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

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 6
6:00 AM - Health & blessings for Paul
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Rev. Leonard Krzywda, CR
7:00 PM - +Leszek Żak

TUESDAY / WTOREK - May 7
6:00 AM - For Holy Father
7:00 AM - W intencji księży i sióstr pracujących w naszej parafii
8:00 AM - ++Deceased benefactors and parents of Resurrectionists
7:00 PM - W Bogu wiadomej sprawie; +Janina Wróbel; +Leszek Żak,

WEDNESDAY / ŚRODA - May 8
6:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR
7:00 AM - +Stanisław Popławski; +Stanisława Przystupa; +Stanisław
Kaczmarczyk;
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - +Janina Wróbel, +Stanisław Popławski, +Stanisława
Przystupa, +Leszek Żak,

THURSDAY / CZWARTEK - May 9
6:00 AM - +Rev. Edwin Karlowicz, CR
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 PM - Za całą rodzinę, ++Wacław, Józef, Teofila, Antoni
Myśliwiec;

FRIDAY / PIĄTEK - May 10
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - +Rev. Frank Majewicz, CR
8:00 AM - Blessings for Paul, Safe trip for Margaret
7:00 PM - +Janina Wróbel,

SATURDAY / SOBOTA - May 11
6:00 AM - +Rev. Edward Dubel, CR
7:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak, CR
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
10:00 AM - FIRST HOLY COMMUNION
12:30 PM - PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Jean Tokarz, +Julia Bialas,
+Irene Bork
7:00 PM - +Józef Kulawiak w 1. rocznicę śmierci, +Maria Kulawiak,
+Aniela Kociubinski

SUNDAY / NIEDZIELA - May 12 - MOTHER’S DAY
6:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Pawła
7:30 AM - +Christine Czauz; +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Stanisława
Jankowskiego w 25. rocznicę święceń kapłańskich; W intencji dzieci,
które obchodzą rocznicę Pierwszej Komunii świętej i ich rodzin; O
łaskę zdrowia i Boże błog. w rodzinie Gaj; +Lucjan Milewski w 14.
rocz. śmierci, +Stanisław Lis, ++Walter i Zofia Mazur, ++Stanisław i
Stefania Delimat, +Zofia Klimaszewska, +Edward Haruza, ++Michał i
Maria Bator, +Kazimierz Bator,
10:45 AM - +Edrenka (George’s Grandmother)
12:30 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Stanisława
Jankowskiego w 25. rocznicę święceń kapłańskich; O Boże błog. dla
dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Św.; ++Władysława i Józef
Ciołek, +Virginia L.Laskowski, +Józef Kokitko, +Maria Rappe, +Zofia
Liszka, +Józef Liszka, +Zbigniew Sztukowski, +Edward Haruza
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Janina Wróbel

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

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

Gregory Krupa & Justina Furgal
BAPTISM / CHRZTY

Alexander Sky Wnek
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+Leszek Żak
+Edward Sadowicz
Eternal rest grant unto them o Lord....
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

THIRD SUNDAY OF EASTER
LITURGICALY SPEAKING
5/7
St John of Beverley (-721)
John of Beverley (died 7 May 721) was born
at Harpham, in Yorkshire. He was for a time
a member of the Whitby community, under
St Hilda. In 687 he was consecrated Bishop
of Hexham and twenty years later was
translated to the see of York. He resigned in 718 and
retired to the monastery he had founded at Beverley,
where he died on 7 May 721. Many miracles of healing
are ascribed to John, and the popularity of his cult was a
major factor in the prosperity of Beverley during the
Middle Ages. He was celebrated for his scholarship as
well as for his virtues. He was canonized in 1037, and
his feast is celebrated annually on 7 May.
5/8 Blessed Catherine of Saint Augustine (1632 - 1668)
Catherine de Longpré was born May 3, 1632 at SaintSaveur, France. Following the advice of Saint John
Eudes, she entered the Augustinian Hospitaller Sisters of
the Mercy of Jesus in 1644. She volunteered to go to her
community’s mission in Quebec. Her family was
strongly opposed to the idea, but she prevailed, and
arrived there in 1648.
5/9 St. Gregory Preca (1880- 1962)
He was born in Valletta, Malta, the seventh of nine
children. He was ordained a priest in 1906. Horrified at
the level of religious ignorance among the people, he set
up the Society for Christian Doctrine in 1907. This was a
society of laymen who would teach the catechism to the
people while receiving instruction themselves. This was
unheard-of at the time, and it took twenty-five years and
much tension with the Church authorities before the
Society’s existence was officially approved.
5/10 Saint Damien of Molokai (1840 - 1889)
Joseph de Veuster was born in Belgium
and took the name Damien on entering
the Congregation of the Sacred Hearts of
Jesus and Mary at Leuven (Louvain). He
landed in Hawaii in 1864, fulfilling his
dream of becoming a missionary. In
1873, at his own request, he took up
residence at the leper colony at Kalaupapa and
ministered to its spiritual and material needs until he
caught leprosy himself and died of it.

05/11 FIRST HOLY
COMMUNION - 10:00 AM
Please remember in prayer
all children who will receive
Jesus in Eucharist.
CHICAGO
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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.

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the official
Parish Facebook page by clicking on the link on the home
page of the website.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

THIRD SUNDAY OF EASTER
Pope Francis: „Christus Vivit”
... “In God’s word, we find many
expressions of his love. It is as if he tried
to find different ways of showing that
love, so that, with one of them at least, he
could touch your heart. For example, there are times
when God speaks of himself as an affectionate father
who plays with his children: “I led them with cords of
compassion, with bands of love. I was to them like those
who lift infants to their cheeks” (Hos 11:4).
At other times, he speaks of himself as filled with the
love of a mother whose visceral love for her children
makes it impossible for her to neglect or abandon
them: “Can a woman forget her nursing child, or show no
compassion for the child of her womb? Even these may
forget, yet I will not forget you” (Is 49:15).
He even compares himself to a lover who goes so far as
to write his beloved on the palm of his hands, to keep her
face always before him: “See, I have inscribed you on the
palms of my hands!” (Is 49:6).
At other times, he emphasizes the strength and
steadfastness of his invincible love: “For the mountains
may depart, and the hills be shaken, but my steadfast
love shall not depart from you, and my covenant of peace
shall not be shaken” (Is 54:10). Or he tells us that we
have been awaited from eternity, for it was not by chance
that we came into this world: “I have loved you with an
everlasting love; therefore I have continued my
faithfulness to you” (Jer 31:3). Or he lets us know that he
sees in us a beauty that no one else can see: “For you are
precious in my sight, and honoured, and I love
you” (Is 43:4). Or he makes us realize that his love is not
cheerless, but pure joy, welling up whenever we allow
ourselves to be loved by him: “The Lord, your God, is in
your midst, a warrior who gives victory. He will rejoice
over you with gladness, he will renew you in his love; he
will exult over you with loud singing” (Zeph 3:17)…”.
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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Beautiful Spiritual Bouquet
Cards for Mother’s Day
are available in the wooden racks
at the doors of the church.
Spiritual bouquet is a novena of
nine days of offering mass for living and deceased
mothers who are enrolled. The novena will begin on
Sunday, May 12, Mother’s Day.

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 com- passionate support. Please
give to Catholic Charities on Mother’s Day May 12th, to help
seniors
stay
healthy.
Learn
more
at

THE LEGION OF MARY

The Legion of Mary (Latin: Legio Mariae) is
an international association of members of
the Roman Catholic Church who serve it on a
voluntary basis. It was founded in Dublin, as
a Roman Catholic Marian Movement by the
layman and civil servant Frank Duff. Today,
active and auxiliary (praying) members make
up a total of over 10 million members worldwide, making it the largest apostolic organization of lay people
in the Catholic Church.
Membership is open to those who belong to the Catholic
Church and believe in its teaching. Its stated mission is for
active members to serve God under the banner of Mary by
the corporal and spiritual works of Mercy, as mentioned in
Chapter 33 of the Legion of Mary Handbook.
The main apostolate of the Legion is activities directed towards Catholics and non-Catholics encouraging them in their
faith or inviting them to become Catholic. This is usually done
by encouraging them in prayer, attending Mass and learning
more about the Catholic faith. The members of the Legion are
engaged primarily in the performance of spiritual works of
mercy rather than works of material aid.

MEETINGS OF THE LEGION OF MARY ARE HELD
EVERY TUESDAY AT 6:00 PM IN RESURRECTION
HALL. ALL WHO WOULD LIKE TO JOIN ARE
WELCOME.
ST. HYACINTH BASILICA

III NIEDZIELA WIELKANOCY
ROZWAŻANIE
Ewangelia - J 21,1-19
Piotrowi zabrakło miłości do
Jezusa na dziedzińcu Kajfasza. Wobec
świadków trzy razy wyparł się
znajomości z Mistrzem. Poznał błąd
chwilę po tym, gdy go popełnił. Przypomniało mu o tym
pianie koguta. Wówczas zapłakał. Jezus mu przebaczył,
ale czekał kilkanaście dni, aby Piotr wobec świadków
wyznał Mu swoją miłość. Nawiązał zaś do zdrady przez
trzykrotne postawienie jednego pytania: „Czy miłujesz
mnie więcej aniżeli ci?”. Piotr był w rozterce. Jan
wytrwał pod krzyżem, udowodnił, że kocha Mistrza w
sposób niezwykły. Jan słyszał to pytanie. Piotr jednak
publicznie wyznawał swą miłość, odwołując się do
wiedzy Jezusa. „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że
Cię kocham”.
Ta scena jest wyjątkowo ważna dla wszystkich,
którzy odpowiadają za innych. Każdego ojca i każdą
matkę Jezus pyta podobnie: „Czy mnie miłujesz?”.
Skoro w ręce matki i ojca oddaje swoje owce, powiada
im: „Paś owce moje”; warunkiem dobrego wykonania
tego zadania jest ich miłość do Jezusa. Podobnie jest z
każdym przełożonym w Kościele i z każdym
chrześcijaninem, który bierze odpowiedzialność za
innych. To są owce Jezusa i właściwe ich prowadzenie
zależy od tego, w jakiej mierze przełożeni kochają
Jezusa. Jeśli tej miłości zabraknie, o pasieniu Jego owiec
nie ma mowy.
Z Ewangelii wynika, że ten, kogo nie stać na
świadectwo miłości Chrystusa, nie dorasta ani do
odpowiedzialności wychowawcy, ani przełożonego.
ks. Edward Staniek

PAPIESKA INTENCJA NA MAJ
Intencja ewangelizacyjna:
za Kościół w Afryce
Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie
swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich
członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.
CHICAGO

5 MAJA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
6 maja - Święto Apostołów Filipa i Jakuba
8 maja - Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i
Męczennika
Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030
roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 roku, a
dwanaście lat później, po śmierci biskupa Lamberta około 1070
roku został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz
gorliwy i bezkompromisowy. Konflikt, który wybuchł
pomiędzy królem Bolesławem a bp. Stanisławem do dziś nie
jest w pełni jasny. Chodziło zapewne o krytykę ze strony
biskupa niemoralnego życia monarchy oraz o obronę
poddanych przed jego surowością i brutalnością rządów. Bp
Stanisław został zabity przez króla podczas Mszy św., którą
celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku w kościele św.
Michała na Skałce w Krakowie. Ciało biskupa zostało
poćwiartowane. Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą
przeniesienia jego zwłok na Wawel, w 10 lat po śmierci.
8 września 1253 roku papież Innocenty IV dokonał kanonizacji
Stanisława w bazylice św. Franciszka w Asyżu. Kult św.
Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na
dzielnice państwa polskiego.
10 maja - Św. Damiana z Molokai
Św. Damian (Joseph de Veuster) urodził się w
Belgii, w średniozamożnej wiejskiej rodzinie.
Gdy miał dziewiętnaście lat wstąpił do
Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
w Leuven. W zakonie otrzymał imię Damian. Już jako kleryk
pragnął zostać misjonarzem. Jeszcze przed święceniami, w
1863 roku, wyjechał na Hawaje, gdzie został wyświęcony na
kapłana w 1864 roku. Na prośbę biskupa Maigret, o. Damian
dotarł do trędowatych 10 maja 1873 roku. Zaraz po przybyciu
na wyspę Molokai zbudował kościół dla 600 nowych parafian.
Zatroszczył się także o leprozorium. Był z trędowatymi w ich
niedoli i cierpieniu. Zmarł na trąd 15 kwietnia w 1889 roku.

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.
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 oraz ŚWIĘCONKĘ.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA WIELKANOCY

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 do kawiarenki
na kawę i ciasto.

12 maja 2019
godz. 12:30 PM

5 MAJA 2019
DUCHOWY BUKIET KARTKI NA DZIEŃ MATKI
Za tydzień, 12 maja, obchodzić
będziemy Dzień Matki.
Na stolikach przy wyjściach z
kościoła wystawione są piękne kartki, które można
ofiarować mamie, oraz koperty na których należy
napisać imię i nazwisko matki i wraz z ofiarą rzucić na
tacę lub przekazać do zakrystii. Bukiet duchowy to
nowenna - przez 9 dni będą odprawiane Msze Św. w
intencji matek zarówno żyjących jak i zmarłych.

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ
KOMUNII ŚWIĘTEJ
W najbliższą sobotę, 11 maja, podczas
Mszy świętej o godzinie 12:30 dzieci
z naszej Polskiej Szkoły oraz z innych
szkół z Chicago i okolic po raz
pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swojego serca w
Komuniii Świętej. Ogarnijmy modlitwą wszystkie
dzieci, by jak najlepiej przygotowały się do Sakramentu
Pokuty i Eucharystii.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzieci, które w tym roku obchodzą rocznicę Pierwszej
Komunii Świętej zapraszamy w strojach komunijnych
na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się w
niedzielę, 12 maja o godz. 9:00 rano.

Apel na rzecz Katolickiej
Organizacji Charytatywnej
Katolicka Organizacja Charytatywna
pomaga ludziom w powiatach Cook i
Lake prowadząc 150 programów w 164 lokalizacjach.
Udziela pomocy znajdującym się w potrzebie. Chroni i
niesie pomoc obsługując co roku ponad 1 milion ludzi z
terenu Archidiecezji Chicago i okolic. W niedzielę, 12
maja zostanie zebrana druga składka na rzecz tej akcji.
Prosimy o hojność i ofiarność Waszych serc.
Bóg Zapłać!

PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti,
Rev. Tomasz Wojciechowski, Henry Frank; Kazimierz;
Myrtle Martin, Susan Kalandyk & all sick from our parish

CHICAGO

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA WIELKANOCY
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
April 28, 2019 / 28 kwietnia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,475.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(3,150.00)
Second Collection
$ 4,647.00
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.

5 MAJA 2019
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.
___________________________________________________

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

Constance Lauerman - $2,492
Annette & Frank Dvorak - $1,000
Anna Scislowicz - $300
Walter Kociubinski - $250
Henryk & Zofia Szczepanski - $200 Stanislaw Smreczak - $200
Grzegorz & Elżbieta Szeszko - $200 Andrzej Melion - $200
Kazimierz & Malgorzata Maslowiec - $200
Elias & Maria Martin - $130
Steven & Genowefa Woydyla Rusnak - $100
Stanisław & Halina Urbaniak - $100
George Zajac - $100
Jolanta & Ireneusz Markiewicz - $100
Joseph Jurek - $100
Daniel i Bronislawa Gibala - $100
Kazimierz Bator - $100
Robert & Agata Bialic - $100
Tadeusz Kabat - $100
Grzegorz & Elżbieta Mucharski - $100
John Kociubinski - $100
Józef Chwistek - $100
Genowefa Jankowska & Jerzy Wiktor- $100
Maria & Blazej Szwedziuk - $100
Lilia Czaja - $100
Andrzej Stopka - $100
Marek Dziecina - $100
Michael Ziemba - $100
Mariola Chwojnicki - $100
Joseph Zyzda - $100
Dorota Osika - $100
Annabelle Connolly - $100
Patricia Connolly - $100
Michalina Dachterska - $100 Tadeusz Pruski - $100
Adam Wojtyrowski - $100
Alexandra Galkowski - $100
Henrietta Markowski - $100
Kazimierz Wysocki - $100
Anna & Janusz Koziol - $100 Zenobia Milewska - $100

Today the Second Collection is the last
collection for Altar Renovation.

Next week, May 12th - Mother’s Day,
the 2nd Collection is for Catholic Charities
Dzisiejsza II składka jest zbierana na pokrycie kosztów
renowacji głównego ołtarza. Za tydzień, 12 maja, II
składka będzie na Katolicką Organizację Charytatywną.
CHICAGO

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

