ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - MARCH 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla osób sprzątających w
kościele; +Eryk Bilski
TUESDAY / WTOREK - MARCH 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Magaret Heneghan
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Eryk Bilski, +Gertruda Kowalska
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Birthday blessing for Ana Enriquez
7:00 AM - O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Miry Puszman z
ok. 90. rocz. urodzin; +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - Birthday blessing for Ana Enriquez; +Edward & Lorraine
Nazimek, +Margaret Heneghan
7:00 PM - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Miry Puszman z ok.
90. rocz. urodzin; +Eryk Bilski
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan;
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - Blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya; For
vocations to the priesthood and religious life; +Edward & Lorraine
Nazimek; +Poor souls in purgatory
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne; +Eryk Bilski
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - MARCH 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Marian Wdzięczny, +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; Czajkowski & Gagola Families,
5:30 PM - In the reparation to the Sacred Heart of Jesus; +Eryk Bilski
7:00 PM - +Barbara Sawicka w 5. rocz. śmierci;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - MARCH 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek,
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Józef Filip, +Eryk Bilski,
SUNDAY / NIEDZIELA - MARCH 8
6:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stefana Bartczyszyna z ok. urodzin;
+Zofia Przekop, +Eryk Bilski
7:30 AM - Birthday blessing for Fr. Steve Bartczyszyn; For the living
& deceased members of Nazimek Family; +Stanisława Maszkiewicz,
+Jose Salinas, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stefana Bartczyszyna z ok. urodzin;
+Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski w 15. rocz.
śmierci, +Ted Kania, +Anna Gubernat
10:45 AM - Birthday blessing for Fr. Steve Bartczyszyn; +Edward &
Lorraine Nazimek, +Stanisław Wielgus, +Adoration Sansona,
+Margaret Heneghan, +Mark, Liliana, Evelina, Olivia Karaskiewicz;
+Rev. Chester Mitoraj CR; +Sister Mary Vigil SSFN; Anna Kohl;
+Edmundo & Consuelo Arias, +Carmen Poncede; +Leon Poncede
12:30 PM - O Boże błog. dla ks. Stefana Bartczyszyna z ok. urodzin; O
powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego, +Władysława i Józef
Ciołek, +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Henryk & Stanisława
Szkoda, +Jacek Wójcik, +Genowefa Gierut w 1. rocz. śmierci, zmarli z
rodziny Nalepów: Grzegorz, Adam, Rafał i Józef;
5:00 PM - For parishioners, Birthday blessing for Fr. Steve
6:30 PM - Za parafian; O Boże błog. dla ks. Stefana z ok. urodzin

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz; Dolores Kielas Monika
Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev. Francis Rog,
Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev. Antoni
Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos,
Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Mike Larson

† Adam Dźwigoń

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday:
8:30 AM - 6:45 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku:
8:30 AM - 6:45 PM

FIRST SUNDAY OF LENT
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LITURGICALLY SPEAKING
3/2
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.
3/4
St Casimir (1458 - 1484)
He was the second son of King Casimir IV
of Poland.
He assiduously cultivated the
Christian virtues, especially chastity and
generosity to the poor. Zealous in faith, he
had a particular devotion to the Eucharist
and the Virgin Mary. For several years,
while his father was away in Lithuania (the
Kings of Poland at this time were also Grand
Dukes of Lithuania), he ruled Poland with great prudence
and justice. He died of tuberculosis on 4 March 1484.
3/7

Saints Perpetua and Felicity (- 203)
They were martyred at Carthage in 203
during the persecution of Septimius
Severus. With so many martyrs of the third
and fourth centuries we have to say “they
were martyred but nothing else is known
about them.” That is not the case here. We
have a detailed contemporary account of
their arrest, trial, sufferings and
martyrdom, written partly by the saints
themselves and partly by an eye-witness.

LENT
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.

LENTEN REGULATIONS
(from 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.
BABY BOTTLES PROJECT
"Spare Change Saves Babies"

During Lent we would like to
support „Woman’s Centers” of
Greater Chicagoland. Beginning
Ash Wednesday our church is
participating in the Baby Bottle Project. The Woman’s
Center is a non-profit organization directly assisting
mothers & families experiencing crisis pregnancies by
offering emotional, financial, material and spiritual
support through counceling, clothing & monetary
provisions, prayer and other aid.
Please take a Baby Bottle home
with you from church, fill it with
your spare change, say prayers for
the babies and return it the
weekend of Palm Sunday
(April 4/5). Thank you for helping
defend life.

First Thursday, First Friday
and Saturday of the Month
March 5 is the first Thursday of the Month. As a parish family we pray for vocations
to the priesthood and religious life. Friday, March 6 is the first Friday of the Month,
we pray in reparation to the Sacred Heart of Jesus. At 5:00 PM we communally recite
the rosary followed by a Mass in English. On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we
pray the Divine Mercy Chaplet or Rosary. Jesus I trust in You.
CHICAGO
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Bulletin Advertising
If you would like to participate as a sponsor or know
someone who is interested to put the ad in our bulletin,
please contact our Parish Consultant at J.S. Paluch
Company at 773-519-2457.

Project Rachel
Thank you for your support to the Annual Catholic
Appeal. If you have not made your pledge / commitment
yet and would like to do so, please pick up an envelope
from the sacristy or stop by the parish office.

A post-abortion healing hotline and referral service for
women and men. (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com

CCHD Faith and Justice Internship
The Catholic Campaign for Human Development will
offer an internship for Catholics within the
Archdiocese of Chicago who are passionate about faith
-based social justice and seek experience working in
solidarity with those in poverty. The intern will assist
with promotions and fundraising, the grant application
process, outreach and education, communications, and
other administrative projects. The internship is paid at a
rate of $12/hour and requires 14-15 hours of work per
week. Applications for the 2019-2020 academic year
internship are due by March 25. More information can
be found at https://pvm.archchicago.org/human-dignity
-solidarity/catholic-campaign-for-human-development/
education

If you need a contribution statement for your 2019
taxes, please contact the rectory at 773-342-3636.

Hearing loss
happens gradually
Hear USA and Oak Street Health
invite all parishioners ages 55 and
up for a complementary hearing
screening on Sunday, March 22nd. The hearing screening
will take place at Resurrection Hall after 9:00 AM, 10:45
AM & 12:30 PM Masses.
PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered
parishioner, is kindly reminded to stop
by the parish office to register.
Registration takes only a few minutes.
Being a registered parishioner is very important.
When wanting to be a godparent or sponsor, many
parishes require that you show that you are an active
member of some parish. If you are not registered, we
cannot provide that documentation.
CHICAGO

Taize Lenten Service
The Benedictine Sisters invite all
to a Taize Lenten Prayer Service
on Friday, March 6, at 7:30 PM.
We will sing, listen to scripture
and a reflection, take time for prayer, and light candles.
This quiet, contemplative time can be a meaningful
addition to your Lenten observance. Please register
at communications@osbchicago.org, and
visit www.osbchicago.org/programs for more
information and directions to the monastery.

125TH JUBILEE
SOUVENIRS
Souvenirs from our 125th
Parish Jubilee are still
available. They are being sold in the parish office.
Jubilee Book
$25.00
DVD
$15.00
Mugs
$ 5.00
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WIELKI POST

Ewangelia: Mt 4,1-11 - Kuszenie Jezusa

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim
specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej,
pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń,
jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in.
poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.

Rozpoczynając publiczną działalność,
Jezus, który wziął na siebie nasze grzechy i obarczył się
naszymi słabościami, dał radykalny odpór diabłu, który
Go kusił. Diabeł to nie ponura legenda czy bezsilny
straszak na tych, których trzeba powstrzymać przed
popełnianiem zła, lecz podstępny przeciwnik Boga.
Istnieje naprawdę, nie tylko w wyobraźni. Wszystkie trzy
pokusy mają wspólny mianownik: chodzi o to, by to Jezus
uwiarygodnił siebie i swoją misję, a przez cud usunął
wszelkie wątpliwości i pokonał wszystkie opory. Takie
same żądania są bez ustanku ponawiane pod adresem
Boga, Chrystusa i Kościoła. Mnoży się postulat
uwiarogodnienia się i trwa wołanie, aby stale na nowo
Bóg usprawiedliwiał się przed człowiekiem.
Pierwsza pokusa domaga się nakarmienia
wszystkich głodnych i likwidacji głodu na świecie. Jej
przeciwwagę stanowi czwarta prośba Modlitwy Pańskiej:
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. W
języku greckim słowo przełożone na polski jako
„powszedni” znaczy: „istotny”. Ojcowie Kościoła
odnosili je do Eucharystii, która, niosąc głodującym
skuteczną pomoc, pozwala określić i zachować właściwą
hierarchię wartości.
Jako druga pojawia się pokusa cudowności.
Próbie zostało poddane ufne zawierzenie Bogu, które ma
się sprawdzić w sytuacji błahej, a w każdym razie
niepotrzebnej. Diabeł usiłuje narzucić kierunek i kształt
takiego zaufania Bogu, które chce uniknąć jakichkolwiek
niedogodności. Co więcej, wystawianie Boga na próbę,
aby Go sobie podporządkować, sprawia, że religijność i
pobożność przeobrażają się w magię.
Trzecia pokusa w pełni obnaża rzeczywiste
intencje diabła: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i
oddasz mi pokłon”. Są sytuacje, w których trzeba
jednoznacznie opowiedzieć się po stronie Boga, gdyż
przeciwna postawa oznacza oddanie się na służbę Złemu.
Pokusy, którym Jezus sprostał, nie należą
wyłącznie do przeszłości, ale nieustannie powracają,
ukazując się w nowych przebraniach i na nowe sposoby.
Na progu Wielkiego Postu pokornie wyznajmy swoją
grzeszność i prośmy Boga, by pomagał nam należeć tylko
do Niego i bez reszty Mu zaufać.
Ks. Prof. Waldemar Chrostowski

PRZEPISY POSTNE
•

•

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje
wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia: w
Środę Popielcową, Wielki Piątek oraz we wszystkie piątki
w okresie Wielkiego Postu.
W Środę Popielcową i Wielki Piątek wierni, którzy
ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 60 lat,
zobowiązani są do zachowania postu ścisłego. Post ścisły
pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa
skromne posiłki w ciągu dnia.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne.
GORZKIE ŻALE
Niedziela, godz. 6:00
wieczorem
DROGA KRZYŻOWA
Środa - dla dzieci, po Mszy
św. wieczornej
Piątek - dla dorosłych po Mszy
św. wieczornej
JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu nasza
parafia zbiera ofiary na „Centrum
Kobiet”, czyli na pomoc kobietom
w trudnej sytuacji finansowej.
„Centrum Kobiet” jest organizacją
charytatywną i służy pomocą materialną, duchową oraz
doradczą. Przeciętnie w ciągu roku w naszym mieście
otrzymuje pomoc około 5,000 kobiet.
Przy wejściu do bazyliki są wyłożone
butelki. Prosimy wziąć jedną do domu i
wypełnić drobnymi monetami. Butelkę
należy zwrócić do Niedzieli Palmowej.
Bóg zapłać za wsparcie.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
4 kwietnia - Św. Kazimierza
Urodził się w 1458 roku w Krakowie na
Wawelu jako syn Kazimierza IV
Jagiellończyka, króla Polski i Litwy, i Elżbiety
Habsburżanki. Stronił od wygód i zaszczytów,
a kiedy w 1461 roku Węgrzy obalili swojego
króla Macieja Korwina, oferując koronę
młodemu Kazimierzowi on odrzucił tę propozycję. W swoim
krótkim życiu (zmarł bowiem w wieku 25 lat) był wierny
ideałom ascetycznym. Wspierał swego ojca w rządzeniu
królestwem. Został kanonizowany w 1521 roku.

7 kwietnia - Św. Perpetui i Felicyty
Żyły w pólnocnej Afryce w II wieku. W więzieniu przyjęły
chrzest. Zginęły śmiercią męczeńską w obronie wiary. Są
patronkami bezpłodnych kobiet.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
16 - 24 WRZEŚNIA 2020

Cena: $1,950
Opiekun duchowy: Ks. Stanisław Jankowski, CR
W programie: Nazaret, Góra Błogosławieństw,
Kafarnaum, Tabgha, Góra Tabor, Kana Galilejska,
Betlejem, Ein Karem, Jerozolima, Jerycho, Góra
Kuszenia, kąpiel w Morzu Martwym, Betania.
Po więcej informacji oraz w sprawie rezerwacji proszę
dzwonić do biura podróży REK Travel - (773) 777-7733.

5 marca - Pierwszy Czwartek
W pierwszy czwartek modlimy się w
intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
6 marca - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
7 marca - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

Więcej informacji oraz program Kongresu można znaleźć na stronie
https://pvm.archchicago.org/events/not-alone

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 1 marca na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
ZA KATOLIKÓW W CHINACH
Aby Kościół w Chinach zachował wierność
Ewangelii i wzrastał w jedności.
„Utrata słuchu przychodzi stopniowo”
BADANIE SŁUCHU
Organizacja HEAR USA i OAK STREET
HEALTH zaprasza parafian na bezpłatne
badanie słuchu w niedzielę, 22 marca po Mszy św. o
godzinie 9:00 rano, 10:45 i 12:30 po południu. Badanie
odbędzie się w Sali Resurrection Hall.
CHICAGO

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2019
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać zaświadczenie
potrzebne do rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą ofiar
złożonych na naszą parafię w 2019 roku, proszeni są kontakt z
biurem parafialnym pod numer tel.: 773-342-3636.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1 MARCA 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
February 23, 2020 / 23 lutego 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Annual Catholic Appeal

$ 5,969.00
($ 9,625.00)
($ 3.656.00)
$ 4,294.00

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.

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Week of February 23
Anonymous - $300
Joseph Jurek - $300
Helena Grot - $200
Juan Diaz - $140
Helena Dziemianko - $100
Daniel & Bronislawa Gibala - $100
Anna & Leszek Olechno - $100

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COFFEE HOUSE
Please stop in Resurrection Hall on Sunday from 10
AM to 12:00 PM for coffee and delicious pastry.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki w
każdą niedzielę od godz. 10 rano do 12 na smaczne pączki,
kremówki, gofry i wiele innych smakołyków.

MARCH 8, 2020
Daylight Savings Time Begins

8 MARCA 2020
Zmiana czasu z zimowego na letni:
przesuwamy zegarki o godzinę do
przodu
SECOND COLLECTION

This week’s second collection
is for the Annual Catholic Appeal.
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na pokrycie kosztow energii. Bóg zapłać.
CHICAGO

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia i
Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede wszytkim
modlitewnej, ale również finansowej i materialnej najuboższym w
Ugandzie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą
stronę www.themissionforthepoor.com lub zadzwoń do Janiny
(773) 512-2077. Donacje można składać: Polish & Slavic Federal

Credit Union - 4147 N Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer
Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

