ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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
7:00 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 Friday – 5:30 pm in English

PARISH OFFICE
BIURO PARFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 am - 8:00 pm
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - February 26
6:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.;
7:00AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Janiny, Stanisława i Lucyny;
†Julian Klusek; †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
O zdrowie, opiekę Bożą i dary Ducha Św. dla Emilii i Arnelii; †Helena Gaj;
TUESDAY / WTOREK - February 27

6:00 AM - For blessings for Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 PM- O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
O zdrowie, opiekę Bożą i dary Ducha Św. dla Emilii i Arnelii; †Helena Gaj;
†Jan Plewa;
WEDNESDAY / ŚRODA - February 28

6:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, CR;
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii, Pawła, Kordiana, Wiktora,
oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in
purgatory;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
†Łukasz Dominików; †Helena Gaj;
FIRST THURSDAY/ PIERWSZY CZWARTEK - March 1

6:00 PM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Józefa Klusek w dniu
urodzin;
8:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
††Zofia Wojciechowska oraz za zmarłych z rodziny; ††Za zmarłych z rodziny
Budzioch; †Helena Gaj;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - March 2
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Helena Gaj;
8:00 AM - ††Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny Jurczak; †Helena Gaj;
†Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - March 3

6:00 PM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Helena Gaj;
8:00 AM - For the Holy Father;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników
Czerwonego Jabłuszka; †Helena Gaj;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 4

6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:30 AM - Health and blessings for Helena Jurczak; †Jan Plewa; †Rose M.
Manicke; †Ted Mitrenga; †Jose Salinas; †Edmund Jurczak;
9:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników
Czerwonego Jabłuszka; Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Dariusza Milewskiego w dniu 50. urodzin oraz dla żony Izy w dniu urodzin;
†Lucjan Milewski; †Basia Zyzda;
10:45 AM- †Wanda Zyzda; †Basia Zyzda;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego
Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; Dziękczynno-błagalna w intencji
Dariusza Milewskiego w 50. rocznicę urodzin i jego żony Izy w dniu urodzin;
†Maria Stec; ††Leon i Wiktoria Sadowicz; ††Marek i Marian Mielenkiewicz;
†Zofia Baluk; ††Aleksandra i Antoni Toczydłowski; †Bolesława; ††Eugenia i
Stanisław Kakareko;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

PARISH STAFF
REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. IWONA BOROŃSKA, MChR
SR. FRANCISZKA KELER, MChR
SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący Rady
Parafialnej - JOE JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Pastoral Minister/Posługa Duszpasterska ARLETA SZPAK-CZECHOWSKA
TAX INFORMATION AVAILABLE
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE

Registered parishioners who would like to
receive a statement of their 2017 church
donations for income tax preparation are asked
to contact the parish office at 773-342-3636.
The statements can be picked up in our office
or mailed to your home.
Zarejestrowani parafianie, którzy chcieliby otrzymać zaświadczenie
potrzebne do rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą ofiar złożonych
na naszą parafię w 2017 roku, proszeni są o kontakt z biurem
parafialnym: 773‐342‐3636. Przygotowane zaświadczenia można
odebrać osobiście w biurze parafialnym lub zostaną wysłane na adres
domowy.
PLEASE CHECK OUT OUR PARISH WEBSITE /
ODWIEDŹCIE STRONĘ INTERNETOWĄ
NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org
CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.

7:45 A.M. & 6:45 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA: 7:45 rano & 6:45 wieczorem
SOBOTA:
5:00 P.M.

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.

2nd Sunday of Lent

NEWS

February 25, 2018

LITURGICALLY SPEAKING
2/26 St Alexander of Alexandria (250 - 328)
Alexander played an important role in
the growth of the catechetical school at
Alexandria. When he was made
bishop, he continued in his efforts to
educate the faithful in the faith. He
encountered serious challenges especially from Arius, a priest who was
teaching that Jesus was only human
and not divine. Alexander called bishops together to deal with Arius, who remained incorrigible in his position even after being excommunicated.
Alexander died in 328, at the age of seventy-eight.

3/1

St. David (520-589)

The earliest life of St David dates
from five centuries after his death,
probably in 589. He became eminent
as abbot and bishop at the site now
known as St David’s, but formerly
Mynyw, from which the present diocese of Menevia is named. He is credited with a monastic rule based on the
example of Eastern Fathers, and also
with a Penitentiary. Monks trained at
his monastery evangelized South
Wales and made foundations in Cornwall, Brittany and
Ireland.

3/3

St Katharine Drexel (1858 - 1955)

She was born in Philadelphia to a rich
banking family. In 1889, at the age of
33, she founded the Sisters of the
Blessed Sacrament, dedicated to mission work among Indians and black
people. (A survey of the situation in
the United States at this time described
“250,000 Indians neglected, if not
practically abandoned, and over nine
million of negroes still struggling through the aftermath
of slavery”). She spent her entire life and her entire fortune to this work, opening schools, founding a university,
and funding many chapels, convents and monasteries. She
died on 3 March 1955, by which time there were more
than 500 Sisters teaching in 63 schools throughout the
United States.
CHICAGO

POPE FRANCIS TWEET
Only those able to acknowledge
their mistakes and ask pardon receive understanding and forgiveness
from others.

First Thursday, Friday and Saturday
of the Month
Thursday March 1st is the first Thursday of the Month.
As a parish family we pray vocations to the priesthood
and religious life. Friday
March 2nd is the first Friday of the Month and 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.

Ten Prayers God always says Yes To:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

God Show me that you exist
God, make me an instrument
God, outdo me in generosity
God, Get me through this suffering
God, forgive me
God, give me peace
God, give me courage
God, give me wisdom
God, bring good out of this
bad situation
10. God, lead me to my destiny

From the book by the same title by Anthony DeStafano

Way of the Cross
The Way of the Cross is celebrated each Friday during
Lent in English at 6:00 PM. The object of the Stations is
to help the faithful
to make in spirit, as
it were, a
pilgrimage to the
chief scenes of
Christ’s sufferings
and death, and this
has become one of
the most popular of
Catholic devotions.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

2nd
4th Sunday
Sunday of
of Advent
Lent / Christmas Eve

NEWS
NEWS

December
February24,
25,2017
2018

Book of Prayers / Modlitewnik
Fr. Steve has put together a book of prayers. The
prayers are written in both English and Polish.
Although not an exhaustive book of prayers, you may
be interested in several of the prayers in this booklet.
The following prayers can be found in this booklet:
Prayer to St. Michael, Memorare, Angelus, Prayer to
Our Lady of Czestochowa, To Our Lady of Guadalupe,
To Our Lady of Perpetual Help, For the Intercession of
St. John Paul II, Prayer to St. Peregrine for others
suffering from Cancer, Prayer to St. Peregrine if you
have Cancer, Prayer before the Crucifix, Prayer to the
Holy Spirit, Prayer to St. Joseph, Prayer for Patience,
Prayer to St. Jude, Prayer for Deliverance, For Peace in
the Family, Prayer before Surgery, Prayer for
Employment; to list only a few. The booklets are
available in the sacristy.
FoMM

My thoughts and prayers are with the
victims of the tragic Parkland, Florida,
shooting. This bloodshed will not stop
until we all take responsibility and act to
strengthen gun laws and support for
those with mental health needs.

Catechetical Sunday
This weekend is catechetical Sunday. Looking at the
Catechism of the Catholic Church, it would be good to
review paragraphs 1322-1419.

2017 Central and Eastern Europe
Collection
SUNDAY, MARCH 4

For many in the Church in Central and Eastern Europe, as
well as parts of Asia, the aftermath of 70 years of Soviet
rule is still felt in the form of poverty, infrequent pastoral
care, and lack of buildings where the faithful can worship
and cultivate their faith. Your support is needed to
strengthen the Church in this region through grants that
fund projects that promote ministries for children and
families, create affordable housing, and provide a cultural
and spiritual education. Please be generous in your parish
collection. Your gift will continue to restore the Church
and build the future in Central and Eastern Europe.

This week’s second collection is for the heating costs
of the parish. Next week’s second
collection is for the Church in Eastern
Europe. Thank you for your generosity.
CHICAGO

Lenten Regulations
(from Feb. 14 Ash Wednesday, to the Paschal Triduum)
Abstinence from meat is to be observed by all Catholics
14 years old and older on Ash Wednesday and on all the
Fridays of Lent. Fasting is to be observed on Ash
Wednesday by all Catholics who are 18 years of age but
not yet 59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength according to one‘s needs,
but eating solid foods between meals is not permitted.
The special Paschal fast, as well as abstinence, are
prescribed for Good Friday and encouraged for Holy
Saturday.

Discerning Where God Leads You,
Lessons on How to Listen and Follow God:
A Lenten Retreat
Young adults from across the Archdiocese of Chicago are
invited to gather together to continue their Lenten journey
on the evenings of Monday, February 26 and Tuesday,
February 27 for a retreat that will provide insight on how
to recognize, trust, listen, and follow the voice of God.
“Discerning Where God Leads You, Lessons on How to
Listen and Follow God” will take place at the St. James
Chapel at the Quigley Pastoral Center at 835 North Rush
Avenue from 6:30 to 9 p.m. each evening. The event is
free and a light Lenten dinner will be served.

Angels.......AS EXPLAINED BY CHILDREN.
Angels work for God and
watch over kids when
God has to go do something
else.
-Mitchell, age 7
My guardian angel helps me
with math, but he's not much
good for science.
-Henry, age 8
Angels don't eat, but they
drink milk from Holy
Cows!!!
-Jack, age 6
ST. HYACINTH
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NIEDZIELA KATECHETYCZNA - SAKRAMENTY ŚWIĘTE

SAKRAMENT EUCHARYSTII
(KKK nr 1328 do 1332)
Katechizm Kościoła Katolickiego opublikowany 11 października 1992 przez papieża
Jana Pawła II podaje różne nazwy na ten sakrament. Oto one: "EUCHARYSTIA", "WIECZERZA
PAŃSKA", "ŁAMANIE CHLEBA", "ZGROMADZENIE EUCHARYSTYCZNE, "PAMIĄTKI MĘKI I
ZMARWYCHWSTANIA PANA", "SWIĘTA I BOSKA LITURGIA", "KOMUNIA", "MSZA ŚWIĘTA". W
powszechnym użyciu mamy nazwy "Eucharystia", "Komunia" oraz „Najświętszy Sakrament”.
Sakrament ten zapowiadany przez Chrystusa w synagodze w Kafarnaum (J. 6,1) został
ustanowiony na Ostatniej Wieczerzy. Wspominają o tym trzy Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza oraz List Św. Pawła Mt 26, 17-29; Mk 14, 12-25; Łk 22, 7-20; 1 Kor. 11, 23-25). Chrystus ustanawiając Eucharystię równocześnie nakazuje
"Czyńcie to na moją pamiątkę". Do sprawowania ważnie i godziwie Eucharystii upoważnieni są kapłani, biskupi i papież. Są
oni szafarzami Eucharystii. Natomiast do rozdawania i zanoszenia do chorych Komunii Św. upoważnieni są diakonii i
nadzwyczajni szafarze.
Eucharystię sprawuje się w Kościele według ustalonych przez Stolicę Apostolską reguł w różnych obrządkach.
Inaczej sprawowana jest Eucharystia w Kościele rzymsko-katolickim, inaczej w grecko-katolickim, inaczej w syromalabarskim czy ormiańskim. W Kościele rzymsko-katolickim Eucharystia jest sprawowana według rytu zatwierdzonego
przez papieża Pawła VI w językach narodowych lub w rycie zatwierdzonym przez Sobór Trydencki w języku łacińskim. Istota
Eucharystii polega na przemianie chleba w ciało Chrystusa i wina w Krew Chrystusa. Nazywamy te przemianę
PRZEISTOCZENIEM. "Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny, żywy i chwalebny Chrystus w sposób
prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem" (KKK 1413).
Katechizm Kościoła Katolickiego poucza iż: "Kto chce przyjmować Chrystusa w komunii eucharystycznej, powinien
znajdować się w stanie łaski. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił śmiertelny grzech, nie powinien przystępować do
Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty." (KKK 1415).
Przed przyjęciem Komunii Św. obowiązuje post eucharystyczny, który polega na powstrzymaniu się przez 1 godzinę
przed Komunią Św. od jedzenia i picia. Nie przerywa postu eucharystycznego wypicie czystej wody. Komunię Świętą w
naszej bazylice przyjmuje się, podchodząc procesyjnie - do ust lub na rękę. Kapłan nie może odmówić Komunii Św. na
klęcząco. Nie jest prawdą, że Komunia Święta przyjmowana od nadzwyczajnego szafarza (siostry lub osoby świeckiej), czy
też na rękę, jest Komunią świętokradzką. Do Komunii Św. można przystąpić 2 razy w ciągu dnia. W dzień powszedni jeden
raz można przyjąć Komunię poza Mszą Świętą, w niedzielę i święta można to uczynić tylko na Mszy Świętej.
"Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii Świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy
powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a
Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa”. KKK 1416
Kościół gorąco zachęca, by adorować Chrystusa obecnego pod postacią chleba poza Mszą Św. Święte postacie
eucharystyczne przechowywane są w tabernakulum i wystawiane dla publicznej czci w monstrancji. Przed Najświętszym
Sakramentem klęka się, jak to czyni kapłan po okazaniu Ciała Chrystusa i kielicha z Krwią Pańską. Oprócz
adoracji w Kościele publiczną cześć Chrystusowi obecnemu w Najśw. Sakramencie oddaje się także w czasie
procesji ulicami wiosek i miast. W Kościele od czasu do czasu odbywają się także Kongresy Eucharystyczne,
które mają na celu pogłębienie wiary w obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi.

Ks. Adam Piasecki

*Weekend ten jest niedzielą katechetyczną. Wczytując się w Katechizm Kościoła Katolickiego, warto byłoby
przejrzeć w nim paragrafy 1322-1419.

SŁOWO OD KARDYNAŁA B. CUPICH
„Swoje myśli i modlitwy połączmy z
ofiarami tragicznej strzelaniny, która miała
miejsce w liceum w Parkland na
Florydzie. Ten rodzaj rozlewu krwi nie
ustanie, dopóki wszyscy nie weźmiemy na
siebie odpowiedzialności i nie będziemy działać w celu
wzmocnienia przepisów dotyczących broni palnej i
wsparcia dla osób z potrzebami i chorobami zdrowia
psychicznego”. „Niech Wszechmogący Bóg obdarzy
zmarłych wiecznym spoczynkiem, a
pocieszy i uzdrowi rannych i tych,
którzy ubolewają po stracie swych
bliskich” - czytamy w telegramie Ojca
Świętego papieża Franciszka.
CHICAGO
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PROSTY PLAN NA WIELKI POST
(MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA - cz. 1)

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne. Nie żałujmy czasu i odwagi, by
pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu znaku zbawienia.

GORZKIE ŻALE - Niedziela, godz. 6:00 PM
DROGA KRZYŻOWA:
Środa - dla dzieci, po Mszy św. o godz. 7:00 PM
Piątek - dla dorosłych po Mszy św. o godz. 7:00 PM
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki zachęcamy, aby
tak zaplanować czas, by uczestniczyć w nabożeństwach
wielkopostnych i mieć czas na indywidualną modlitwę.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
pierwszego czwartku, piątku
i soboty miesiąca
*1 marzec - Pierwszy Czwartek
Miesiąca - zapraszamy na Mszę Św.
o godz. 7:00 PM. Modlimy się w tym
dniu szczególnie o powołania
kapłańskie i zakonne.
*2 marzec - Pierwszy Piątek Miesiąca
- Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii Św.
wynagradzającej Najświętszemu Serca Jezusa za grzechy
osobiste i całego świata. Msza Św. godz. 7:00 wieczorem.
*3 marzec - Pierwsza Sobota Miesiąca - Msza Święta i
modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi o
godz. 7:00 wieczorem. Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na nocne
czuwanie po Mszy Św. wieczornej.

MODLITEWNIK
Ksiądz Steve przygotował książeczkę
modlitw. Modlitwy są napisane są w języku
polskim i angielskim. Chociaż nie jest to
wyczerpująca książka modlitewna, być może
zainteresuje Cię zbiór kilku ważnych modlitw
w niej zawartych. Można tam znaleźć m.inn.
następujące modlitwy: Modlitwa do św.
Michała Archanioła, Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej,
Do Matki Bożej z Guadalupe, Do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
Modlitwa do św. Peregryna patrona ludzi chorych na raka,
Modlitwa przed krucyfiksem, Modlitwa do Ducha Świętego,
Modlitwa do św. Józefa, Modlitwa o cierpliwość, Modlitwa do św.
Judy Tadeusza, Modlitwa o Wyzwolenie, O Pokój w rodzinie,
Modlitwa przed operacją, Modlitwa o zatrudnienie i wiele innych.
Broszury są dostępne w zakrystii. Zachęcamy do ich nabycia.
CHICAGO

Pomyśl, jak wiele treści dociera
do nas każdego dnia. Przynosi
nam je telewizja, radio,
wiadomości mailowe, SMS-y,
portale internetowe np. Facebook.
Nie jest już niczym dziwnym
widok ludzi, którzy podczas
obiadu jednocześnie rozmawiają przez telefon, przeglądają
strony internetowe, a przy tym wszystkim jeszcze pomagają
dzieciom w lekcjach. Staliśmy się tak zajęci, że jeśli chcemy
skupić się nad jedną rzeczą, wymaga to od nas świadomego
odizolowania się od wszystkich pozostałych.
Dziękujmy Bogu za okres Wielkiego Postu! Wzywając nas do
modlitwy, postu i jałmużny, Wielki Post staje się okazją do
uproszczenia naszego życia. Są to jakby rekolekcje, które
odprawiamy pośród swoich codziennych zajęć. Wielki Post
jest zaproszeniem do odsunięcia wielu innych spraw, aby
skupić się na tym, co najważniejsze — na Jezusie, Jego
krzyżu i Zmartwychwstaniu. Z każdą okazją jest jednak tak,
że nie na wiele się ona przyda, jeśli jej nie wykorzystamy.
Aby jej nie zmarnować, potrzebujemy planu - konkretnych
postanowień, które pomogą nam dobrze wykorzystać ten
święty czas. Odwołując się do tradycyjnych praktyk
wielkopostnych — modlitwy, postu i jałmużny —
zastanówmy się, jak możemy pośród codziennego zabiegania
otworzyć się na to, z czym przychodzi do nas Jezus.

MODLITWA
Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się swojemu rozkładowi
zajęć i ustalenie w nim konkretnego czasu na codzienną
modlitwę. Kiedy najlepiej spotykać się z Jezusem na
osobności? Jakikolwiek czas wybierzesz, postaraj się, by był
on maksymalnie wolny od rozproszeń. Postaraj się też o
znalezienie spokojnego miejsca, gdzie nic nie będzie ci
przeszkadzać. Jeśli uda ci się znaleźć odpowiednie miejsce i
czas, łatwiej ci będzie otworzyć się na obecność Jezusa i
wsłuchać się w Jego słowo, tak by łaska czasu spędzonego
przy Nim promieniowała na cały dzień. Planując swoją
modlitwę, przypomnij sobie słowa Jezusa: „Gdy się modlicie,
nie bądźcie jak obłudnicy” (Mt 6,5). „Modląc się, nie bądźcie
gadatliwi jak poganie” (Mt 6,7). „Ty zaś, gdy chcesz się

modlić, wejdź do swej izdebki (...) i módl się do Ojca
twego” (Mt 6,6). A zatem sam Jezus mówi nam, jak

powinniśmy się modlić. Co do formy modlitwy, mamy bardzo
wiele możliwości i każdy musi poszukać odpowiedniej dla
siebie. Przede wszystkim mamy modlitwę Ojcze nasz, daną
nam przez samego Jezusa, oraz wiele innych modlitw
praktykowanych w Kościele, takich jak: Różaniec, Koronka
do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa czy różne litanie.
Można też modlić się Psalmami albo tekstami Pisma Świętego
(lectio divina). Wielką wartość ma adoracja Jezusa ukrytego w
Najświętszym Sakramencie, trwanie w ciszy przed Panem. A
może warto dołączyć do jakiejś grupy modlitewnej?
Pamiętaj, że modlitwa jest podstawą budowania żywej relacji
z Bogiem. Jest absolutnie niezbędna dla naszego duchowego
wzrostu. Wymaga ona wysiłku, ale przynosi stokrotne owoce.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

AKTUALNOŚCI

WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
MARIAN & DOROTA POPŁAWSKI
ROKSANA & ANDRES SALGADO

BAPTISM / CHRZTY

Xochitl Marie Krolak
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 25 lutego
II kolekta zostanie przeznaczona na koszty
związane z ogrzewaniem naszej bazyliki.
Natomiast w niedzielę następną, 4 marca,
II kolekta przeznaczona będzie na rzecz
Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary na ten cel!

Nastepna II kolekta będzie służyć jako
pomoc
Kościołowi
w
Europie
Środkowo-Wschodniej. Zapewnia ona
fundusze na utrzymanie schronisk i
obiektów medycznych, umożliwia
formację
osób
duchownych
i
świeckich, które będą podtrzymywały
wiarę katolicką dla przyszłych pokoleń.
W imieniu tych, znajdujących się w
potrzebie
mieszkańców
Europy
Środkowej i Wschodniej prosimy Was
o szczodre ofiary podczas tej II kolekty. Bóg Zapłać!

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani C. Lauerman za hojną ofiarę w wysokości $225
dolarów oraz Państwu: S. Rembelinski, i H. Jankowki,
za ofiary w wysokości $100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy za tydzień 4 marca,
na Mszę św. o 12:30 pm w intencji
żyjących i zmarłych członków KŻR oraz
na wymianę tajemnic różańcowych.
CHICAGO

25 lutego 2018

PAPIEŻ FRANCISZEK NA WIELKI POST
"Wszystkim życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu; proszę Was
o modlitwę za mnie i moich współpracowników, rozpoczynamy
bowiem tydzień ćwiczeń duchowych
(…) Kiedy więcej się modlimy, mamy
szansę odkryć kłamstwa, którym
ulegamy, a potem szukać pociechy u
Boga ( …) Wielki Post jest czasem
sprzyjającym osobistej odnowie w spotkaniu z
Chrystusem żywym w Jego Słowie, w sakramentach
świętych i w bliźnim.”

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. 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.
___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. 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. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

