gabriel Brayboy
Kathy Gurak
Mark Pasieka

Bym godnie przyjął Cię”

Polska Szkoła im. Stefana Kard. Wyszyńskiego - katecheta - s. Anna Górska MChR

Victoria Chylinski
Mikolaj Czarnik
Nikola Foszczynski
Antoni Jasiak
Sebastian Krupa
Maya Nowak
Julia Pedzinski
Alan Przystupa
Natasha Puczek
Julia Topor
Emily Wilk

Xawery Golonka
Alexandra Opila
Victoria Szymczyk

Niedzielna Szkoła Św. Jacka – katecheta - s. Anna Górska MChR

Patrycja Irla

Przemysław Siembab

Polska Szkoła im. Marii C. Skłodowskiej - katecheta - Barbara Blasik

Aleksandra Bala
Hanna Filipek
Kornelia Lasyk

Filip Białoń
Dominika Biel
Apollonia Bogacka
Kevin Chaj
Maya Filipek
Sara Gronski
Carmen Kubisztal
Emilia Lasyk
Paula Luszczewski
Oskar Mazur
Peter Skalski
Sophia Sobczyk
Conrad Stanek
Weronika Tofilska
Kamil Wylezek

Caroline Brzozowski
Patrick Jonski
Jakub Piechnik
Nicole Trajgiel

Szkoła Jana III Sobieskiego - katecheta - Dorota Stanek
Ernest Cembala
Nikola Cyzowski
Olaf Fijal
Tomasz Kaczowka
Zuzanna Kruszewski Krzysztof Masło
Rosalee Prokop
Alexander Siatka
Karol Szot

Amelia Jablonska
Victoria Nowak
Lukasz Suzanowicz

Szkoła F. Konarskiego - katecheta - Małgorzata Jagoda
Julia Augustyn
Patrick Bober
Victoria Debek
Gabriela Galus
Lena Galus
Aleksander Godowski Jacob Knyszewski
Samuel Kosinski
Owen Kowalski
Danny Kowalski
Olivier Kurzaj
Michael Kusmierz
Olaf Mularz
Amelia Popielarz
Jessica Przewrocki
Sebastian Puscizna
Natalia Urban
Roxana Turadek
MODLITWA ZA MATKI

12

Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę!
Za jej pomoc i dobroć, za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.
Błogosław ją nieustannie, obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do
radości. Pomagaj jej wykonywać obowiązki, dodawaj sił w
pokonywaniu trudności. Niech w każdej chwili ma w Tobie
oparcie,niechaj doświadcza Twojej miłości.
Maryjo, Najlepsza Matko, weź w swoją opiekę – w dniu Ich święta –
wszystkie Mamy świata. Te kobiety, które już są Mamami, a także te,
które nimi będą, aby tak jak Ty do końca kochały i były wierne, a ich
dzieci darzyły je miłością i szacunkiem. Weź w swoją opiekę także
Mamy zmarłe i wypraszaj im u Twego Syna łaskę życia wiecznego.
Amen.
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25-LECIE KAPŁAŃSTWA
KS. STANISŁAWA JANKOWSKIEGO, CR
Gratulujemy Ks. Stanisławowi Jankowskiemu, CR, proboszczowi naszej parafii,
który 12 maja 2019 roku obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa.
Drogi Księże Stanisławie,
25 lat temu powiedzałeś Bogu tak na Jego słowa „Pójdź za Mną”.
Dziękujemy za Twoje powołanie, za lata pełne radości, trudu i doświadczeń.
Niech Pan Bóg Cię strzeże, niech Ci błogosławi i darzy
dobrym zdrowiem a Maryja otacza swoją Matczyną opieką.
Z pamięcią w modlitiwie - Księża, Siostry, Pracownicy, Parafianie i Przyjaciele
Z okazji Jubileuszu Księdza Proboszcza serdecznie zapraszamy wszystkich po każdej
Mszy świętej do kawiarenki na kawę i ciasto.
REFLEKSJA KS. PROBOSZCZA O POWOŁANIU
Kapłaństwo Chrystusowe – Dar i Tajemnica
Było to w klasie ósmej. Wydarzenie, proste w swojej treści, a zarazem tak mocne jak „pieczęć”, która wybiła znak
niezatarty w sercu młodzieńca, który de facto dopiero zaczął odkrywać i poznawać swojego Boga. Czy chcesz zostać
ministrantem? Potem, po wielu latach, odkryłem, że nie był to tylko moment obudzenia mnie z letargu niewiary, ale
konkretny głos powołującego Boga. Kiedy wyjechałem do Stanow Zjednoczonych, to wyjechałem z doświadczeniem Boga,
który zawsze dbał o mnie, który się o mnie troszczył i we wszystkim mi pomagał. Tutaj, na Jackowie w grupie młodzieżowej
poznałem nowe przyjaźnie. Młodzi ludzie, którzy potrzebowali siebie i wspólnie odkrywali Boga, który był zawsze przy
nich. Pozytywna determinacja i chęć zrobienia coś dla Pana Boga i moich Rodaków zbliżyła mnie do Bogdana Jańskiego i
przepięknej historii początków założenia wspólnoty zmartwychwstańców, zgromadzenia, które od początku posługuje w
parafii św. Jacka w Chicago. Pociągnął mnie duch tej wspolnoty i wstąpiłem w ich szeregi, a było to w 1987 roku.
Wyjechałem do Polski na studia. Rozpocząłem nowicjat na Mazowszu. Po dwunastu miesiącach złożyłem śluby zakonne i
przywdziałem strój zakonny. Potem Kraków i kolejne sześć lat studiów zakończone święceniami kapłańskimi. Największa
radość adepta życia zakonnego i kapłańskiego, kiedy przyjdzie dzień tak bardzo oczekiwany i swoje dłonie włożę w dłonie
ks. biskupa i powiem wielokrotnie Volo – tak chcę i zawsze chcę z Bożą pomocą. Modlitwa konsekracyjna, złożenie na ręce
biskupa przyrzeczenia czci i posłuszeństwa a później już tylko posługa na niwie Pańskiej. A rozpoczęło się od Sulisławic,
sanktuarium Maryjnego na ziemi sandomierskiej. Niezwykłe miejsce i wielka tajemnica. Ten mały wizerunek Matki Bożej
Bolesnej i cierpiącego Syna, który wychodził z biblijnej tłoczni winogron cierpiący a zarazem zmartwychwstały. Tajemnica
Paschy, tajemnica przejścia z tego co stare we mnie do nowości życia w Chrystusie. Postawa Matki i Jej miłosne TAK
pomogło mi w mojej dalszej posłudze, którą pełniłem w Mszanie Górnej, w Beskidzie Wyspowym. Po roku posługi
duszpasterza powołań w naszym zgromadzeniu skierowano mnie do pracy w nowicjacie zakonnym. Jedna z najpiękniejszych
posług w moim kapłaństwie, nauczyla mnie słuchać ludzi młodych i towarzyszyć im w drodze rozpoznawania swego
powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w zgromadzeniu zmartwychwstańców. Tak trwałem do momentu wyjazdu do
Chicago, a było to w 2000 roku. Przyjechałem tu na Jacków, by posługiwać jako wikary ks. Michała Osucha, CR. Ta posluga
uczyła mnie wiele, chyba najwięcej gdy chodzi o pracę duszpasterską. Tu poprzez różne grupy parafialne, spotkania
modlitewne, wyjazdy, obozy, wakacje z Bogiem z dziećmi i młodzieżą, nauczyło mnie to wszystko na nowo odkrywać
piękno kapłaństwa, posługi dla Jezusa i wiernych wspólnoty Kościoła. Potem była Kalifornia i nowe odkrycie posługi
kapłańskiej wśrod ludności latynoskiej. Po niespełna półtora roku wezwano mnie do Chicago, abym objął moją pierwszą
placówkę proboszczowską, w kościele św. Jadwigi, w Bucktown. Piękne doświadczenie i zarazem trudne wyzwania stanęły
przede mną. Światynia, jej odbudowa, ta materialna i duchowa, stanięcie w obliczu nowych zadań. To wszystko było na
nowo odkrywaniem Pana Boga w kapłaństwie i pokładaniu większej ufnosci w Tym, który wszystko może i jest absolutnie
wszystkim co o mnie stanowi. Po pięciu latach kolejna obediencja i przyjazd na powrót do Bazyliki św. Jacka na urząd
proboszcza.
Być zakonnikiem, kapłanem Pana, odkrywać codziennie jakim Pan chce mnie mieć kapłanem, do czego posyła, jakie
wezwania i perspektywy przede mną odkrywa - to wszystko jest darem, a zarazem tajemnicą przekaczającą moje najśmielsze
oczekiwania i pragnienia, o których mi się nawet nie śniło.Codzienna adoracja Jezusa, który jest tak blisko, bo zaledwie za
ścianą mego pokoju na plebanii. To On nadaje sens memu życiu, mojej codzienności. Kiedy podnoszę hostię wydaje mi się,
że uczestniczę w tak wielkiej tajemnicy i samego Boga trzymam w swoich dłoniach, a przecież jest odwrotnie to Bóg, który
przychodzi na ołtarz On sam obejmuje mnie bez reszty tajemnicą swej Miłości. Dar i Tajemnica przed którą tylko uklęknąć
mi trzeba, aby się zadziwić i pozwolić Jej prowadzić się już na zawsze.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
May 5, 2019 / 5 maja 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,978.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(2,647.00)
Second Collection
$ 3,901.00
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.

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

Constance Lauerman - $1,000
Maria Skirucha - $600
Henryka Hołodziuk - $200 - na remont ołtarza
Alvine Kaminski - $200
Antoni Michalczyk - $200
Rosario Santana - $100
Kazimierz Czechura - $100
Stanisław Rembeliński - $100
Kazimierz Bator - $100
Stanisław Wala - $150

Gratulujemy pani Annie Chrzan, która
została wybrana na Prezesa Sodalicji Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus
Życzymy Pani Annie wielu potrzebnych
łask i błogosławieństwa w posłudze.
Serdecznie zapraszamy nowych członków
do Sodalicji. Kolejne spotkanie odbędzie
się 22 września 2019.
Czy chciałbyś przejść na emeryturę i chcesz dowiedzić
się jak działa system ubezpieczeniowy Medicare?
Zapraszamy na spotkanie infomacyjne,
które odbędzie się w sobotę, 18 maja
o godz 6:30pm w Resurrection Hall.

II składka rzecz Katolickiej
Organizacji Charytatywnej
Dzisiaj zostanie zebrana druga składka na
rzecz Katolickeij Organizacji Charytatywnej. Bóg zapłać
za hojność i ofiarność serc.
CHICAGO

12 MAJA 2019
Dzieci, które jeszcze nie
zwróciły pudełeczek z ofiarą
wielkopostną, prosimy by
jak najszybciej przyniosły do
naszego biura parafialnego
lub do siostry Anny albo siostry Kingi. Bóg zapłać.
NIEDZIELNA SZKOŁA KATECHETYCZNA
ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNIEGO
ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ, 19 MAJA. PO MSZY ŚW.
O GODZ. 9.00 RANO
UCZNIOWIE
OTRZYMAJĄ
ŚWIADECTWA.
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. w każdą 4-tą niedzielę
miesiąca o godz. 6:30 PM w naszej bazylice. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. 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 Resurrection 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.
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

