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 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Ted Kania,
+Anna Gubernat
8:00 AM - For conversion of sinners & for holy vocations;
7:00 PM - O Boże błog. dla Zgromadzenia Zmartwychwstańców
TUESDAY / WTOREK - MARCH 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Stanisława w dniu ur.; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan, Beatrice; The Connolly
Family; +Edward and Lorraine Nazimek; +Joseph Witas
7:00 PM - O Boże błog. dla Stanisława w dniu urodzin
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 18
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Zofii; +Ted Kania,
+Anna Gubernat
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan and Beatrice, +Edward and
Lorraine Nazimek
7:00 PM - W int. uciekających się do Boga przez przyczynę o. Pio
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 19
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla siostry Józefy; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; O potrzebne łaski dla ks. Józefa Wacławika z
ok. imienin; W int. Marii Czyżewskiej z ok. ur; +Ted Kania, +Anna
Gubernat, +Józefa Inda
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya and Jesus Alberto Anaya;
Blessings for Isabella, Juan and Beatrice; +Edward and Lorraine
Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, seminarzystów oraz dzieci w
Afryce ofiarodawców, dobroczyńców i ochotników „Misji dla
Ubogich”; O Boże błog. dla Małgosi Langer przez wstaw. św. Józefa i
św. Jana Pawła II
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 20
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 Isabella, Juan and Beatrice;
7:00 PM - O Boże błog. dla papieża Franciszka,
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan and Beatrice; +Edward and
Lorraine Nazimek
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Józef Liszka
SUNDAY / NIEDZIELA - MARCH 22
6:00 AM - +Zofia Przekop, +Patryk Tarasiuk
7:30 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatrice; +Jan Plewa,
+Wacław Maszkiewicz,
9:00 AM - +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski,
+Jan Mazur (2 rocz.); +Ted Kania, +Anna Gubernat, +Patryk Tarasiuk
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez,
+Margaret Heneghan, +Chester Mitoraj CR, +Sr. Mary Virgil SSFN,
+Anna Kohl, +Edmund, Consuelo Arias, +Carmen Ponce, +Mark,
Lilian, Evelina, Olivia Karaskiewicz, +Conception Ponce De Leon
12:30 PM - O powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego;
+Władysława i Józef Ciołek, +Edward Haruza, +Henryk Gasowski,
+Patryk Tarasiuk
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian; +Patryk Tarasiuk

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, Krystyna Kuczwara.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Stanislaw Uss

†Maria Musiał

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

THIRD SUNDAY OF LENT
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.
3/18 St Cyril of Jerusalem (315 - 386)
He was born in 315 of Christian parents and succeeded
Maximus as bishop of Jerusalem in 348. He was active
in the Arian controversy and was exiled more than once
as a result. His pastoral zeal is especially shown in his
Catechesis, in which he expounded orthodox doctrine,
holy Scripture and the traditions of the faith. They are
still read today, and some of the Second Readings of
the Office of Readings are taken from them. He died in
386. He is held in high esteem by both the Catholics
and the Orthodox, and he was declared a Doctor of the
Church by the Pope in 1883.
3/19 St 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.

MARCH 15, 2020
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.

This week’s reflection
God’s love for us is so
great, it’s even enough for
those of us who got a late
start on Lent.
It’s never too late
to turn to the Lord.
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

THIRD SUNDAY OF LENT
Prayer Corner
PRAYER TO ST. JOSEPH FOR THE UNEMPLOYED
O Saint Joseph, we pray to you for those
who are out of work, for those who want to earn their
living or support their families.You who are the patron of
workers; grant that unemployment may vanish from our
ranks; that all those who are ready to work may put their
strength and abilities in serving their fellowmen
and earn a just salary. You are the patron of families; do
not let those who have children to support and raise lack
the necessary means. Have pity on our brothers and
sisters held down in unemployment and poverty
because of sickness or social disorders. Help our political
leaders and captains of industry find new and just
solutions. May each and every one
have the joy of contributing,
according to his abilities, to the
common prosperity by an honorable
livelihood. Grant that we may all
share together in the abundant goods
God has given us and that we may
help underprivileged countries.
Amen.

New Relics Received
Below is a list of new relics that we have
received. Most of them are grouped in 3’s
and more. If you are able and willing to help
sponsor part of the cost of a reliquary or
even a whole reliquary, please see Fr. Steve.
Most reliquaries go for $120.00 and up.
1. St. Valerani
2. St. Thomas Aquinas
3. St. Paul of the Cross
4. Sts. Rose Vit., Rose of Lima, Veronica & Rosaliae
5. Sts. Margaret Cort., Roch, & Louis
6. Sts. Francis de Sales, Vincent and Paul, Amandi con pont.
& Marco
7. Sts. Francis, Agus Dei, Margaretha, OL Vrouv, Vincent &
Laurence
8. Sts. Vincent DePaul, John Perboyre
9. St. Cunegunda
10. Pope Pius X

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 312-655-7483 or
tintranslationchicago@gmail.com

CHICAGO
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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.

Directives from the Archdiocese
During all Masses and liturgies:
- Refrain from physical contact during the
Sign of Peace (note: the Sign of Peace can be
exchanged without physical contact)
- Refrain from distribution of Holy Communion to the
faithful via the chalice
- Given the frequency of direct contact with saliva in the
distribution of Holy Communion on the tongue, every
consideration should be given by each individual to
receive Holy Communion reverently in open hands for
the time being.
- Refrain from holding hands during the Lord’s Prayer.
- Refrain from using Holy Water fonts

Lenten Video Reflections and Resources
To assist you in your Lenten practices a few multimedia
resources are available for your use.
Video reflections for each week of Lent up to Easter in
English, Polish and Spanish will be available at

https://pvm.archchicago.org/events/lenten-resources

and will be feature on YouTube, Twitter, Facebook and
Instagram.

Chicago’s Got Sisters! Retreat | Chicago, IL |
April 17-18, 2020
We invite you to join Sisters in Chicago from a variety of
communities for 24 hours of discernment and exploring
various forms of consecrated life. This event is for single
Catholic women ages 18-40. For more information,
contact Sister Kara Davis DC at kara.davis@doc.org.
Register now at http://called2.be/CGSApr20.
POPE FRANCIS TWEET

Open your heart to mercy! Divine mercy is
stronger than the sins of men. Jesus Christ,
with his closeness and tenderness, leads sinners into the
place of grace and pardon. This is the mercy of God.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WIELKI POST

Ewangelia - J 4,5-42

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.

O co proszę? O szczerość i otwartość w
spotkaniach z Jezusem.
Spojrzę na Jezusa wędrującego w upale drogami
Samarii. Będę patrzył, jak zmęczony i spragniony
zatrzymuje się i siada przy studni. Tam spotyka kobietę
(ww. 5-7).
Uświadomię sobie, że Jezus pragnie spotykać się ze
mną pośród zwyczajnych wydarzeń dnia – również
tam, gdzie wypełniam codzienne obowiązki. Czy praca,
którą wykonuję na co dzień, zbliża mnie do Jezusa czy
raczej oddala od Niego?
Kobieta jest zaskoczona, że Jezus szuka z nią kontaktu.
Zgodnie z panującymi zasadami, nie powinien z nią
rozmawiać (w. 9). Co więcej, Jezus wie, że rozmawia z
rozwódką (ww. 16-18). Jezus pragnie spotykać się z
każdym człowiekiem.
Pomyślę o tych, których najtrudniej jest mi
zaakceptować i przyjąć. Uświadomię sobie, że Jezus
spotyka się z tymi osobami z taką samą serdecznością,
z jaką odnosi się do mnie.
Usiądę przy studni i będę się przysłuchiwał rozmowie
Jezusa z kobietą. Odsłania On prawdę o jej grzesznym
życiu. Jego sposób rozmawiania z kobietą sprawia, że
potrafi być szczera i otwarta (ww. 17.19).
Co mogę powiedzieć o moich rozmowach z Jezusem?
Czy potrafię odsłaniać przed Nim najgłębsze stany
mojego życia duchowego, emocjonalnego i moralnego?
Jezus w rozmowie z kobietą kilkakrotnie nawiązuje do
pragnień. Zaprasza ją, aby prosiła o głębsze pragnienia
dla swojego życia (ww. 13-15). Czy jest we mnie
pragnienie głębokiego życia z Jezusem? O jakie
pragnienia chciałbym prosić Jezusa najbardziej?
W końcowej rozmowie będę usilnie prosił Jezusa, aby
uwolnił mnie od nieuporządkowanych pragnień, które
osłabiają lub niszczą moje życie duchowe.
W sercu będę nosił modlitwę: „Ciebie pragnie dusza
moja!”.
Ks. Krzysztof Wons SDS

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
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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
16 - 24 WRZEŚNIA 2020

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Bazylice Św. Jacka
Poprowadzi ks. Maciej Sasiak, CR
28 marca (sobota)
Nauka rekolekcyjna dla uczniów Polskiej
Szkoły im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
28 marca (sobota) - godz. 7:00 wieczorem
Msza św. z nauką rekolekcyjną
29 marca (niedziela) godz. 6:00; 9:00; 12:30; 6:30
Msza św. z nauką rekolekcyjną
10:00 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów
Niedzielnej Szkoły Katechetycznej
30 marca - 3 kwietnia
(poniedziałek - piątek)
- godz. 12:30 i 7:00 wieczorem
Msza św. z nauką rekolekcyjną

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
„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.

WAKACJE Z BOGIEM W KOLORADO
dla młodzieży po bierzmowaniu
24 czerwca - 3 lipca 2020

W programie: wycieczki górskie, Msza św. w górach,
spływ po rzece Kolorado, jazda konna, jaskinie w
Glenwood Springs w „Adventure Caverns Park”, kąpiel
w gorących źródłach oraz wiele innych atrakcji.
Koszt wyjazdu $800 od osoby.
Więcej informacji oraz zapisy do 30 kwietnia
u siostry Kingi Hoffmann (773) 342-3636
CHICAGO

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.
ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
zaprasza na dwa spotkania na temat:
1. Wtorek, 17 marca 2020 o godz. 18.00
Emerytura polska i amerykańska (Porozumienie emerytalne
pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi; Zasady łączenia
emerytur polskich i amerykańskich).
2. Wtorek, 24 marca 2020 o godz. 17.30
Świadczenia Social Security (Przegląd programów Social
Security; Zasady ubiegania się o świadczenia; Usługi i
formularze dostępne na Internecie).
Obydwa spotkania odbędą się w Centrum Kopernikowskim
przy 5216 W. Lawrence Ave, Chicago. Po więcej informacji
proszę dzwonić: (773) 282-1122 wew. 414 .

W niedzielę, 22 marca zostaną
uroczyście wprowadzone do naszej
bazyliki relikiwe błogosławionych
misjonarzy - męczenników z Peru:
o. Michała Tomaszka OFMConv i
o. Zbigniewa Strzałkowskiego
OFMConv.

Od piątku, 19 marca, będziemy gościć
w naszej parafii ojców franciszkanów z Polski, którzy
przygotują nas na to wydarzenie.
Modlitwa dziękczynna za dar męczenników z Peru
Panie, Ty obdarowaleś łaską kapłaństwa Twoich synów błogosławionych Michała i Zbigniewa oraz posłałeś ich
jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa i
prosimy, abyś ich wsławił równiez koroną świętych.
Za krew przez nich przelaną dla Ciebie uczyń nas
świadkami wiary, nadziei i miłości, zachowaj nasze życie
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.
Przyjmij do Twojego królestwa niewinne ofiary
przemocy i daj im nagrodę wieczną. Amen
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
March 8, 2020 / 8 marca 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Central & Eastern Europe

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

$ 6,323.00
($ 9,625.00)
($ 3.302.00)
$ 4,785.00

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 March 8
Anonymous - $300
Anna Haruza - $300
Grzegorz Szeszko - $150
Harry Bork - $130
Grzegorz Szczepanski - $120
T.M. Bajkowski - $100
Janusz Kulawiak - $100
Zenobia Milewski - $100
Michael Ziemba - $100

WAŻNE!!!
W związku z szerzącym się koronawirusem,
Archidiecezja Chicago w oparciu o wskazówki
Amerykańskiego Ośrodka ds Kontroli i Prewencji Chorób
przypomina o zachowaniu działań zapobiegawczych w
celu zmniejszenia ryzyka wszelkiego rozprzestrzeniania
się wirusa.
Zgodnie z zarządzeniem Archidiecezji Chicago bardzo
prosimy, aby w czasie liturgii Mszy św. nie podawać
sobie rąk na znak pokoju, nie chwytać się za ręce w
czasie Ojcze nasz, przyjmowanie Komunii Św. na rękę
oraz o pozostanie w domu jeśli osoba choruje i ma
gorączkę. Należy zachować higienę przez częste mycie
rąk, unikanie bliskiego kontaktu z chorymi, używanie
środków dezynfekujących. Pamiętajmy w modlitwie o
wszystkich chorych.

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECOND COLLECTION
This week’s second collection
is for the repair needs of our basilica.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na naprawy i remonty naszej bazyliki. Bóg zapłać.
CHICAGO

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

