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
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - APRIL 19
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki, +Linda Mosur
7:00 AM - +Daniel Wybraniec, +Bogdan Waz
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, dzieci, seminarzystów w Afryce
oraz ofiarodawców, dobroczyńców i ochotników „Misji dla Ubogich”
TUESDAY / WTOREK - APRIL 20
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki, +Linda Mosur
7:00 AM - +Daniel Wybraniec, +Bogdan Waz
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
WEDNESDAY / ŚRODA - APRIL 21
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki, +Linda Mosur
7:00 AM - +Daniel Wybraniec, +Bogdan Waz
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Emilii z ok. urodzin i dla całej jej
rodziny
THURSDAY / CZWARTEK - APRIL 22
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki, +Linda Mosur
7:00 AM - W intencji księży i sióstr pracujących w naszej parafii;
+Daniel Wybraniec, +Bogdan Waz
8:00 AM - Health and blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; Health for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Fr. Edwin Zygmunt CR
7:00 PM - +Ks. Janusz Torbus
FRIDAY / PIĄTEK - APRIL 23
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki, +Linda Mosur
7:00 AM - +Daniel Wybraniec, +Bogdan Waz
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - SAKRAMENT BIERZMOWANIA - Bp Robert Kurtz
SATURDAY / SOBOTA - APRIL 24
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki, +Linda Mosur
7:00 AM - +Daniel Wybraniec, +Bogdan Waz
8:00 AM - In a special intention; Health & blessing for Paul; +Edward
& Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Natalii z ok. 16. rocz. ur.
SUNDAY / NIEDZIELA - APRIL 25
6:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Janina Nawrot, +Danuta
Żeszkowska, +Ks. Adam Piasecki
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; Health for
Larry Nazimek, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla Józefa i Anny w 42. rocz. ślubu;
O Boże błog. dla Leszka i Wiesławy z ok. 40 rocz. ślubu;
+Czesława Znosko, +Daniel Wybraniec,
+Stanisław, Zbigniew i Janina Uss i
zmarli w rodziny; +Stanisława i
Konstanty Olechno i zmarli z rodziny;
+Ireneusz Filip, +Władysława Wicek,
+Emilia Bator, +Michał i Maria Bator,
+Kazimierz Bator, +Czesław Szczygieł
10:45 AM - +Edward & Lorraine
Nazimek, +Fr. Adam Piasecki,
+Linda Mosur,
12:30 PM - +Jan Binkul, +Bogdan Waz,
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. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - 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

Timothy O’Connor & Katherine Sieradzki
THIRD CALL

Paul Borzan & Kathy Lis
BAPTISM / CHRZTY
Nicholas Maciej Raczy
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our website:
sthyacinthbasilica.org or official parish Facebook

THIRD SUNDAY OF EASTER
MEDITATION
Luke 24:35-48
Jesus appears again to his
disciples and shares a meal
with them
On the third Sunday of Easter,
we continue to hear Gospel
accounts of Jesus’ appearances
to his disciples following his
Resurrection. Today’s reading,
taken from the Gospel of Luke,
follows immediately after the
report of Jesus' appearance to
his disciples on the road to Emmaus. This is the event being
recounted by the disciples in the opening verse of today’s
Gospel.
Consistently in the reports of Jesus’ post-Resurrection
appearances, Jesus greets his disciples with the words,
“Peace be with you.” This is a most appropriate greeting.
The disciples have witnessed the death of someone they
loved, and they now fear for their own lives as well. Peace
is what they need more than anything else. Jesus often
connects this greeting of peace with another gift—
forgiveness. In today’s Gospel, this connection is made in
the final verses.
Even as they hear Jesus’ greeting of peace, the disciples are
startled and terrified. They are uncertain about what to make
of the figure before them and, quite understandably, they
mistake Jesus for a ghost. Yet the figure before them is not a
ghost; Jesus invites them to experience his resurrected body
with their senses, to look and to touch. The figure before
them is flesh and bone, still bearing the marks of
crucifixion. Although the disciples cannot forget his
suffering and death, peace begins to take root in their hearts,
as their fears turn to joy and amazement.
As further proof of his identity and of his resurrected body,
Jesus eats with his disciples. The disciples have known
Jesus best through the meals that he has shared with them.
Descriptions of these meals are a defining element of
Luke’s Gospel. By eating with his disciples after his
Resurrection, Jesus recalls all these meals, and most
importantly, he recalls the Last Supper.
Luke’s report of the Last Supper and the meals that Jesus
shared after his Resurrection unveil for us the significance
of the Eucharist. Having shared a meal with his disciples,
Jesus now uncovers for them the significance of what was
written about him in the Scriptures. So, too, our celebration
of the Mass is an encounter with Jesus, through the Word
and the Sacrament of the Eucharist. As Jesus commissions
his disciples to be witnesses to what Scriptures foretold, our
celebration of the Eucharist commissions us. Like the
disciples, we are sent to announce the good news of Jesus’
forgiveness of sins.
CHICAGO

APRIL 18, 2021
LITURGICALY SPEAKING
4/21 St Anselm (1033 - 1109)
He was born in Aosta, in northern Italy, and became a
monk of Bec in Normandy, where he taught theology and
devoted himself to the spiritual life. After some years as
abbot, he succeeded his master Lanfranc as archbishop of
Canterbury. His bitter disputes with the kings of England
over the independence of the Church resulted in his twice
being exiled. He died at Canterbury on 21 April 1109.
4/23 - St. George
It is uncertain when Saint George was born and
historians continue to debate to this day.
However, his death date is estimated to be April
23 303 A.D . George was born to a Gerontios
and Polychronia, a Roman officer and a Greek
native of Lydda. When George was old enough,
he was welcomed into Diocletian's army. by his
late 20's, George became a Tribunus and served
as an imperial guard for the Emperor at
Nicomedia. On February 24, 303 A.D., Diocletian, who hated
Christians, announced that every Christian the army passed
would be arrested and every other soldier should offer a
sacrifice to the Roman gods. George refused to abide by the
order and told Diocletian, who was angry but greatly valued
his friendship with George's father. In an effort to save George,
Diocletian attempted to convert him to believe in the Roman
gods, offered him land, money and slaves in exchange for
offering a sacrifice to the Roman gods, and made several other
offers that George refused. Finally, after exhausting all other
options, Diocletian ordered George's execution. In preparation
for his death, George gave his money to the poor and was sent
for several torture sessions. He was lacerated on a wheel of
swords and required resuscitation three times, but still George
did not turn from God. On April 23, 303 A.D., George was
decapitated before Nicomedia's outer wall. His body was sent
to Lydda for burial, and other Christians went to honor George
as a martyr.

4/23 St. Adalbert of Prague (c. 956 – 23 April 997)
Known in Czech by his birth name Vojtěch, he was a
Bohemian missionary and Christian saint. He was the Bishop
of Prague and a missionary to the Hungarians, Poles, and
Prussians, who was martyred in his efforts to convert
the Baltic Prussians to Christianity. St. Adalbert was later
declared the patron saint of the Czech Republic, Poland, and
the former polity of Prussia.

4/24 St. Fidelis of Sigmaringen (1578 - 1622)
He was born in Sigmaringen in Germany. He
joined the Capuchin Friars at the age of 35 and
led a harsh life of prayer and vigils. An assiduous
preacher, he was ordered by the Congregation for
the Propagation of the Faith to preach orthodox
doctrine in the Grisons (part of Switzerland). He
was murdered by a Calvinist mob at Seewis on
24 April 1622.
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SPIRITUAL ADOPTION OF UNBORN BABY
MONTHLY UPDATE
Day 1: Wow!! I just got here but my body
already knows what color to make my eyes
and hair and how tall to make me when I am
really older. All I need now is something to
eat, a place to sleep, and some people to
teach and care for me--just like you.
Month 1: Hey, you will never guess what
happened to me--I am huge!! I am 10,000
times bigger than I was last month. That is like you growing to
be as tall as a 30- floor building and as wide as a football field.
I must be 1/4 inch long already! Something is going on inside
me too, my chest started moving back and
forth and then this red stuff started going all
over inside me. I also have things growing
out of my shoulders and hips--they look
little plants and each one has five leaves or
fruits or something growing out of the end
of them. Pretty cool!

PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O...
Fr. Steve Bartczyszyn; Fr. Michał Osuch, Fr. Francis Rog, Fr.
Tomasz Wojciechowski; Bp. Robert Kurtz, Fr. Edward
Jaskuła, Fr. Antoni Bus, Fr. Paul Smith, Fr. Miroslaw Stepien,
Dolores Kielas, Monika Krzyżewski, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley
Rykaczewski, Rose Bruna, Anna Borzym, Ted
Noga, John Kubitz, Toru Nagai Family

REMINDER!
Please, continue to sign up for Sunday Masses.
You can do it online: sthyacinthbasilica.org or
by calling the parish office. Please bring your
own face mask. Masks should be worn for the entire time
the faithful are in the church. For the safety of both
worshipers and priests, all worshipers receiving the
Eucharist must have their hands disinfected prior to
doing so. Thank you for your cooperation.

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

$2,364 - Anonymous
$1,000 - Mr & Mrs Gilbert Galarza
$600 - Helena Jankowska,
$500 - Jozef Chwistek, Zdzislaw & Irena Rybaltowski,
Leszek Ballarin
$540 - Adam Wojtyrowski
$450 - Michael McGuire
$400 - Janusz & Lucyna Kulawiak
$300 - Marian Wojtowicz, Anna Haruza, Joseph Jurek,
Kazimierz Bator, Lilia Czaja
$250 - Andrzej Pawlusiewicz, Walter Kociubinski,
Joanna & Stephen Cioromski
$220 - Maria Sajdak
$200 - Antoni Michalczyk, Lilia Czaja, Stanislaw
Smreczak, Grzegorz Szeszko, George Sadilek,
Zdzislaw Maka, John Kustra, Marianna Kulis,
Czeslawa & James Kolak, Jozef Wolski
$150 - Bronislawa Pieniazkiewicz
$120 - Kamil Dąbrowski,
$100 - Halina & Andrzej Klimaj, Piotr & Barbara
Lasak, Teresa & Kasia Bijos, Stanisław Wala, Daniel
& Bronislawa Gibala, Czesław & Elzbieta Garbarz,
Henrietta Markowski, Mariusz Odee, Józef Borzym,
Janusz Grotkowski, Kazimierz Czechura, Piotr Irla,
Zofia Marszalek, Jan Rak, Stanislaw Kielbasa,
Stanislawa Kruk, Boleslaw Cieslukowski, Marek
Dziecina, Czeslaw Pilat, Joseph Kopinski, Janusz
Sliwa, John Prangl & Nancy Sobolewski, Boguslaw
Szot, Irena Chalupka, Tadeusz Szwajnos, Aleksandra
Galkowski, Kazimierz Bachula, Andrzej Stopka,
Dorota Osika, Dariusz Milewski, Pawel Szymusiak,
Michael & Urszula Kramarski, Lester Polak, Raymond
Jagodzinski, Raul Madarang, Franciszek Staszewski,
Maria Szwedziuk, Tomasz Ziernicki, Halina
Kozlowska & Aneta Lew, Zenobia Milewski, Stanislaw
Rembelinski, Marek Moczydlowski, Marian Gorzelany

PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered parishioner,
is kindly reminded to stop by the parish
office to register. Registration takes only a
few minutes. The Parish office is open
Monday through Friday from 9:00 am to 7:00 pm with a
lunch break from 1:00 – 1:30. The office is not opened on
Saturday or Sunday. Being a registered parishioner is very
important. When wanting to be a godparent or sponsor, many
parishes require that you show that you are an active member
of some parish. If you are not registered, we cannot provide
that documentation.
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POPE FRANCIS TWEETS
In the midst of the contradictions and
perplexities we must confront each day, the
din of so many words and opinions, there is the quiet
voice of the Risen Lord who keeps saying to us: “Peace
be with you!”
ST. HYACINTH BASILICA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
ROZWAŻANIE - Łk 24,35-48
W dzisiejszej Ewangelii według św.
Łukasza czytamy, że uczniowie są
„zatrwożeni i wylękli”. Ukazuje im się zmartwychwstały
Jezus, a oni myślą, że widzą zjawę. W I czytaniu natomiast
Piotr głosi z odwagą Chrystusa jako Zbawiciela, Dawcę
życia. Co takiego stało się między pierwszą i drugą sytuacją,
że Apostołowie radykalnie zmienili swą postawę? Jezus po
zmartwychwstaniu dokonuje znaków, tłumaczy uczniom
Pisma, ale to wszystko byłoby niewystarczające, by z
wątpiących i rozczarowanych uczynić gotowych na śmierć
heroldów Ewangelii. Kluczowym wydarzeniem w tej
przemianie było Zesłanie Ducha Świętego. To właśnie
Duch, trzecia Osoba Trójcy Świętej, pozwala uczniom
zrozumieć egzystencjalne znaczenie wieści: „Chrystus
zmartwychwstał”. Mowa apostoła Piotra jest twarda, a
zarazem pełna nadziei. Piotr stwierdza bez ogródek:
„Zabiliście Dawcę życia”. I to jest negatywna część
kerygmatu, czyli istoty chrześcijańskiego przepowiadania.
Ale po niej następuje część pozytywna: odpowiedzią Boga
Ojca na zabicie Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
nie jest kara dla zabójców, ale są nią przebaczenie i oferta
życia wiecznego.
Oczywiście, zbawienie nie dokonuje się automatycznie.
Potrzeba wolnej decyzji człowieka, by przyjąć zbawienie.
Stąd wezwanie: Pokutujcie i nawróćcie się. Nawrócenie się
oznacza m.in. zachowywanie – mocą Bożej łaski – nauki
Chrystusa, Jego przykazań. Przypomina nam o tym w II
czytaniu apostoł Jan. Mistrz z Nazaretu zaś w dzisiejszym
fragmencie Ewangelii, tłumacząc uczniom Pisma,
podkreśla, że „w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”. To jest nadal
główna misja Kościoła. Każdy z ochrzczonych ma tutaj
jakieś zadanie do spełnienia. Zwróćmy uwagę, że głoszenie
nawrócenia dokonuje się najpierw w relacji rodzice – dzieci.
Jezus przekonuje swych uczniów o realności
zmartwychwstania ciał. Z jednej strony ciało uwielbione jest
inne niż ciało ziemskie, z drugiej jednak – nie jest jedynie
duchem udającym ciało. Człowiek nie jest jedynie duszą czy
też jedynie ciałem, ale jest istotą duchowo-cielesną. Bóg
przemienia ku zbawieniu całego człowieka, a nie tylko jego
duchową część.
W Ewangelii wspomniani
są uczniowie, którzy w
Emaus rozpoznali Jezusa
przy łamaniu chleba.
Moglibyśmy żałować, że
nie mamy sposobności,
by namacalnie spotkać Zbawiciela, ale przecież możemy Go
dotknąć, przyjąć, spożyć w Eucharystii, którą pierwsi
chrześcijanie nazywali właśnie łamaniem chleba. Prośmy
więc Ducha Świętego, by nasze serca pałały, kiedy
słuchamy słowa Bożego, kiedy przystępujemy do
Eucharystii.
CHICAGO

18 KWIETNIA 2021
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 kwietnia - Św. Kajusa
Jego pontyfikat pod koniec III wieku był świadkiem
jedynie pierwszych przejawów wielkiego prześladowania
zarządzonego przez Dioklecjana, z którym Kajus był
spokrewniony. Urodził się w Dalmacji i stamtąd
przeprowadził się do Rzymu, gdzie został wybrany na
papieża w 283 roku. Wspomina się go, ponieważ
przeprowadził reformę hierarchii kościelnej, natomiast nie
jest pewne, że był męczennikiem (w starożytnych
dokumentach wspominany jest bowiem jako wyznawca).
Miał umrzeć śmiercią naturalną około 295 roku.
23 kwietnia - Św. Wojciecha
Przyszedł na świat w czeskich Libicach
około 956 roku. Został biskupem Pragi w
983 roku, ale musiał z niej uchodzić z
powodu waśni rodowych. Udał się do
Rzymu i tam, wraz ze swoim przyrodnim
bratem, Radzimem- Gaudentym, wstąpił do
zakonu benedyktynów na Awentynie.
Zginął prowadząc misję ewangelizacyjną w Prusach, 23
kwietnia 997 roku. Bolesław Chrobry sprowadził ciało św.
Wojciecha do Gniezna, gdzie jako relikwie spoczywa do
dziś.
23 kwietnia - Św. Jerzego
Jerzy pochodził z Liddy (Azja
Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe
dane biograficzne, jednak są bardzo
liczne i wczesne dowody kultu
Świętego. Jego ojcem miał być Pers Geroncjusz. Syn miał być uproszony
przez rodziców w późnej ich starości
długą modlitwą. Jerzy jako ochotnik
wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi
wyższego oficera. Podczas prześladowań za czasów
Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary
bóstwom rzymskim (305?). Rozdał wcześniej całą swą
majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim
męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7
lat. Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim
kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny. Jest
orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w
chorobach skóry.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Sodalicja Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
zaprasza wszystkich
członków na
“Święconkę”
w niedzielę, 18 kwietnia
po Mszy św.
o godz. 12:30 pm w
Resurrection Hall.

W piątek, 23 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem.
młodzież z naszych szkół przyjmie Sakrament
Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji, Ks. Biskupa
Roberta Kurtza, CR.
Pamiętajmy w naszej modlitwie o wszystkich
kandydatach do bierzmowania oraz ich rodzinach i
świadkach do bierzmowania.
"Duchu Święty Boże, udziel im mocy, aby w każdej
chwili swego życia kierowali się dobrocią i życzliwością,
słodyczą i wiernością, cierpliwością miłością, radością i
wyrozumiałością. Amen."

Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie
w dniach od 22 do 29 kwietnia w różnych parafiach
polonijnych na terenie Archidiecezji Chicago.
Więcej informacji i szczegółowy plan spotkań na
stronie: https://polonia.archchicago.org/ lub na
plakacie przy wejściu do naszej bazyliki.
CHICAGO

18 KWIETNIA 2021
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
ZAGROŻONEGO ZAGŁADĄ
14 kwietnia minął pierwszy
miesiąc od rozpoczęcia
Duchowej Adopcji.
Wszystkich, którzy podjęli
się tego zadania wspieramy
naszą modlitwą.
1. MIESIĄC ŻYCIA DZIECKA W ŁONIE MATKI

Dziękuję Ci Mamusiu, że mnie kochasz i radujesz się z
mojego poczęcia. Rozpocząłem właśnie wędrówkę ku
temu światu. Jestem maleńkim ziarenkiem, które ukryło się
w zakamarku pod Twoim serduszkiem. Korzystam z Twojej
gościnności i odżywiam się słodyczą Twego serca. Sprawia
to, że każdego dnia podwajam moje rozmiary do tego
stopnia, że po upływie miesiąca jestem 10 tysięcy razy
większy, niż w chwili poczęcia. Już 21-dnia mojego życia
moje serce zaczyna bić dla Jezusa, a pod koniec miesiąca
powstają zaczątki kręgów, mięśni, zaczynają się
zarysowywać nerki, wątroba i inne wnętrzności, Zaczyna
się zarysowywać nos, oczy i uszy. W całym świecie nie
będzie nikogo identycznego ze mną. Jestem kimś
wyjątkowym i niepowtarzalnym, podobnie jak Ty. Bóg
wiąże z moim życiem wspaniały plan, Jest nim poznanie i
ukochanie Go oraz poznanie i ukochanie Jego Syna, Jezusa.

Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu
pt. „Siła Wiary” Agnieszki Topolskiej,
która odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia
po Mszy św. o godz. 12:30 pm
w Sali Resurrection Hall.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

April 11, 2021 - 11 kwietnia 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection - Repairs

$8,244.00
$10,000.00
$1,756.00
$7,767.00

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.

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji odbywają sie w każdą
niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o godz. 17:00.
Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą do Bazyliki
sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy Św. odbywa
się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po
Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

ZAPISY NA MSZE ŚW.
BARDZO PROSIMY O ZAPISYWANIE
SIĘ NA NIEDZIELNĄ MSZĘ ŚW.
Można to uczynić na naszej stronie
internetowej, dzwoniąc do biura parafilanego lub wpisać
się na listę przy wejściu do kościoła. Należy podać swoje
imię i nazwisko, godzinę Mszy św. oraz ilość
osób.Bardzo prosimy na Mszę św. przynosić swoje
maseczki i pamiętać o dezynfekcji rąk.
Dziękujemy za zrozumenie i cierpliwość.

SPOTKANIA AA
Jeśli masz problem z alkoholem lub ma go
ktoś z twoich bliskich. Przyjdź. Spotkania
GRUPY Anonimowych Alkoholików
odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.

„Dopóki mamy czas, czyńmy
dobrze wszystkim, zwłaszcza
zaś naszym braciom w wierze”
(Ga 6,10)
SECOND COLLECTION - Aprill 18
This week’s second collection is for the
REPAIRS.
II SKŁADKA - 18 kwietnia
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
NAPRAWY I REMONTY.
CHICAGO

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdą środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com lub
zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można składać:

Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N Harlem Ave,
Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA

Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

