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 - MAY 3
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki,
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Mariana Mazur; W intencji Bogu
wiadomej; +Maria Stopka, +Marian Machlowski, +Jean Clement,
+Krzysztof Najduch, +Kazimiera Pietryga
8:00 AM - Health for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Anne Zygmunt, +Maria Del Socorro Gonzalez
12:30 PM - W int. naszej Ojczyzny o wstaw. i opiekę Królowej Polski;
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Polegli w obronie Ojczyzny
TUESDAY / WTOREK - MAY 4
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Mariana Mazur; W intencji Bogu
wiadomej; +Maria Stopka, +Marian Machlowski, +Jean Clement,
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Izabeli z ok. 2. rocz. urodzin;
O Boże błog. dla Mirosławy z ok. urodzin; +Daniel Wybraniec
WEDNESDAY / ŚRODA - MAY 5
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Stopka, +Krzysztof Najduch, +Kazimiera Pietryga
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +David Vargas
7:00 PM - O powrót do zdrowia dla Mariana Mazur; +Daniel Wybraniec
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - MAY 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne; +Maria Stopka,
+Krzysztof Najduch, +Kazimiera Pietryga
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life; Health and
blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya; Health for Larry
Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne; +Daniel Wybraniec,
+Krystyna Aleksandra Pieczka
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - MAY 7
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
+Connolly Sr & Jr; +Czajkowski & Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Krystyna Aleksandra Pieczka
SATURDAY / SOBOTA - MAY 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Ks. Proboszcza w dniu imienin; O Boże
błog. dla p. Stasia z ok. imienin; O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
Stanisława z ok. imienin; O Boże błog. dla Stanisławy Gural z ok. im.;
+Maria Stopka, +Krzysztof Najduch, +Kazimiera Pietryga
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek
10:30 AM - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
1:30 PM - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - O Boże błog. dla. Ks. Proboszcza w dniu imienin; O Boże
błog. dla Stanisława; +Krystyna Aleksandra Pieczka, +Stanisław
Bartkowski, +Stanisław Grochmala - tata; +Stanisław Grochmala kuzyn; +Stanisław Ejsmont - tata, +Stanisław Ejsmont - brat; +Krzysztof
Kirycki - szwagier, +Arek Gasior, +Stanisława Siwiak
SUNDAY / NIEDZIELA - MAY 9
6:00 AM - W intencjach matek - żyjących i zmarłych
7:30 AM - For all our mothers living & deceased; For the living &
deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa, +Dorothy Bialas
9:00 AM - W intencjach wszystkich matek - żyjących i zmarłych; W int.
dzieci, które obchodzą rocznicę I Komunii Św.; Dziękczynno-błagalna
w int. Anny Ponickiej; O Boże błog. dla Kazimiery Szpruta; +Roman
Babiński, +Zmarli z rodz. Mazur-Delimat; +Krystyna Pieczka,
+Ireneusz Filip, +Władysława Wicek, +Maria Stopka, +Stanisław,
Zbigniew i Janina Uss i zm. z rodz.; +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodz. +Krzysztof Najduch, +Kazimiera Pietryga
10:45 AM - For all our mothers - living and deceased; +Edward &
Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki, +Jean Tokarz

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

Pawel Czajkowski & Angelika Krawiec
Timothy Rynne & Stephanie Sorensen

BAPTISM / CHRZTY
Evanston Jason Lukasz Pine
Michelangelo Gerald Machlowski-DeChant
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Kazimiera Pietryga
SUNDAY/NIEDZIELA - MAY 9
12:30 PM - W int. naszych matek - żyjących i zmarłych; W int. dzieci,
które przyjęły Pana Jezusa w Komunii Św. i ich rodzin; O zdrowie i
Boże błog. dla córek i rozwiązanie trudnych spraw; +Janina i zm. z
rodz; +Emilia Dyrdal, +Helena Skwarczek, +Jan Binkul, +Julia i Antoni
Niklinski, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Zofia Depa i zm. z rodziny
5:00 PM - For all our Mothers - living & deceased; For Parishioners;
6:30 PM - W int. naszych matek - żyjących i zmarłych; Za Parafian;

FIFTH SUNDAY OF EASTER
MEDITATION
Today’s Readings:

Acts 9: 26–31; Psalm 21 (22);
1 John 3: 18–24; John 15: 1–8

The one who lives in me, and I in them,
will bear much fruit.
Almighty ever-living God, constantly accomplish the
Paschal Mystery within us, that those you were pleased
to make new in Holy Baptism may, under your protective
care, bear much fruit and come to the joys of life eternal.
Today’s readings remind us of the amazing intimacy that
God offers us. Jesus himself invites us to make our home
within him – for if we can allow him to live within our
hearts, God will make us truly fruitful.
St John’s Gospel shows us this closeness through the
wonderful image of the vine and branches. Only when we
remain connected to Jesus, the vine, can we bear fruit; cut
off from him, we can do nothing at all.
As ‘branches’, we may sometimes need pruning – but
that process can help us produce more plentiful fruit.
St John similarly reminds us in the Second Reading that
God dwells within us through the gift of the Holy Spirit,
and we dwell in him. We are urged to be real and active
in our loving, for our goal is quite simple: to believe in
Jesus and try to love one other as he taught us.
The Psalm of lament Jesus prayed on the cross concludes
today with verses of praise and love to God’s
faithfulness. We and all nations are invited to worship the
Lord joyfully.
Though Saul’s (Paul’s) preaching still upsets the Greekspeaking Jews, the disciples gradually come to accept
him, and the local churches experience consolation as
they begin to grow. (First Reading)
As I ponder the relationship God yearns to have with me,
and the fruit he enables me to bear, perhaps I can pray
with St Ignatius: ‘Lord, I want and I choose whatever
better deepens your life within me.’

source: Jesuit Spirituality Center

MAY 2, 2021
LITURGICALY SPEAKING
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.

EUCHARISTIC DAYS
First Thursday, First Friday
May 6 is the First Thursday of the
Month. As a parish family we pray
for vocations to the priesthood and religious life.
May 7 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.

POPE’S INTENTION - MAY
The World of Finance
Let us pray that those in charge of
finance will work with governments
to regulate the financial sphere and protect citizens
from its dangers.
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.
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

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

MAY 2, 2021

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Mothers are the great unsung heroes
of the pandemic. And they need our help.
The responsibilities and stresses of
motherhood have increased tenfold over
this past year. Keeping family members
healthy, housed, fed, on-task with schoolwork, and supported
amidst fear and uncertainty is a staggering undertaking.
Add to this the hospitalizations or deaths of loved ones
from COVID-19; lost jobs, wages, and child care; and the
complete erasure of what little stability many families could
count on, and you begin to understand the devastation the
pandemic has wrought for so many mothers. The health and
economic repercussions of COVID-19 have been
disproportionate for people already facing the
challenges of poverty, food insecurity, mental
health challenges and lack of health care. This
is particularly true for women of color, who
have experienced higher rates of infection,
more loss of life, and greater job losses.
Your gift to the Catholic Charities Mother Day Collection
means those bearing the most direct impact of this crisis don't
have to struggle and lose ground they've worked so hard for.
Your gift means they can access the resources—food, rental
assistance, counseling-and professional help they need to
ensure their families don't fall further behind.
What better way to honor our own mothers and other
women we admire than by helping another mom provide for
and strengthen her own family? To be part of their resilience
and success? To live out the lessons our mothers—many of
whom had their own struggles—worked hard to ingrain in us.
You have my sincere gratitude for your past support of the
Mother's Day Collection, and my most urgent plea to give
again. Contributions can be made at www.catholiccharities.net/

donate, or mail your gift to Catholic Charities, 721 N. LaSalle
St., Chicago, IL 60654.

This Mother's Day, the face of need is mothers and their
children; the face of hope is you. Please join Catholic Charities
in bringing God's infinite mercy and profound hope to
thousands of mothers who are heroically shepherding their
families through this unprecedented time.

Sincerely yours in Christ,
Blase Card. Cupich
Archbishop of Chicago

Beautiful Spiritual Bouquet Envelopes
for Mother’s Day
are available at the doors of the church. During
the whole month of May all these enrolled will
be remembered at all Masses.

Kopertki na Dzień Matki
Przy wejściu do bazyliki wyłożone sa kopertki
na Dzień Matki, który w tym roku
będziemy obchodzić 9 maja.
Przez cały miesiąc maj będziemy
polecać wszystkie intencje
wypisane na kopertkach.

PROJECTS & REPAIRS AT OUR BASILICA
Dear Parishioners and Guests!
Thank you very much for your generosity this Easter
season. We will continue to update you how we spend the
funds from our second collections that we say are for
repairs. In March:
$5,810 - renovations of the following statues:
Jesus of Prague, Blessed Mother: large and small
$3,500 - deposit for renovation of the stations of the
cross, $10,320 will be due soon. If anyone would like to
sponsor a renovation of one station of the cross (approx.
cost is $800), please see our pastor.
$2,748 - organ maintenance
$15,000 - deposit for a project consisting of installing
live-stream cameras in the church and a projector and
screen, as well as security cameras in Resurrection Hall.
About $19,700 will be due in the near future.
Archdiocese 2nd collections this year:
Annual Catholic Appeal: $7,015
Church in Latin America and in Central and Eastern
Europe: $2,717

PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O...
Fr. Steve Bartczyszyn CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr. Francis
Rog CR, Fr. Tomasz Wojciechowski CR; Bp. Robert Kurtz
CR, Fr. Edward Jaskuła CR, Fr. Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith
CR, Fr. Miroslaw Stepien SCh, Fr. Greg Hogan CR, 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.
CHICAGO
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
ROZWAŻANIE - J 15, 1-8
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje więź
łączącą Chrystusa z uczniami. Jest to
więź silniejsza od tej, która powstaje
pomiędzy matką a dzieckiem. Dziecko,
aby mogło żyć i rozwijać się, po
odpowiednim okresie, musi zostać
odłączone, opuścić organizm matki, by
żyć samodzielnie. W przeciwieństwie
do ucznia Jezusa, który, aby żyć,
rozwijać się i wydawać owoce, musi
być nieustannie złączony z Chrystusem
Obraz winorośli ukazuje Ciało mistyczne Chrystusa Kościół. Każdy z uczniów jest wszczepiony w Kościół, to jest
w Chrystusa. To z krzewu winnego latorośl czerpie to, co jest
potrzebne do życia i rozkwitu. Podobnie uczeń Chrystusa
czerpiąc z sakramentów, wzrasta, rozwija się i daje owoc
obfity. Do tego konieczne jest trwanie w winnym krzewie.
Uczeń Chrystusa trwając w Kościele, ma pewność, że trwa w
Chrystusie. Każdy zaś kto nie trwa w Nim: zostanie wyrzucony

jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i
płonie (15,6). Latorośl nie jest wszczepiona w krzew winny dla

samej siebie. Jest przeznaczona na to, by przynosić owoce.
Trwających w Krzewie Winnym, Słowo Chrystusa oczyszcza,
by mogli przynosić owoc obfity. Sam z siebie uczeń nie potrafi
przynosić owoców, podobnie jak latorośl. Tylko ten, kto trwa
w Kościele, przynosi obfity owoc, ponieważ bez Chrystusa nie
możemy niczego uczynić (15,5).
Czym jest owo "trwanie"? Apostoł Jan odpowiada: Kto

2 MAJ 2021
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

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

wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim.
Zatem trwanie w Chrystusie to wypełnianie Jego przykazań.
Jakie to są przykazania? Ponownie podpowiada nam
Apostoł: Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w

imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie
tak, jak nam nakazał, i dodaje: nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą .

Co jest tym owocem, którego Bóg Ojciec oczekuje? Jest
nim trwanie w prawdzie tych, którzy w spotkaniu z uczniami
podobnie uwierzą. Bóg Ojciec, uprawia i oczyszcza latorośle,
ufając, że przyniosą one owoc obfity: Przypomną sobie i wrócą

do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon
wszystkie szczepy pogańskie (Ps 22,28). Pan Winnicy daje

również
zapewnienie
uczniom
trwającym w Nim: Jeżeli we mnie trwać

będziecie, a słowa moje w was,
poproście o cokolwiek chcecie, a to
wam się spełni (15,7).
Zapytajmy zatem samych
siebie: Jaka jest nasza świadomość
Kościoła? Czym dla mnie jest Kościół?
Jak wygląda nasze życie sakramentalne? Jaki jest owoc naszej
wiary? Czy przyciągam innych do Chrystusa?
Podziękuj Bogu za to, że jesteś latoroślą w Jego Krzewie
Winnym, że On ją uprawia i oczyszcza. Módl się za tych,
którzy od Kościoła z własnej woli odpadają. Proś o ich powrót,
bo Bóg może wszystko. Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia - Ps 22,23.
(Żródło: Szkoła Słowa Bożego)
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6 maja - Święto Apostołów Filipa i Jakuba
Jakub Młodszy był prawdopodobnie synem Alfeusza. Odegrał
ważną rolę po Wniebowstąpieniu Jezusa i był pierwszym
biskupem Jerozolimy. Do niego udał się Piotr zaraz po
cudownym uwolnieniu z więzienia i tak samo uczynił Paweł
wkrótce po swoim nawróceniu. Poniósł śmierć męczeńską po
roku 60., ale w okolicznościach niepewnych, ponieważ
pochodzących wyłącznie ze źródeł apokryficznych.

8 maja - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Stanisław urodził się w Krakowie w 1030 roku w zamożnej
rodzinie, studiował w Paryżu, po powrocie do
rodzinnego miasta został wyświęcony na kapłana, a
następnie w 1072 roku na biskupa. Wielki
kaznodzieja, słynął z uczynków miłosierdzia.
Piętnował nieobyczajność Bolesława II Śmiałego,
który jednak pozostawał głuchy na jego liczne
wezwania, co ściągnęło na króla ekskomunikę. Król zemścił się,
zabijając biskupa podczas sprawowania przez niego Mszy.
Stanisław został kanonizowany w 1253 roku.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2 MAJ 2021
W sobotę, 8 maja
Ks. Proboszcz Stanisław
Jankowski będzie obchodził
imieniny.

Serdecznie zapraszamy na
nabożeństwa majowe ku czci
Najświętszej Maryi Panny
codziennie przez cały maj
o godz. 6:45 pm, w niedzielę
o 6:15pm.
DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty miesiąca
6 maja - Pierwszy Czwartek

W pierwszy czwartek modlimy się w intencji nowych powołań
kapłańskich i zakonnych.

7 maja - Pierwszy Piątek

Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 2 maja na Mszę św. o
godz. 12:30 pm w ich intencji oraz na
wymianę tajemnic różańcowych
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W sobotę, 8 maja dzieci z naszych
polskich szkół po raz pierwszy przyjmą
Pana Jezusa do swoich serc w Komunii
Świętej. W tym roku będziemy mieli dwie
grupy: o godz. 10:30 rano i 1:30 po południu.
Ogarnijmy wszystkie dzieci modlitwą, by jak najlepiej
przygotowały się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii,
jak również ich rodziny.
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzieci, które były u I Komunii Św. w październiku 2020
roku i w maju 2019 zapraszamy wraz z rodzicami na
Mszę Świętą rocznicową 9 maja o godz. 9:00 rano.

PAPIESKA INTENCJA NA MAJ
Intencja powszechna: Świat finansów

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami w celu
uregulowania sfery finansowej i chronienia
obywateli przed jej zagrożeniami.
CHICAGO

Ks. Proboszczu, z okazji imienin życzymy
Bożego błogosławieństwa, darów Ducha
Świętego, świętości, opieki Matki Najświętszej
i wstawiennictwa patrona,
św. Stanisława biskupa i męczennika.
Otaczamy Księdza naszą modlitwą i
życzliwością. Szczęśc Boże!

Współbracia, siostry misjonarki, pracownicy,
parafianie i przyjaciele
II SKŁADKA NA DZIEŃ MATKI
Prosimy o przyłączenie się do składki na
rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej
(Catholic Charities) w Dzień Matki 9 maja
2021 r. by nieść nieskończone miłosierdzie
Boga matkom i dzieciom, które stanowią największą grupę
ludzi, którym służy organizacja charytatywna Catholic
Charities.
Twoje wsparcie zapewni jedzenie, schronienie, mieszkanie,
pomoc psychologa, pomoc macierzyńską, opiekę nad dziećmi,
wsparcie w przypadku przemocy domowej i inne programy
zmieniające życie. Dowiedz się więcej lub złóż
ofiarę na stronie www.catholiccharities.net, wyślij
wiadomość HOPE pod numer 878787 lub zeskanuj
kod QR telefonem.

PROJEKTY I REMONTY W BAZYLICE
Drodzy Parafianie i Goście!
Dziękujemy za Waszą hojność i wszystkie ofiary złożone
w okresie Wielkanocy, a także na drugą składkę, którą
przeznaczamy na liczne remonty i naprawy. Poniżej
podajemy wykaz naszych ostatnich wydatków w marcu:
$5,810 - na renowację figurek: Dzieciątko Praskie oraz
figurki Matki Bożej (duże i małe)
$3,500 - I wpłata za remont stacji drogi krzyżowej,
pozostała kwota do zapłaty to $10,320. Koszt jednej
stacji to ok. $800. Jeśli ktoś chciałby ufundować remont
jednej stacji, prosimy o kontakt z ks. proboszczem
$2,748 - na konserwację i naprawę organ
$15, 000 - to I wpłata za projekt instalacji kamer w
kościele, aby umożliwić relację Mszy św na żywo (livestream), oraz za projektor i ekran, a także kamery w
Resurrection Hall. Pozostanie nam jeszcze do zapłacenia
$19,700.
Druga składka Archidiecezjalna:
$7,015 - na Coroczną Kwestę Katolicką
$2,717 - na Kościół w Ameryce Łacińskiej oraz w
Europie Środkowej i Wschodniej
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

April 25, 2021 - 25 kwietnia 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$7,641.00
$10,000.00
$2,359.00
$4,896.00

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
04/25/2021
$200 - Michael McGuire
$200 - Zbigniew Giza; Józefa Szyszka
$120 - Adam Wojtyrowski
$100 - Lilia Czaja, Ireneusz Markiewicz, Stanisław
Kurkowski, Helen Adams, Magdalena Kipiniak,
Ronald Lundin
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.

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

SECOND COLLECTION - May 2
This week’s second collection is for the
REPAIRS. Next week, May 9, the 2nd
collection is for the Catholic Charities.
II SKŁADKA - 2 maja
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
NAPRAWY I REMONTY.
Za tydzień, 9 maja, z okazji Dnia Matki, zostanie zebrana
druga składka na Katolicką Organizację Charytatywną,
która wspiera matki będące w potrzebie.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

