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 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 - March 12
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00AM - †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Mieczysława z okazji
urodzin; Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy w rodzinie
Zofii; †Helena Gaj; †Ludwik Komperda w 5. rocznicę śmierci;
††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - March 13
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters
serving in our parish;
7:00AM - †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, CR;
7:00 PM - †Helena Gaj; †Krystyna Skrzynik; †Wadysław
Wasilewski w 19. rocznicę śmierci;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 14
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej
rodziny; †Helena Gaj;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; Health and
blessings for Theresa Pudło; ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Helena Gaj;
THURSDAY/ CZWARTEK - March 15
6:00 PM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - †Helena Gaj;
8:00 AM - For living parents and benefactors of
Resurrectionists;
7:00 PM - †Helena Gaj;
FRIDAY / PIĄTEK - March 16
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Helena Gaj;
8:00 AM - Thanksgiving—Connor and Spencer Kapayo;
7:00 PM - †Helena Gaj;
SATURDAY / SOBOTA - March 17
6:00 PM - ††For deceased parents and benefactors of
Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Helena Gaj;
8:00 AM - For peace throughout the world;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas; ††The Connolly Family;
7:00 PM - †Helena Gaj;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 18
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Wacław
Maszkiewicz; †Edmund Jurczak;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Tadeusz Tekień; †Josef
Stadnik; ††Józef i Józefa Milewski; ††Za zmarłych z rodzin:
Najder, Jurek, Król, Mrozek i Strzebańskich; †Jan Najder;
†Olszyna Wisniowska; †Wacław Jurek; †Zofia Len w 37.
rocznicę śmierci; †Stefan Bobro w 6. rocznicę śmierci; †Marta
Bobro;
10:45 AM - †Maria Kopińska;
12:30 PM - †Maria Stec; ††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

Adoration
of the Blessed Sacrament
Monday-Saturday 8:30 am-6:45 pm
except at Mass, funerals or
wedding times.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do soboty: 8:30 - 18:45
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.
PLEASE CHECK OUT OUR PARISH
WEBSITE / ODWIEDŹ 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.

4th Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
3/17 St Patrick (385 - 461)
He was born in Roman Britain around the end of the 4th
century, and died in Ireland
about the middle of the 5th century. As a missionary
bishop, he endured many hardships and faced opposition
even from his friends and fellow Christians. Nevertheless,
he worked hard to conciliate, to evangelize, and to educate local chieftains and their families. He is remembered
for his simplicity and pastoral care, for his humble trust in
God, and for his fearless preaching of the gospel to the
very people who had enslaved him in his youth.

The Way of the Cross – Downtown Chicago
FRIDAY, MARCH 30

Join hundreds of participants in a silent procession following the cross through the streets of Downtown Chicago with Choral Music, Gospel readings, along four
stops from Daley Plaza to Holy Name Cathedral. For
more information, visit www.wayofthecrosschicago.org.

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
s u f fe r i ng s
and
death, and this has
become one of the
most popular of
Catholic devotions.

This and next week’s second collection
is for the energy needs of the parish.
Thank you for your generosity.

March 11, 2018
POPE FRANCIS TWEET

When you meet other people in the Lord,
you can be sure God’s surprises will follow.
God, who cannot be outdone in generosity,
still uses you and me to help our brothers and sisters.

Week 4 Lenten Reflection
“Today’s gospel reading contains a famous passage from
John’s gospel — John 3:16 —
which many know by heart. It is part of a larger narrative in which Jesus tells Nicodemus about his saving
mission. I once read this passage as validation of the
prominent role of faith in our salvation, but I now see
that works matter, too. Indeed, this gospel warns those
who think they can believe but persist in doing wrong.
Our faith should not stay in our head. It should be reflected in our hearts, arms, legs, fingers, and toes as we
do works that proceed from love of God and love of
neighbor, which St. Augustine described as medicine
that we need from the Church. The Church is indeed a
hospital for sinners, and we must come with a desire to
become well, not merely to reflect on our symptoms.”
Creighton University Online Ministries

Dear Brothers and Sisters in Christ,
Blest Art is visiting your parish this week, on March 10th
and 11th, on behalf of the Christian families in
Bethlehem, Palestine. Our mission is to support those
families in the Holy Land. Please, stop by our display;
have hand carved nativity sets, statues, crosses, rosaries,
and many other pieces of beautiful olive wood art.
We gladly accept cash, checks, and all major credit cards.

Sign up for online giving at

GiveCentral
for your weekly offertory and other donations!

PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz,
Rev. Edward Jaskuła, Rev. Antoni Bus,
Rev. Tomasz Wojciechowski, Maria i
Franciszek Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos
CHICAGO

Three reasons to sign up:
1. Give Central is completely safe
and secure as it follows SSL encryption standards.
2. It’s easy to sign up, update throughout the year, and
review your gifts as often as you like.
3. You can make your gifts through most credit cards or
online checking.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

4th Sunday of Lent
Advent / Christmas Eve

NEWS
NEWS

December
March24,
11,2017
2018

ABOUT PRAYER

Emergency Rental Assistance

The Catechism of the Catholic Church states that
“prayer is the raising of one's mind and heart to God or
the requesting of good things from God,” (CCC 2559).
With that in mind, there are five primary forms of
prayer: blessing and adoration, petition, intercession,
thanksgiving and praise. And there are three expressions
of prayer: vocal prayer, meditation and contemplative
prayer.

Emergency Rental Assistance is available for people suffering financial hardship due to a crisis such as loss of job,
home fire or illness. The program is intended to allow
families to maintain housing during the time it takes to
regain stability.
Eligible clients must demonstrate that moving forward
they will have sufficient income to cover rent and other
living expenses. The program offers a one-time grant up to
$900 to cover one month’s rent. Applications can be filed
at any of the City’s six Community Service Centers.
For more information about Emergency Rental Assistance,
visit your local Community Service Center or call 3-1- 1.
Help on Domestic Violence Information, Options, Counseling, Legal and Shelter Services
Toll-Free. 24-hour. Confidential. Multilingual.
Phone: 1.877.863.6338 TTY: 1.877.863.6339

Vocal Prayer
Vocal Prayer puts into words the prayer of our hearts
with our voice and with the use of internal words. Vocal
prayer occurs when we say the Our Father aloud or to
oneself, share a prayer service with a group, pray in unison at the liturgy, say the Rosary alone or with a group,
conduct intercessory prayers, and even when we pray
alone by giving voice to our interior prayer. Through
vocal prayer, we use our senses to animate our internal
prayer.

Meditation
"Meditation engages
thought, imagination,
emotion, and desire” (CCC 2708). We
bring to meditation our
own life and in doing so work to find understanding and
connection with God. We can use Sacred Scriptures,
spiritual texts, artwork, reflection guides, whatever will
help us focus as we go deeper into our prayer to sense
the movements of our hearts. There are several sources
to help facilitate meditation, including Lectio Divina
(sacred reading), the Examen, the Gospel of the day and
the Rosary.

Contemplative Prayer
Contemplative Prayer is an inner prayer focused on the
silence inside of us. There are no tools or words — silent or spoken — needed. The chatter of our mind goes
silent, as contemplative prayer does not seek answers
but rather seeks union with God, who is always seeking
us. This intense form of prayer is about communion and
love, and allows the space for God to speak directly to
our hearts. This prayer can happen anywhere at any
time.
CHICAGO

2018 Caps Beat Meetings
The next Beat meeting for Beat 2023 will take place on
Wednesday March 28 at St. Joseph Village at 6:30 PM.

Catholic Charities Translation and Interpretation Network Chicago General Recruitment
The Translation and Interpretation Network Chicago
("TIN Chicago") is looking for bilingual individuals to
work as professional interpreters (as contractors/
freelancers). TIN Chicago is looking for bilingual people
who speak Spanish, Polish, Vietnamese, Urdu, Chinese,
Hindi, Korean, Somali, Burmese, Filipino, Amharic, and
Swahili. All other languages not listed here are welcome
as well. TIN Chicago will be hosting an informational
meeting and language testing at 721 N. LaSalle Street,
Chicago on Tuesdays and Thursdays from 10 a.m. – 1
p.m. Contact Rafael Picerni at 312-655-7483 312-6557483 or tintranslationchicago@gmail.com

Angels.......AS EXPLAINED BY CHILDREN.
Some of the angels are in charge of helping heal
sick animals and pets. And
if they don't make the animals get
better, they help the child get over
it. - Vicki , age 8
What I don't get about angels is
why, when someone is in love, they
shoot arrows at them.
- Sarah , age 7
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNYCH CZYTAŃ
„MIŁOŚĆ BOGA JEST WIĘKSZA OD MOJEGO GRZECHU”
Wejdę w klimat nocnej rozmowy Nikodema z Jezusem.
Pragnienie Nikodema zostaje spełnione: może sam na sam
spotkać się z Nauczycielem. Od wielkości moich pragnień
zależy głębia moich spotkań z Jezusem. Co mogę
powiedzieć o swoich pragnieniach w tej medytacji?
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni...” (ww. 14-15).
Jezus konający na krzyżu ma moc, aby codziennie
uzdrawiać moje życie. Potrzebna Mu jest jednak moja
wiara.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat...” (w. 16). Patrząc na
krzyż, będę rozważał z miłością każde słowo zawarte w tym
zdaniu. Uświadomię sobie, że na krzyżu wisi jedyne
Dziecko Boga Ojca. Umiera za mnie. Jestem „całym
światem Boga”. Jak każdy człowiek, jestem dla Niego
jedynym dzieckiem.
Jezus zapewnia mnie, że Ojciec nie chce mojego
potępienia, lecz zbawienia (ww. 17-18). Brak wiary w
miłość i miłosierdzie Boga będą prowadziły mnie do
wewnętrznego niepokoju. Czy wierzę w bezgraniczną
życzliwość Boga wobec mnie? Czy nie dostrzegam w sobie
tendencji do samopotępienia?
Zbliżanie się do Ukrzyżowanego jest jak podchodzenie
do światła, które przenika mnie do głębi i odkrywa
najskrytsze zakamarki mojego serca (ww. 19-21). Tylko
stając przed Nim w prawdzie, mogę doświadczyć Jego
miłości i bliskości. Stanę blisko krzyża. Obejmę
Ukrzyżowanego i będę prosił, aby strzegł mnie przed
nieprawdą i zafałszowaniem sumienia. Wpatrując się w
rany Ukrzyżowanego, szczerze będę rozmawiał z Nim o
ranach mojego serca. Poproszę Go, aby odkrył przede mną
grzechy, które sprawiają Mu najwięcej cierpienia. Wzbudzę
w sobie głęboki żal z powodu moich nieprawości. Pomodlę
się Psalmem 51.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

WE WSPOMNIENIACH LIT
URGICZNYCH
LITURGICZNYCH
W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY
♦ Sobota, 17 marca - Wspomnienie
św. Patryka, biskupa
Patryk urodził się ok. roku 385 w Brytanii. Był
więźniem piratów. Został kapłanem, a potem
biskupem, papież wysłał go do Irlandii, gdzie
zastał tam małe grupy chrześcijan, ale
pogańskich. Krajem rządzili naczelnicy
szczepów i znakomitych rodzin. Patryk swoim
umiarem i podarkami zdołał większość z nich
pozyskać dla wiary. Obchodził poszczególne
rejony Zielonej Wyspy, wstępując do ich
władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii.
Przeszkadzano mu w jego misji, były również zamachy na jego życie.
Utrudzony pracą apostolską, oddaniem w modlitwie i ascezie zmarł 17
marca 461 w Płn. Irlandii. Patryk żył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w
Irlandii. Irlandia czci go więc jako swojego apostoła, ojca i patrona.
Jego postać została spopularyzowana w USA przez irlandzkich
emigrantów. Jego atrybutem jest trzymany w dłoni liść koniczyny
białej (symbol Irlandii), którego miał, jak głosi legenda, użyć do
objaśnienia dogmatu Trójcy Świętej podczas swej misji
chrystianizacyjnej w Irlandii.
CHICAGO

KS. KRZYSZTOF MORTKA, C.R.

PROGRAM REKOLEKCJI:
*SOBOTA, 17 marca: 7:00 PM;
*NIEDZIELA, 18 marca: 6:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM,
6:30 PM;
*PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA - PIĄTEK, 23, MARCA:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM;

NAUKI REKOLEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Sobota, 17 marca: Polska Szkoła : 9:00 AM
Niedziela, 18 marca: Niedzielna Szkoła Katechetyczna
godz. 10:00 AM - dzieci i młodzież w Resurrection Hall

EKSTERMALNA DROGA KRZYŻOWA

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ WĘDRÓWKĘ
Kolejny Wielki Post w Twoim
życiu ... Czy tym razem udało
Ci się przemienić siebie? Co
zrobiłeś,
aby
pozwolić
Chrystusowi zmartwychwstać
w
Twoim
sercu?
Może
zastanawiasz się: Jaką drogą
chcesz iść? Kogo chcesz na niej
spotkać? Gdzie zaprowadzi Cię
ta droga? A może.....
EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA jest dla CIEBIE?
Pragniemy zaprosić śmiałków na „Ekstremalną Drogę
Krzyżową”– nocą, w milczeniu, w samotności, medytacji,
zwątpieniu. Doświadczysz bólu, zmęczenia, ale tam po
przekroczeniu swoich słabości masz szanse spotkać
Pana. To droga przemiany, głębokich przeżyć. Tu
doświadczysz własnej słabości i ułamka ciężaru, jaki
dźwigał Jezus podczas swojej drogi. To tu właśnie
możesz spotkać Chrystusa, który otrze łzy, pomoże Ci
dźwigać Twoj krzyż i wskaże Ci drogę... a to wszystko
"tylko" po to aby spotkać Boga... ZAPRASZAMY CIĘ!
Wyruszamy już w piątek 16 marca, rozpoczynając Mszą
Św. godz. 19:00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym.
Do wyboru są trzy trasy:
1. Trasa BIAŁA - ŚW. JÓZEFA (53 km),
2. Trasa NIEBIESKA - ŚW. JANA PAWŁA II (42 km)
3. Trasa CZERWONA - GEDEONA (34 km)
Więcej informacji i zapisy na www.chicago-edk.com
lub edk.org.pl oraz w biurze parafialnym.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PORADNIA ZRZESZENIA
AMERYKAŃSKO-POLSKIEGO
pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych
na dwa spotkania informacyjne na temat:

Świadczenia Social Security
Emerytura polska i amerykańska

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, 13 marca o godz.
19.00. Na spotkaniu polskojęzyczny przedstawiciel biura Social
Security zaprezentuje między innymi
następujące zagadnienia:
- Przegląd programów Social Security
- Zasady ubiegania się o świadczenia
- Usługi i formularze dostępne na Internecie
- Zasady korzystania z usług tłumacza
Spotkanie drugie odbędzie się we wtorek, 20 marca o godz. 19.00. Na
spotkaniu polskojęzyczny prawnik omówi:
- Porozumienie emerytalne pomiędzy Polską a Stanami
Zjednoczonymi
- Zasady łączenia emerytur polskich i amerykańskich
Obydwa spotkania odbędą się w Centrum Kopernikowskim przy 5216
W. Lawrence. Po więcej informacji na temat spotkań można dzwonić
pod numer telefonu: 773-282-1122 wew. 414.

RĘCZNIE RZEŹBIONE AKCESORIA Z DRZEWA
OLIWNEGO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
Grupa "Blest Art" odwiedziła w ten weekend ‐
10 i 11 marca naszą parafię, w imieniu rodzin
chrześcijańskich w Betlejem w Palestynie. Ich
misją jest wspieranie tych rodzin w Ziemi
Świętej. Przez stulecia chrześcijanie w Betlejem
i jego okolicach zarabiali na życie rzeźbiąc
religijną sztukę z drzewa oliwnego, by
sprzedawać ją odwiedzającym pielgrzymom.
"Blest Art" sprzedaje ręcznie rzeźbione akcesoria m.in.
szopki, posągi, krzyże, różańce i wiele innych
pięknych wyrobów z drzewa oliwnego. Serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia ich ekspozycji
znajdującej się z tyłu Bazyliki i rozważenia zakupu
sztuki z Ziemi Świętej, aby wspomóc rodziny
chrześcijańskie zamieszkujące tamte tereny.

“Czy nasze wielkopostne praktyki przybliżyły
nas do Boga? Co więcej lub cóż innego
możemy zrobić, aby jeszcze bardziej
zbliżyć się do Niego?”
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PROSTY PLAN NA WIELKI POST
(MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA - cz. 3)
JAŁMUŻNA

Są dwa ważne aspekty związane z jałmużną. Pierwszy to
wrażliwość na potrzebujących. Drugi to decyzja, by uczynić
wszystko, co możliwe, by przyjść im z pomocą. Papież
Franciszek powiedział, że jałmużna to „gest szczerej uwagi

wobec tych, którzy się do nas zbliżają i proszą o naszą
pomoc” (Katecheza z 9 kwietnia 2016).

Co więc możemy uczynić? Oto znowu kilka sugestii, które
mogą ci posłużyć do podjęcia własnych postanowień.
● Rozejrzyj się po własnym domu i odłóż wszystkie ubrania,
których nie nosisz, narzędzia i urządzenia, których nie
używasz, zbędne zapasy z twojej spiżarni. Zbierz to wszystko
i przekaż lokalnemu oddziałowi wspierającemu
potrzebujących, parafialnemu Caritas, Akcji Humanitarnej,
schronisku dla bezdomnych czy innej organizacji
charytatywnej.
● Oceń swoje możliwości finansowe i zastanów się, jaką
kwotę możesz przeznaczyć na jałmużnę wielkopostną. Ofiaruj
ją wybranej przez siebie organizacji wspomagającej ubogich
w USA, Polsce lub krajach misyjnych.
● W katechezie cytowanej powyżej papież Franciszek
powiedział, że „jałmużna jest aktem miłości, skierowanym do
napotkanych osób”. Dlatego zachęca nas, „aby się zatrzymać i

spojrzeć w twarz, spojrzeć w oczy osobie, która mnie prosi o
pomoc”. W naszych miastach i parafiach funkcjonują punkty

dożywiania, świetlice środowiskowe, schroniska dla
bezdomnych. Zastanów się, czy nie możesz zgłosić się tam
jako wolontariusz, choćby tylko na czas Wielkiego Postu.

WIELKOPOSTNA PROSTOTA

Spróbujmy w okresie Wielkiego Postu maksymalnie uprościć
nasze życie. Ograniczmy ilość dochodzącego do nas szumu
informacyjnego. Podejmijmy trud przybliżenia się do Jezusa i
do naszych najbliższych. Ubolewając nad tym, jak często
nasze postanowienia kończą się na dobrych chęciach, św.
Paweł napisał kiedyś: „Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co
dobre, ale wykonać - nie” (Rz 7,18).
Oby w tym Wielkim Poście stało się inaczej! Podejmijmy
przemyślane postanowienia i dołóżmy starań, by ich
dotrzymać. Uprośćmy nasze życie, by przybliżyć się do
Jezusa na modlitwie, przekroczyć w sobie bariery
niemożności i by dotknąć Jezusa w „tych najmniejszych”
(Mt 25,40) spośród naszych braci i sióstr.

19:30

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI ŚRODA po Mszy św. o godz. 7:00 PM
CHICAGO

18:00

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

AKTUALNOŚCI

BAPTISM / CHRZTY

Pola Marciniak
Alissa Marie Miller
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 11 marca,
II kolekta przeznaczona będzie na koszty
pokrycia energii naszej bazyliki.
Natomiast w niedzielę następną, 18 marca
II kolekta zostanie przeznaczona na koszty
związane z ogrzewaniem bazyliki.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary na parafię!

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 $400
dolarów;
*Państwu M&R Sytniewski oraz Pani Z. Milewski za
ofiary w wysokości $100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
W CHICAGO ZAPRASZA NA

11 marca 2018

PAPIEŻ FRANCISZEK NA WIELKI POST
"Opatrzność Boża co roku daje nam Wielki
Post: możliwość powrotu do Pana całym
sercem i całym życiem. (...) Post nas budzi,
czyni bardziej uważnymi na Boga i
bliźniego, przypomina, że tylko Bóg może
zaspokoić nasz głód. (...) Dawanie jałmużny
wyzwala z chciwości i pozwala nam odkryć, że drugi jest moim
bratem: to, co posiadam, nie jest nigdy tylko moje. ”

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA
MARZEC:

*Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał
pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w
aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

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.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

