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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
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
EASTER MONDAY / PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY - APRIL 18
6:00 AM - For the living and deceased members of
Nazimek Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis
Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Andrzej Smaciarz, +Włdysława Wicek
7:00 PM - +Andrzej Smaciarz, +Jacek Rudnicki, +Irena

Król, +Jan Ruła
EASTER TUESDAY / WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY APRIL 19
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward &Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla misjonarzy, dzieci,

seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, dobroczyńców i
ochotników „Misji dla Ubogich”, +Andrzej Smaciarz, +Jacek

Rudnicki, +Jan Ruła
EASTER WEDNESDAY / ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY APRIL 20
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Michael Connolly Jr
7:00 PM - +Jan Ruła, +Jacek Rudnicki
EASTER THURSDAY / CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCYAPRIL 21
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesys Anaya, +Edward &
Lorraine Nazimek, +Martina Rosa-2nd Year Anniversary
7:00 PM - +Jan Ruła, +Jacek Rudnicki
EASTER FRIDAY / PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCYAPRIL 22
:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Rev. Edwin Zygmunt, C.R.
7:00 PM - +Jan Ruła, +Jacek Rudnicki
EASTER SATURDAY / SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY APRIL 23
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family

12:00 PM -Wedding: Dominik Knych & Melanie Martinez
2:00 PM -Wedding: Jacob Schwarz & Amanda Roszkowiak
4:00 PM -Wedding: David Brown & Magdalena G. Adamska
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr.&Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jan Ruła, +Marian Żochowski, +Jacek Rudnicki,
+Stanisława Panek, +Nicole, Edward, Wincenta i Julian
Rozmysłowicz, +Wiesława Kropornicka, +Stanisław Zachara

DIVINE MERCY SUNDAY / NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - APRIL 24

6:00 AM - +ks. Adam Piasecki
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marzeny i
Rodziny, +Lucjan Milewski w 17-tą roczn. śmierci, +Ireneusz Filip,
+Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i
Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Czesława Znosko, +Edward
Haruza w 3-cią roczn. śmierci, +Władysława Wicek, +Władysław
Kalamarz, +Maria Książek w 1-wszą roczn. Śmierci, +Zbigniew
Czarnota, + Zmarli z rodzin: Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak,
Węgrzyn, Zajma, Boradij, Tuszyński i Włodarski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,+Rev. Francis Rog
12:30 PM - O Boże błogosł., zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne
łaski dla rodziny Krystyny, O zakończenie wojny na Ukrainie, +Fr.
Francis Rog, +Jacek Rudnicki, +Helena i Edward Staroń, Józef i
Aleksandra Kubiszyn, +Krystyna Tkaczyk oraz za zmarłych z rodzin:
Staroń, Radosz, Samiec, Broszkiewicz, Nowickich, Fryżewskich i za
dusze w czyśćcu cierpiące.

CHICAGO

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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
FIRST CALL

Alvin Jimenez & Kathier Dang
Krzysztof Wojtaczka & Grażyna Urbańczyk
Franklyn Malizia & Margaret Sobieralski
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REFLECTION
REFLECTION
-the
Fifth
Sunday
of Lent
Alleluia,
Lord
is risen
as He said, Alleluia!!

LENT

Each year, we hear the account of Jesus, his Father, the
disciples,
all the people
his time,
the terrible Basilica.
Dear parishioners
andoffriends
of and
St. Hyacinth's
account of the final days, the final week. A week that
begins with great joy, for Jesus is recognized as the
Truly!!!!
foretold
the Paschal
days
Messiah,
theThe
One Lord
who the
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prayed for
andthat would take place in
longed
for through
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andentire
finally holy
he
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are the
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ture
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to the
judgment,
being in
fulfilled,
that theofworld
would
finally
know thatto the denial of Peter, to
thehad
betrayal
of he’s
Judas.
It isput
theonWay
of the Cross,
cruel suffering on
God
triumphed,
arrested,
trial, laughed
at,
ridiculed, found guilty.
the cross and death.
Guilty of what? Guilty of claiming that he had come from
God and he was indeed the Messiah.
Perhaps
best place
to find the
beginning
of an with
answerthe burial and forever
ThethePaschal
Mystery
could
not end
that would allow God, who so loved the world that He
closed
– with
a heavy
When him
Mary Magdalene and the
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His only
begotten
Son togravestone.
us, and we destroyed
women
arrived
ontriumph.
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the third day, they found the tomb empty. They had
onother
the cross,
(inaudible)
great
And theofreason
whythe
we vision
all sit here
is
not
because
he
was
wise,
it
was
notis alive, that He has risen from the dead. And a
of angels who assure us that He
because of the miracles he did or the wonders he
great movement began! The women ran to the apostles, Peter and John run to the tomb. Two
performed, it’s because from beginning to end as a
disciples
gomade
to ausvillage
called
human
being he
understand
who Emmaus.
we really are.They meet Jesus, but they don't recognize that it is
I will
readMary
to you Magdalene
now the oldestthinks
poem, he's
the oldest
song,
Jesus.
a gardener.
It is only by simple but very significant gesever
written
by
Christians
from
the
beginning
of
time.
tures and signs that they recognize their beloved Master. He addressed Mary by name, blessed
And they wrote it, they were from Philippi, they were
and broke
thethem
disciples,
and and
then gave it to them. On the same day he comes to
Philippians,
andbread
St Paulbefore
writes to
in his epistle
the eleven;
closed
door,besieged
and greets them with the words Peace be with you!!
he quotes
the poemdespite
that the the
people
of Philippi,
under great persecution as Jesus was, and this is what St
Paul
writesnot
to them:
It was
the empty tomb, not the cloth, but the real encounter with the Risen Lord that be“Christ the Messiah, Jesus our Lord,

camehethe
so ofmany
of Jesus'
disciples,
though
washope
in theof
form
God, did
not regard
equality women, men, people healed and resurrected by
him. toThis
encounter
with
the Risen One must become our true hope.
with God something
be grasped.
Rather,
he emptied
himself, taking the form of a slave, coming in human
likeness; and found human in appearance,
The
great
ones
ofbecoming
this world
havetofailed.
They exchanged their vanity for cheap promises diche humbled
himself,
obedient
death, even
tated
personal
We look
at those murdered in a brutal way in Ukraine, in Sudeath by
on afear
cross.and
Because
of this,gain.
God greatly
exalted
him
and
bestowed
on
him
the
name
dan, and in many other places around the globe. We ask ourselves "what has mankind come
that to
is above
name,
at the name
of Jesus every
to,
whatevery
degree
ofthat
iniquity
in himself
that he hated another person so much?" The answer is
knee should bend, of those in heaven and on earth and
one:
these
individuals
met the Risen Jesus. These people do not carry within
under
the earth,
and every have
tonguenever
confessreally
that Jesus
themself
hope, because they places it in mortality.
Christ is Lord, to the
glory of eternal
God the Father.”

There’s
one sentence
explains
all of thistoand
But, only
the Risen
Lord,that
allows
Himself
beit’s
met by everyone, even those who are not waiting
one that we can ruminate and think about forever and
for Him.
He its
always
brings
a climate
in which one can truly share love, hope and
never
penetrate
sweetness.
Andhis
thatpeace,
is wheninwe
say
in the
Living
God
Lord is risen also this Easter. He is risen for you
thatfaith
he came
out of
love, that
he and
lived in
outothers.
of love, The
that he
died
love,so
andthat,
because
he put with
love inthe
thetruth
centreabout
of
andout
forofme,
imbued
the living God, we may bring this hope to all
the world, it would never be removed. And the one last
who await him!
and fine hope is to follow him, Jesus of Nazareth, who
loved, who loved us all.

Fr. Denis
Hanly,
May these wishes, imbued with
hope,
reach all our parishioners and our community of
Maryknoll Missionary
friends.

Happy and Blessed Easter. God bless
Rev. Stanislaw Jankowski, CR
CHICAGO
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OUR
EASTER
PALM
LORD
SUNDAY
SUNDAY
JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve
Bartczyszyn CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr.
Tomasz Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła
CR, Fr. Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr.
Miroslaw Stepien SCh, 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, Gena & her children, Armando
Salas, Grażyna i Jacek Szymańscy, Jean Kwon,
Ewa Badura, Dennis K., Stella Milarski, Claudia
Olimpia, Claudia Dorin, Arnold Schutten, Marek
Olędzki, Helena Maciołek, Antonio Sison,
Genowefa Machulski, Iziah Loebbaka.

Please double check the Prayer List to see if any
names need to be removed or added. Please call
our Parish Office to request any changes.

Easter Monday is a thanksgiving day for the
Congregation of Resurrection.
It is the anniversary of
the profession of first
vows by the founders of
the Congregation in
1842.
On the occasion of the Easter
celebration in our basilica one
can gain a plenary indulgence.
In order to
obtain it, the faithful must, in addition
to being in the state of grace: have the
interior disposition of complete
detachment from sin, even venial sin;
have sacramentally confessed their
sins; receive the Holy Eucharist and
pray for the intentions of the Pope.

We would like to express our
gratitude to Sister Mariola for
her hard work to prepare our
basilica for the Holy Week and
Easter with the beautiful
decorations.
Thank you to Mr. Stanley who prepared the tomb and to
all the volunteers who clean our church every week
and to everyone who was involved in the preparation of
our Basilica for Easter

NOVEMBER
APRIL
APRIL
10,21,
17,
2022
2021
2022

What is Divine Mercy Sunday?
In a series of revelations to St. Maria Faustina Kowalska
in the 1930s, our Lord called for a special feast day to be
celebrated on the Sunday after Easter. Today, we know
that feast as Divine Mercy Sunday, named by Pope St.
John Paul II at the canonization of St. Faustina on
April 30, 2000.
The Lord expressed His will with regard to this feast in
His very first revelation to St. Faustina. The most
comprehensive revelation can be found in
her Diary entry 699:

My daughter, tell the whole world about My
inconceivable mercy. I desire that the Feast of Mercy be
a refuge and a shelter for all souls, and especially for
poor sinners. On that day the very depths of My tender
mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon
those souls who approach the fount of My mercy. The
soul that will go to Confession and receive Holy
Communion shall obtain complete forgiveness of sins
and punishment. On that day are opened all the divine
floodgates through which graces flow. Let no soul fear to
draw near to Me, even though its sins be as scarlet. My
mercy is so great that no mind, be it of man or of angel,
will be able to fathom it throughout all eternity.
Everything that exists has come from the very depths of
My most tender mercy. Every soul in its relation to Me
will contemplate My love and mercy throughout eternity.
The Feast of Mercy emerged from My very depths of
tenderness. It is My desire that it be solemnly celebrated
on the first Sunday after Easter. Mankind will not have
peace until it turns to the Fount of My mercy.

A Divine Mercy Sunday celebration in our Basilica
will be held on Sunday, April 24 starting at 1:30pm.
The prayer will begin with the exposition of the
Blessed Sacrament and conclude with the recitation
of the Divine Mercy Chaplet at 3:00 pm. All are
welcome.

May the Risen Lord reward your
kindness and give you many blessings.
CHICAGO
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Alleluja, Pan Zmartwychwstał jak zapowiedział, Alleluja!!

O CO PROSZĘ? O GŁĘBOKIE PRZYLGNIĘCIE DO
JEZUSA ZE SWOJĄ SŁABOŚCIĄ

Gwałtowni
Jezusa św. Jacka.
Kochani oskarżyciele
Parafianieprzyprowadzili
i przyjacieledoBazyliki
jawnogrzesznicę. Stanę pośród zebranego tłumu, by
wpatrywać się w twarz zalęknionej i zawstydzonej
Prawdziwie!!!
Pan zapowiedział dni paschalne, które
kobiety
(w. 3).
miały
dokonać się
w czułości
Jerozolimie.
Dni paschalne
to całe
Będę
kontemplował
pełną
i delikatności
twarz
Jezusa.
że Jezus
patrzy
mnie
ten sposób wieczerzy
świętePomyślę,
Triduum,
czyli
trzynadni
odwmomentu
każdego
dnia.poprzez
Stanę przed
Nim w milczeniu,
podobnie
Pańskiej,
pojmanie
w ogrodzie
oliwnym, po
jak kobieta z Ewangelii.
osądzenie,
zaparcie kobiety
się Piotra,
Judasza. To droga
Na
publiczne oskarżenia
Jezus zdrada
odpowiada
krzyżowa,
okrutne
cierpienie
na
krzyżu
milczeniem (ww. 6 i 8). Spróbuję zanurzyć się w i śmierć.
milczeniu
Jezusa,
który nie
zna każde
serce,
również moje.
Tajemnica
paschy
mogła
zakończyć
się pogrzebaniem
i
Stanę
przed
Nim
milczący,
z
całą
moją
grzesznością.
na wieki, zasuniętym - ciężkim kamieniem grobowym. Kiedy Maria Magdalena i inne kobiety
Pomyślę, że Jezus patrzy na mnie. Zna mnie do głębi.
przybyły
rankiem,
trzeciego
dnia,
do grobu
zastały grób pusty. Miały widzenie Aniołów,
Zwrócę
uwagę
na budzące
się we mnie
odczucia
i
którzy je
zapewniają,
że ON Żyje, że powstał z martwych. I rozpoczął się wielki ruch! Niewiasty
wyznam
Jezusowi.
Oskarżyciele
nieapostołów,
wytrwali w ciszy,
„w dalszym
pobiegły do
Piotrlecz
i Jan
biegną do grobu. Dwaj z nich udają się do wsi zwanej
ciągu Go pytali” (w. 7). Cisza jest niezbędna, aby
Emaus.i poznać
Spotykają
Jezusa,
wiedzą,
usłyszeć
prawdę
o sobie. ale
Czynie
szukam
ciszy? że
Jakto jest Jezus. Maria Magdalena, myśli, że to
znaczących
gestach, znakach rozpoznają swego
ogrodnik.
Dopiero
po
prostych,
ale
jakże
często staję w prawdzie przed Bogiem? Czy nie unikam
spojrzenia
Jezusa?
ukochanego
Mistrza. Do Marii zwrócił się po imieniu, wobec uczniów połamał chleb,
Będę
kontemplował
Jezusa,
który
patrzy
na kobietę
z przychodzi do jedenastu mimo drzwi zamkniętych i
błogosławił i dawał
im.
Tego
samego
dnia
przebaczającą miłością (ww. 9-11). To spojrzenie
pozdrawia
ich zobaczyć
słowamii uznać
Pokój
Wam!!
pomogło
kobiecie
własny
grzech.
To nie grób
niemnie
płótna,
alenarzeczywiste
spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem stało się
Poproszę
Jezusa,pusty,
aby uczył
patrzeć
siebie jego
wzrokiem
–
w
prawdzie
i
w
miłości.
nadzieją tak wielkiej liczby uczniów Jezusa, kobiet, mężczyzn, ludzi uleczonych i
„I
Ja ciebie nie potępiam”
11). Jezus
te słowa
wskrzeszonych
przez(w.
Niego.
Tokieruje
spotkanie
ze Zmartwychwstałym - musi się stawać i naszą
osobiście do mnie. Czy potrafi ę przebaczyć sobie i
prawdziwą
nadzieją.
innym tak jak przebacza mi Jezus? Czy nie potępiam
Zawiedli
wielcy
tego
Swoją
próżność zamienili na tanie obietnice podyktowane
siebie?
Poproszę
Jezusa,
abyświata.
uczył mnie
akceptować
siebie
takim,
jakim
jestem.
Zawierzę
Mu
całe
moje
bojaźnią i osobistym zyskiem. Patrzymyżycie,
się na mordowanych w sposób bestialski na Ukrainie,
moje wzrastanie i moją walkę z grzechem.
w Sudanie
i
w
wielu
innych
miejscach
globu.
Pytamy się „do czego człowiek mógł dojść, do
/ Krzysztof Wons SDS/Salwator /

jakiego stopnia nieprawości w sobie, że aż tak znienawidził drugiego człowieka?” Odpowiedz
jest jedna: nigdy w swoim życiu, nie spotkał tak naprawdę - Jezusa Zmartwychwstałego. Nie
nosi w sobie wiecznej nadziei, bo pokłada ją w życiu doczesnym.
Ale, Pan Zmartwychwstały, pozwala się każdemu spotkać, nawet tym, którzy na Niego - nie
czekają. Zawsze przynosi swój pokój, w klimacie, w którym można prawdziwie dzielić się
miłością, nadzieją i wiarą w Żywego Boga i drugiego człowieka.
Pan zmartwychwstał, również w te święta, dla
Ciebie i dla mnie, abyśmy przeniknięci prawdą o
żywym Bogu, mogli nieść tę nadzieję wszystkim,
którzy Go oczekują! Te życzenia, przesiąknięte
nadzieją niech dotrą do wszystkich naszych
parafian i przyjaciół naszej wspólnoty.
Wesołych i błogosławionych Świąt. Szczęść Boże.

Ks. Stanislaw Jankowski, CR
Proboszcz
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MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
Święto Miłosierdzia obchodzone
jest w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, czyli II Niedzielę
Wielkanocną, zwaną obecnie
Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wpisał je do kalendarza
liturgicznego najpierw Franciszek
kard. Macharski dla Archidiecezji
Krakowskiej (1985), a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995
roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w
Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny, 30 kwietnia
2000 roku, Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie
Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez
które płyną łaski (Dz. 699).
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna
polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od
Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia
Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z
wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz.
1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
w naszej bazylice jest odmawiana codziennie
w Oktawie Wielkanocy
o godz. 6:45 PM - przed wieczorna Mszą świętą
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 24 kwietnia 2022
1:30 PM - Wystawienie i Adoracja
Najświętszego Sakramentu
3:00 PM - Godzina Miłosierdzia - Koronka do
Miłosierdzia Bożego
ODPUST ZUPEŁNY W BAZYLICE
Z okazji uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego, w naszej bazylice można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan
łaski uświęcającej, modlitwa w intencji Ojca
Świętego i brak przywiązania do grzechu.
CHICAGO
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"Duchu Święty Boże, udziel im mocy, aby w każdej
chwili swego życia kierowali się dobrocią i
życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością
i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen."

SAKRAMENT
BIERZMOWANIA
W najbliższy piąek, 22 kwietnia
o godz. 7:00 wieczorem
młodzież przyjmie Sakrament
Bierzmowania z rąk ks. biskupa

Andrzeja Wypycha.

Pamiętajmy o nich w naszej
modlitwie.

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY ŚWIĘTO DZIEKCZYNIENIA
ZA ZGROMADZENIE
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
W tym dniu świątecznym Zgromadzenie
Zmartwychwstańców dziękuje Panu Bogu za łaskę powołania
do życia w Kościele. Zmartwychwstańcy obchodzą dzień
Założycieli 17 lutego. Natomiast Poniedziałek Wielkanocny
jest dniem dziękczynienia za powołanie do życia w Kościele.
Ma to związek z pierwszymi ślubami, które pierwsi uczniowie
Bogdana Jańskiego złożyli na Wielkanoc w roku 1842 w
katakumbach św. Sebastiana w Rzymie. Gdy wracali z
katakumb św. Sebastiana słyszeli bicie
rezurekcyjnych dzwonów i postanowili się
nazwać braćmi zmartwychwstańcami. W tym
dniu zapraszamy do wspólnej modlitwy w
intencji wspólnoty zakonnej zmartwychwstańców
posługującej przy naszej parafii, dziekując za ich
powołanie i prosząc o nowe i święte powołania.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w
przygotowanie naszej bazyliki
do Świąt Wielkanocnych.
W sposób szczególny
dziękujemy siostrze Marioli za
dekoracje świąteczne, panu
Stasiowi, oraz grupie osób
sprzatających kościół za ich
czas i poświęcenie.

Bóg zapłać!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

WIELKANOC
UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
V NIEDZIELA
NIEDZIELA
PALMOWA
WIELKIEGO
POSTU
2022
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

April 3, 2022 – 3 kwietnia 2022

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

$7,482.00
$10,000.00
$(2,518.00)
$5,362.00

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.
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall
na parterze o godz. 4:30 PM.
________________________________________________________________________________________

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

THANK YOU FOR ALL THE
DONATIONS TO ST. HYACINTH
BASILICA

Spotkanie członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek

Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone
na naszą bazylikę

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.

Weekend of April 3

$250 - Anonymous
$200 - Bronisława Pieniążkiewicz, Kazimierz Bator,
John & Wiesława Szczerba, N. Hnilo
$100 - Lilia Czaja, Anna Ścisłowicz, Stanisław
Kiełbasa, Zygmunt Mikulicz, Wojciech Wojtyrowski, .

18 KWIETNIA, W PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY, ZAPRASZAMY NA MSZE ŚW. W
JĘZYKU POLSKIM O GODZ.
12:30 PM i 7:00 PM.

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

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

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

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

SECOND COLLECTION - EASTER
This week’s second collection is
for the REPAIRS.
II SKŁADKA - WIELKANOC
Dzisiejsza druga składka
przeznaczona jest na
NAPRAWY I REMONTY.
CHICAGO

EASTER MONDAY
PARISH OFFICE IS CLOSED
W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE

BAZYLIKA ŚW. JACKA

