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

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - March 19
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00AM - O potrzebne łaski dla żywych Józefów i Józefy z rodziny
Iwony a dla zmarłych o radość nieba; ††Józef-mąż i Józef-syn;
††Irena i Franciszek Szymańscy; ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - †Joseph;
12:30 PM - ††Józefa & Stanisław Pyka;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa
Wojciechowskiego; †Zofia Wojciechowska; ††Józef i Józefa
Plewa; †Teresa Plewa; ††Helena i Tadeusz Gaj; †Józefa
Niezabitowska;
TUESDAY / WTOREK - March 20
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving
in our parish;
7:00AM - O Boże błogosławieńswo i potrzebne łaski dla Sr.
Claudii z okazji imienin; ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
12:30 PM- O pokój na swiecie;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 21
6:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej
rodziny; ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls
in purgatory;
12:30 PM – O nawrócenie grzeszników;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
THURSDAY / CZWARTEK - March 22
6:00 PM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
8:00AM - ††Poor souls in purgatory;
12:30 PM- ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
7:00 PM - †Stanisław Bajor; ††Helena i Tadeusz Gaj;
FRIDAY / PIĄTEK - March 23
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM-††Za zmarłych z rodziny Iwony;††Helena&Tadeusz Gaj;
8:00 AM - †Michael Connolly Jr.;
12:30 PM– W intencji Ojca Świętego;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj;
SATURDAY / SOBOTA - March 24
6:00 PM - For health and blessings for Gabriel;
7:00 AM - O cud uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla
wnuczka Gabriela; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; ††Helena i
Tadeusz Gaj;
8:00 AM - For peace throughout the world;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr.&Jr; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - ††Helena i Tadeusz Gaj; †Czesław Kiercul;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 25
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Edmund Jurczak;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Tadeusz Tekień;
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; Birthday blessings for Nancy Jacobson;
6:30 PM - Za parafian; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
rodziny Staroń; ††Helena i Edward Staroń; ††Józefa, Aleksander,
Kazimiera, Natalia, i zmarli z rodziny Staroń;

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

BAPTISM / CHRZTY
Mia Rivera
Metzli Julietta Hernandez
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Bartosz Leszczyński & Iwona Zuber
Christopher Sime & Michelle Villa
Lukasz Moryl & Karolina Głowacka
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Josephine Terranova;
CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:
5:00 P.M.

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

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.

5th Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
3/19 Saint Joseph,
husband of the Blessed
Virgin Mary - Solemnity
Nothing is known of St
Joseph except what is said of
him in the Gospels. He was a
carpenter; he accepted the
will of God; and he supported Mary and brought up Jesus.
From the human character of his son we can see that he
was a good and responsible father. Although he is not
officially a patron saint of anything in particular (though
he is a patron of the Church as a whole), he is widely
venerated as a patron of artisans who honorably do good
work with the gifts God has given them, and of workers
in general.

3/21

St Nicholas Owen (c.1550-1606)

3/23 St Turibius of Mongrovejo (1538 - 1606)
He was born in Spain in about 1538 and
studied law at the university of Salamanca.
He was named bishop of Lima in 1580 and
sailed to America. Full of apostolic zeal, he
traversed his gigantic diocese three times,
generally on foot, baptizing, teaching and
confirming the natives. He assembled many
synods and councils to make the Church strong,
organised, and above all holy; and he strongly defended
the rights of the natives, who were Spanish citizens
according to the law but who were nevertheless being
oppressed by the colonists and the provincial governors.
He died in Lima on 23 March 1606.

3/24 Saint Macartan (- 506)
He was a convert from paganism and a companion of
St Patrick, who made him bishop of Clogher in 454. He is
the patron saint of the diocese.

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

POPE FRANCIS TWEET
Lent is the favorable season for renewing our
encounter with Christ, living in his word, in
the sacraments and in our neighbor.

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.

Saint Enda (- 530)

He founded a monastery on the pagan
island of Aran Mor in Galway Bay,
which remained a centre for sanctity and
learning for the next 300 years.
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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.

PRAY FOR THE LIVING
AND THE DEAD
We extend the mercy of God to our
brothers and sisters, living and
deceased, when we intercede for them
and place them in God’s hands. In
these prayers, we are connected with our brothers and
sisters and with the merciful Lord himself. I do not cease

to give thanks for you as I remember you in my prayers. I
pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of
glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as
you come to know him. (Ephesians 1:16–17)
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
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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Relevent Radio

Week 5 Lenten Reflection
“But it was for this purpose that I came to this Hour.”
Today’s Gospel passage immediately follows St. John
the Evangelist’s account of Jesus’ triumphal entry into
Jerusalem, just days before His Passion and Death.
Recall that even among His closest disciples, very few
had any idea of what Jesus would soon suffer. So
when some Greeks ask to see Jesus, it’s telling that He
answers that the “Hour has come for the Son of Man to
be glorified.”
The
Greeks
might
have
b
e
e
n
impressed,
thinking
that
they’d
found
this Jesus at
just the right
time: the hour
of His glory! If Peter, James and John were there to
hear Jesus’ answer, they might have thought that
Jesus was referring to the fulfillment of the
transfiguration that they’d seen on the mountain.
However, on the mount of Calvary another type of
glorification was to occur. Although all but one of the
apostles fled from this glory, in this hour Jesus
established God’s new and everlasting covenant,
fulfilling “all the law and the prophets.” This covenant is
at the heart of Holy Week.
The glory of the Cross is the glory of the grain of wheat
falling to the ground and dying. Its glory lies not in
spectacle, in the way that our day measures glory. Its
glory lies in loss of self for the sake of an abundance
for others, as Jesus explains of His hour: “when I am
lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.”
A covenant is never between God and an individual,
nor for an individual. A covenant is between God and a
people, and is for the people. God offers the new and
everlasting covenant established by Jesus’ selfsacrifice to all peoples of the earth, that all of them
might form one people as the Mystical Body of Christ.
In Christ, each member of His Body has God’s Law
written in his heart, in order to mediate that love to
others through his own vocation within that Body.
The hour has come for each of us to turn away from
the glory of our day, and to enter instead into Jesus’
glory. The glory of Jesus’ Cross lies in loss of self not
for oneself, nor even only for God, but also for all those
whom God loves, which is all peoples.
From We Gather. We Learn. We Serve

CHICAGO

Through their website, you can signup for 40 days of emails, meditate on
the Station of the Cross with one of
three audio versions, and pray with
one of the four 17-minute Rosary
options. Explore what all they have to
offer on their website.
https://
www.relevantradio.com/lent-resources

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
The Office on Domestic Violence continues to house and
oversee the operation of the City of Chicago Domestic
Violence Help Line. The Help Line is a 24-hour, toll-free
confidential number that functions as a clearinghouse for
domestic violence services and information.
The Help Line is used by:
Victims
Concerned family and friends
Perpetrators of domestic violenc
Helping professionals
Health care workers, faith leaders, police
officers, and prosecutors
Established in 1998, Mayor's
Office on Domestic Violence
contracts with the Chicago
Metropolitan Battered Women’s
Network to operate the Help Line.
Callers to the Help Line are
provided with general domestic violence information,
referrals to appropriate domestic violence services and a
three-way phone linkage between the caller and the
domestic violence services. Trained domestic violence
advocates – Victim Information and Referral Advocates
(VIRAs) – staff the phones 24 hours a day, 7 days a
week. VIRAs provide victims with immediate
information about their options, information on safety
planning, referrals to community based providers
including:
Shelters
Counseling
Legal advocacy
Civil legal services
Supervised child visitation centers
Perpetrators services
ST. HYACINTH BASILICA
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III NIEDZIELA KATECHETYCZNA
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA to
jeden z sakramentów uzdrowienia.
Poprzez sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego otrzymaliśmy nowe
życie w Chrystusie, jednak
przechowujemy je w glinianych
naczyniach. Kościół mocą Ducha
Świętego chce kontynuować dzieło
uzdrowienia, które zaczął Jezus.
Pokuta i pojednanie nazywana jest
także sakramentem nawrócenia,
p o n i ew a ż j e s t s po t k a n i e m z
miłosiernym Ojcem, od którego
człowiek oddalił się poprzez grzech.
Pokuta uświęca drogę naszego
nawrócenia i zadośćuczynienia za
grzechy. Popularna nazwa –
spowiedź, oznacza wyznanie
grzechów przed kapłanem, co jest
istotnym elementem tego sakramentu.
Poprzez wypowiedzenie swoich grzechów, człowiek uznaje i
uwielbia miłosierdzie Boga. Pojednanie oznacza dar
miłości, którą grzesznik otrzymuje od Boga w tym
sakramencie.
Niezbędnymi elementami do zaistnienia sakramentu są
akty osoby, która korzysta ze spowiedzi. Tymi elementami
są żal za grzechy, wyznanie ich oraz zadośćuczynienie.
Sakrament pokuty i pojednania jest istotnym elementem
życia chrześcijanina, ponieważ uzdalnia go do komunii z
Kościołem i Bogiem. Chrystus ustanowił ten sakrament dla
wszystkich tych, którzy po swoim chrzcie popełnili grzech
ciężki i utracili łaskę chrztu oraz zerwali komunię z
Kościołem. Sakrament ten daje nową możliwość nawrócenia
się i powrotu do jedności.

„Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu
i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i
pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej
Krwi.” (KKK 1442)
„Ci zaś, którzy przystępują do sakramenty pokuty,
otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi
wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z
Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który
przyczyna się do ich nawrócenia miłością, przykładem i
modlitwami.” (KKK 1442)

18 marca 2018

WE WSPOMNIENIACH LIT
URGICZNYCH
LITURGICZNYCH
W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY
•Poniedziałek, 19 marca - Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca Najśw. Maryi Panny
Św. Józef pochodził z królewskiego rodu
Dawida, mimo to nie posiadał żadnego
majątku, zarabiał na życie trudząc się
obróbką drewna. Mieszkał zapewne w
Nazarecie. Nie był on według ciała ojcem
Jezusa, był nim jednak według żydowskiego
prawa jako małżonek Maryi. Zaręczony z
Maryją stanął przed tajemnicą cudownego
poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się
usunąć, wprowadzony jednak przez anioła w
tajemnicę wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy „Cień
Najwyższego” pokornie asystował w wielkich wydarzeniach Jezusa.
Według otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca. On to kierował w
drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię, przedstawiał Je w
świątyni jerozolimskiej i uciekając do Egiptu ocalił przed
prześladowaniem króla Heroda, powędrował z 12-letnim Jezusem do
Jerozolimy na święto Paschy. Potem już się w Ewangelii nie pojawia.
Józef w wydarzeniach z dziecięcych lat Pana Jezusa odgrywa znaczącą
rolę. Jemu anioł wyjaśnia tajemnice wcielenia Syna Bożego, jemu
poleca ucieczkę i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda. Apokryfy,
ojcowie Kościoła powszechnego, pisarze podkreślają, że do tak wielkiej
godności, opiekuna i wychowawcy Pana Jezusa, oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny, żywiciela i głowy Świętej rodziny, powołał
Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni św.
Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich. Jest on patronem
Kościoła powszechnego, licznych zakonów, diecezji, miast oraz
patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także
cieśli, drwali, robotników. Jest też patronem dobrej śmierci.
Józef to wyjątkowy święty, któremu Bóg powierzył opiekę nad
swoim Kościołem. Miał on serce pełne miłości do Jezusa i Maryi.
Zatroskany kiedyś o Syna Bożego, teraz w dalszym ciągu troszczy się o
Jezusowe dzieło interweniując zawsze, kiedy tylko prosimy go o pomoc.
Śmiało zatem i odważnie prośmy św. Józefa o pomoc w sprawach
duchowych i materialnych. Bóg daje nam świętych i chce, byśmy przez
nich prosili o potrzebne dla nas łaski. Prośmy i św. Józefa o pomoc,
weźmy udział w nabożeństwie ku jego czci i spróbujmy się z nim
zaprzyjaźnić. Bądźmy spokojni, On z całą pewnością uprosi nam to, o
co prosimy, jeśli tylko będzie to na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Człowiek wierzący powinien korzystać z dobrodziejstwa
sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a w
przypadku popełnienia grzechu ciężkiego bezzwłocznie.

POJEDNAJ SIĘ
Z NIM !
ON CZEKA NA
CIEBIE !!!
CHICAGO
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"PRZEZWYCIĘŻYĆ ZNIECHĘCENIE"
O Spowiedzi Świętej
KS. KRZYSZTOF MORTKA, C.R.
NIEDZIELA, 18 MARCA ‐ PIĄTEK , 23 MARCA
Plan rekolekcji:
*Niedziela, 18 marca: 6:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM,
6:30 PM;

*Niedzielna Szkoła Katechetyczna - Nauka dla
dzieci i młodzieży - Niedziela, 18 marca, po Mszy
św. o godz. 9:00 AM w budynku szkoły w
Resurrection Hall;
*Dzień skupienia dla katechetów z NSZK niedziela 18 marca o godz. 11:00 AM;
*Poniedziałek, 19 marca - piątek, 23 marca:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM;

Zapraszamy wszystkich! Zarezerwuj swój czas!
Liczymy na Twoją obecność!

DROGA KRZYŻOWA ‐ CENTRUM CHICAGO
PIĄTEK, 30 MARZEC od 9:00 AM ‐ 12:00 PM
Dołącz do setek uczestników w milczącej procesji z
krzyżem ulicami Downtown, z Muzyką Chóralną,
czytaniami z Ewangelii, wzdłuż czterech przystanków,
począwszy od Daley Plaza aż do Katedry Świętego
Imienia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
www.wayofthecrosschicago.org. lub w naszej kancelarii
parafialnej.Zachęcamy do udziału.

SAKRAMENT POJEDNANIA
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Sobota - 24 marzec:
7:45 AM i 8:00 PM
Niedziela Palmowa - 25 marzec:
7:30 PM
Wielki Poniedziałek - Wielka Środa
7:45 AM i 7:30 PM
Wielki Czwartek - 29 marzec:
7:45 AM i 9:00 PM
Wielki Piątek - 30 marzec:
7:45 A.M. i 8:00 PM

W WIELKĄ SOBOTĘ NIE MA
SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

CHICAGO

"Po co się spowiadać skoro i tak będę
grzeszyć? Dlaczego mam zmagać się z
sobą, jeśli to nic nie daje, wciąż jestem
taki sam?" Takie rozterki pojawiają się
nieraz w życiu, może są one również
twoim udziałem?
Owszem, na pewno nie jest łatwo
pogodzić się z faktem, że musisz ciągle
stawiać czoła tym samym niekończącym się problemom,
czasem bez żadnej nadziei wyjścia z nich. Dlaczego jednak
uważasz, że Bóg nie potrafi pogodzić się z tym, że taki jesteś?
Boisz się księdza? Przecież masz prawo wybrać spowiednika.
Nie odrzucaj skarbu, jeśli ci się nie podoba ręka, która ci
go podaje. Jeśli czujesz się coraz słabszy, odkrywasz w sobie
coraz więcej egoizmu i zapatrzenia w siebie, jeśli przygniatają
cię twoje słabości - nie zniechęcaj się - ciesz się - Jezus
przyszedł właśnie do ciebie! Sądzisz, że Bóg przebaczając ci
nie wie o tym, iż za parę dni znów upadniesz? Jego wszechmoc
i miłosierdzie jest w tym najpiękniejsze, że wiedząc o twojej
przyszłości dobrowolnie ją zapomina i odpuszcza ci grzechy.
Zawsze możesz przyjść jeśli tylko chcesz.
Samooskarżenie kosztuje krótką chwilę upokorzenia. Ale
czy potępianie własnych grzechów jest rzeczywiście
upokorzeniem? Czy nie czujesz pokoju w sercu po wyznaniu
twojej niemocy. Kościół zachowuje praktykę indywidualnej
spowiedzi, po abyś mógł osobiście wypowiedzieć to co cię
nęka. Takiej możliwości nie miałbyś, gdyby miała ona
charakter ogólny. Dla Boga nie jesteś jednym z wielu - częścią
jakiejś masy - jesteś kimś jedynym i niepowtarzalnym!
Wartość człowieka w oczach Bożych nie wyraża się
niewielką liczbą upadków, ale przede wszystkim wolą
próbowania od nowa. Nieważne jest jak często upadasz, ważne
jest abyś wracał. Ileż czynności musimy podejmować
codziennie na nowo - podobnie jest z życiem duchowym.
Przyzwyczajenie ogranicza twą wolność. Jeśli cię ono
paraliżuje trzeba wytrwale i cierpliwie odzyskiwać wolność.
Dlatego nie rozpaczaj i nie dręcz samego siebie, lecz zaufaj
Bożemu miłosierdziu.

Dariusz Piórkowski, SJ

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
zaprasza wszystkich zaineresowanych na
bezpłatne spotkanie informacyjne na temat:

ŚWIADCZENIA SOCIAL
SECURITY - EMERYTURA
POLSKA i AMERYKAŃSKA
Pierwsze spotkanie odbyło się w zeszły wtorek, natomiast drugie
spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 20 marca o godz. 19:00
w Centrum Kopernikowkim przy 5216 W. Lawrence. Na spotkaniu
zostaną omówione zagadnienia:
- Porozumienia emerytalne pomiędzy Polska i USA
- Zasady łączenia emerytur polskich i amerykańskich
Po więcej informacji na temat spotkania mozna uzyskać pod nr tel.
773-282-1122 wewn. 414.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

AKTUALNOŚCI

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 18 marca,
II kolekta przeznaczona będzie na pokrycie
kosztów oświetlenia i ogrzewania bazyliki.
Natomiast w niedzielę następną, 25 marca
II kolekta zostanie przeznaczona na kwiaty do
grobu Pańskiego.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary na parafię!

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

18 marca 2018

PAPIEŻ FRANCISZEK NA WIELKI POST
"Opatrzność Boża co roku daje nam
Wielki Post: możliwość powrotu do Pana
całym sercem i całym życiem... Zajęci tak
wieloma sprawami, często zaniedbujemy
to, co fundamentalne: życie duchowe,
naszą relację z Bogiem. Zatrzymaj się i
pomódl!... Jeśli poświęcimy więcej czasu na modlitwę, to nasze
serce odsłoni ukryte kłamstwa, którymi samych siebie
oszukujemy, a w Bogu znajdzie pocieszenie."

PAPIESKA INTENCJA NA MARZEC:
DROGA KRZYŻOWA
PIĄTEK godz.7:30 PM

DROGA KRZYŻOWA
ŚRODA godz. 6:30PM
GORZKIE ŻALE
NIEDZIELA
godz. 6:00 PM

RELACJA Z NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – CHICAGO 2018

*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
___________________________________________________

Dnia 3 marca
uczciliśmy w
Chicago Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W
uroczystościach wzięło udział ok.
700 osób, przy czym ogromna
większość to młodzież z
polonijnych szkół. Obchody
rozpoczęliśmy od wspólnego
odśpiewania polskiego hymnu i
przesłania wygłoszonego przez ks.
Marcina Zasadę, kapelana Koła
Żołnierzy NSZ. W ramach święta

Chicago Związku
zorganizowaliśmy „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem
Wilczym”. Uczestnicy otrzymali koszulki z wizerunkiem Żołnierza
Wyklętego, a po zakończeniu biegu pamiątkowe medale. W kościele
Św. Pryscylli odbyła się projekcja filmu pt. „Pan Major Łupaszka” oraz
przygotowaliśmy wystawy: „Ostatni Obrońcy Kresów Wschodnich”,
„Wyklęci do Szkół”, oraz kilkanaście plansz z wizerunkami Żołnierzy
Wyklętych. Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem
uczniów. Prowadziliśmy sprzedaż książek o tematyce historycznej, a
także koszulek i pamiątek sławiących Żołnierzy Wyklętych. Godnie
uczciliśmy w Chicago pamięć Rycerzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
– Żołnierzy Wyklętych. Nasza praca na rzecz odkłamywania polskiej
historii, szerzenia wiedzy i przywracania pamięci o najlepszych
Córkach i Synach polskiego narodu trwa cały rok, nie tylko od święta.
Mamy nadzieję, że ziarno zasiane w sercach najmłodszych pokoleń
zaowocuje przywiązaniem do polskiej tradycji i depozytu ideowego
oraz wzbudzi poczucie narodowej dumy.
Wdzięczni za wszystko,
Koło Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Chicago
Więcej informacji i zdjęć z tej uroczystości można znaleźć na stronie
internetowej: http://nszchicago.com/.
CHICAGO

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

