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 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Grażyny Pienieckiej z ok. urodzin; +Ted
Kania, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss, +Maria
Musiał, +Janina Michalczyk, +Maria Maj; +Margaret Heneghan
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Grażyny Pienieckiej z ok.
urodzin; +Artur Skrzydlak, +Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - MARCH 31
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss,
+Maria Musiał, +Janina Michalczyk, +Maria Maj;
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Artur Skrzydlak, +Dusze w czyśćcu cierpiące
WEDNESDAY / ŚRODA - APRIL 1
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Grażynyu Pienieckiej z ok. imienin;
+Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss, +Janina Michalczyk, +Maria Maj
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +George Robarge
7:00 PM - O Boże błog. dla Grażyny Pienieckiej z ok. imienin; +Anna
Gubernat, +Artur Skrzydlak, +Dusze w czyśćcu cierpiące
THURSDAY / CZWARTEK - APRIL 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss, +Maria Maj
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
7:00 PM - O powołania kapłańskiei i zakonne; +Anna Gubernat,
+Artur Skrzydlak, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Margaret Heneghan
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - APRIL 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss, +Janina Michalczyk
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; Czajkowski & Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus; +Maria Maj
7:00 PM - O Boże błog. i nieustającą opiekę Matki Bożej w rodzinie
Zofii; +Krystyna Skrzynik, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak,
+Dusze w czyśćcu cierpiące, +Janina Michalczyk, +Stanisław Uss
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - APRIL 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla ks. Adama Piaseckiego z ok. 49 rocz.
święceń kapłańskich; O Boże błog. dla Miry Puszman; O zdrowie dla
Jerzego z ok. ur.;+Artur Skrzydlak, +Janina Michalczyk, +Maria Maj
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. dla ks. Adama Piaseckiego z ok. 49. rocz.
święceń kapłańskich; +Józef Filip, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak,
+Stanisław Uss, +Dusze w czyśćcu cierpiące
PALM SUNDAY / NIEDZIELA PALMOWA - APRIL 5
6:00 AM - +Zofia Przekop, +Henryk Janicki w 16. rocz. śmierci,
+Artur Skrzydlak, +Maria Maj
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family;+Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza w 1. rocz. śmierci, + Henryk Gasowski,
+Lucjan Milewski, +Zmarli z rodziny Widlak, Chrzan, Kwiecień,
Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński, Włodarski,
+Anna Gubernat, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny;
+Czesław Przystupa; +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z
rodziny, +Artur Skrzydlak
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Margaret Heneghan
12:30 PM - W intencji zyjących i zmarłych członków Kół Żywego
różańca; O Boże błog. i opiekę Maryi dla Pawła Pyki z ok. 12. rocz. ur;
+Edward Haruza w 1. rocz. śmierci, +Władysława i Józef Ciołek,
+Stanisław Sak, +Henryk Gasowski, +Anthony Kowalik, +Charles
Kierland, +Józefa Pyka w 20. rocz. śmierci, +Józef Baran w 14. rocz.
śmierci. +Józef Kubieniec w 4. rocz. śmierci, +Radosław Kosikowski
w 4. rocz. śmierci, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian; +Artur Skrzydlak

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.

Please remember to support our parish.
We ask parishioners to make a Sunday
offering by sending an envelope by mail
to the office address: 3636 W. Wolfram
St., Chicago, IL 60618 or electronically (online) via
the website: sthyacinthbasilica.org (go to:
"donations", then complete all information and finally
press "donate now").
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED
SUPPORT

FIFTH SUNDAY OF LENT
THIS WEEK’S REFLECTION
Creighton University's Online Ministries
Reflection for 5th Sunday of Lent
“…In today’s Gospel, the tomb is right where God meets
us. Like many of our brothers and sisters across the
world right now, Jesus received news that his good friend
Lazarus had fallen ill. By the time he is able to make the
journey to pay him a visit he has died. Upon arriving in
Bethany, Jesus is met separately by Lazarus’ sisters Mary
and Martha who both have the same words for
him: “Lord, if you had been here, my brother would not
have died.” In our current reality of this pandemic, we
might be saying the same thing to God. Our sadness and
our anger is real. The Psalmist puts words to how we
might be feeling: “Out of the depths I cry to you, O
Lord.” (PS 130:1)
God’s response to our cry is provided today by the
prophet Ezekial: “I will open your graves and have you
rise from them.” (EZ 37:12) Jesus steps forward to the
tomb of his friend with three powerful commands:
“Take away the stone.”
“Lazarus, come out!”
“Untie him and let him go.”
Jesus calls us out of dark, death-dealing tombs and into
the healing, holy light of his love. It might be hard to
hear the voice of Jesus in these fearful times over the
voices of dark spirits that tempt us to panic and isolate
and keep the tomb’s stone right where it is. In a recent
interview, Pope Francis provides a simple way to step
into the light:

MARCH 29, 2020
LENT
WAY OF THE CROSS
Please remember to pray the Stations
of the Cross at home.
FASTING - 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.

LENTEN ALMSGIVING - BABY BOTTLES PROJECT
"Spare Change Saves Babies"
During Lent we support „Woman’s
Centers” of Greater Chicagoland. 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 return the ’BABY BOTTLE’ first weekend after
our church will reopen.

“We must rediscover the concreteness of little things,
small gestures of attention we can offer those close to us,
our family, our friends...We must understand that in small
things lies our treasure. These gestures of tenderness,
affection, compassion are minimal and tend to be lost in
the anonymity of everyday life, but they are nonetheless
decisive, important.”…

CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

FIFTH SUNDAY OF LENT

IMPORTANT!!!
Due to the ongoing pandemic,
Masses in our parish, as in all
churches in the Archdiocese of
Chicago have been temporarily
suspended. Our basilica is
closed until further notice.
TELEVISED MASS: Archdiocese of Chicago
https://www.archchicago.org/coronavirus
MASS FROM ST. HYACINTH BASILICA:
sthyacinthbasilica.org
MASS FROM HOLY NAME CATHEDRAL:
Masses will be available on our YouTube channel
beginning at 4 p.m.
WEEKDAY MASS FROM ST. JAMES CHAPEL:
Starting Tuesday, March 17
Masses will be available on our YouTube channel
beginning at 10 a.m.
MASS FROM OLD ST. PATRICK’S CHURCH
IN CHICAGO: Every Sunday at 5 p.m.
http://www.livestream.com/oldstpats

MARCH 29, 2020
From the Archdiocese of Chicago
3/19/2020
Palm Sunday and Holy Week
Liturgies will not be celebrated
publicly in our parishes.
There are NOT to be any public celebrations, even
outside including live Stations of the Cross on Good
Friday.
There are NOT to be any distribution of blessed palms;
however, if a priest blesses palms privately, those
palms may be reserved for distribution at a later date
to be determined by the USCCB and/or Archdiocese
of Chicago.
Easter sacraments for RCIA candidates and
catechumens are to be postponed – guidance will be
provided later on when they might be celebrated
after this crisis subsides.
The Mass of the Lord’s Supper (without washing of the
feet), the Liturgy of the Lord’s Passion, and the
Easter Vigil will be celebrated by Cardinal Cupich
and the auxiliary bishops in Holy Name Cathedral
without a congregation and will be livestreamed.
There should be no Communion services currently nor
during Holy Week until we are cleared to return for
public liturgies.

BELLS CALL TO PRAYER
Cardinal Cupichis asking Catholic parishes to ring their church bells five times a day, as a
means of calling all to unite in prayer during the COVID-19 pandemic. The prayer times
begin at 9 AM on March 21, and continue every three hours each day, with the last bells
rung at 9 PM. Each of the five prayer times will be dedicated to a specific group
particularly affected by the pandemic.
9:00 AM - Prayer for those infected with the virus and all who are ill
Lord, place your healing hand on those who suffer illness. Bring them to full health and ease their anxious hearts.
May our prayer and the intercession of the Blessed Virgin Mary encourage them that they are not alone.
We ask this in Jesus’ Name. Amen.
12:00 PM - Prayer for health care workers and those attending to the sick
Lord, we are ennobled by those who put their lives at risk in caring for the sick.
Keep them safe and embolden them when they are weary. We ask this in Jesus’ Name. Amen.
3:00 PM - Prayer for first responders and essential workers
Lord, we pray for those who run to danger to keep us safe and those who serve the common good. Embrace them with
your mantle of protection and comfort the fears of their families. We ask this in Jesus’ Name. Amen.
6:00 PM - Prayer for people of every nation and their leaders
Lord, the pandemic opens our eyes to see each other as brothers and sisters in one human family. We pray for people
of every nation and their leaders, asking that they be inspired to seek the good of all and quell the voices of division.
We ask this in Jesus’ Name. Amen.
9:00 PM - Prayer for those who have died today
Lord, we grieve the passing of our sisters and brothers who have died this day. We commend them to your tender
mercy, confident that nothing, not even death, will separate us from your love. We ask this in Jesus’ Name. Amen.
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA
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SŁOWO OD KS. PROBOSZCZA

Kochani Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Pozdrawiam każdego i wszystkich bez wyjątku.
Kiedy przekroczyliśmy półmetek w wielkopostnych praktykach, kiedy przyszedł czas na „kwarantannę”,
przymusowy pobyt w domach, pozwólcie na osobistą refleksję. Niewątpliwie, czas w którym przyszło nam żyć jest
trudny dla wielu. Dla moich współbraci w kapłaństwie jak i dla mnie osobiście, trudnym jest do przyjęcia fakt, nie
odprawiania Mszy św. publicznie w niedzielę. Przed nami wizja celebracji Świętego Triduum Paschalnego i Uroczystości
Zmartwychwstania w kaplicy bez udziału wiernych, przesunięcia Uroczystości I Komunii i Sakramentu Bierzmowania.
Dla każdego z nas, dla którego Żywa Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest pokarmem
codzienności, ta niemożność przyjęcia Go do serca jest bardzo trudnym doświadczeniem. Jakkolwiek oceniamy bieżący
czas potrzeba nam zdrowej i głębokiej refleksji.
Na początku Wielkiego Postu zapraszani jesteśmy do podjęcia wysiłku głębokiej modlitwy, służby poprzez uczynki
miłosierdzia, i ofiary poprzez jakąś formę wyrzeczenia. Ilu z nas traktuje tę szansę poważnie a jak wielu z nas przyjmuje
jako kolejny Okres Liturgiczny w życiu Kościoła? Co nam zostało? Pustynia i czterdzieści dni zapraszających nas by
stanąć uczciwie przy boku Pana. Pustynia, nie ma chleba ani wody, ale On mówi „nie samym chlebem żyje człowiek”.
Ważnym jest Jego Święta obecność i zapewnienie, że zawsze Jestem przy tobie.Czy mogę się zgodzić na taki scenariusz?
Ja i On,
Mój współmałżonek i On,
Moja Rodzina i On.
Moja starość i On,
Moja samotność i On.
I wydaje się, że Zło nas może pokonać. Popatrz jak czyni to Jezus. „ Nie samym chlebiem żyje człowiek”, „ Nie

będziesz wystawiał Pana Boga na próbę”, „Odejdź Szatanie, Panu Bogu będziesz się kłaniał i Jemu jedynemu będziesz
cześć oddawał”...(Łk 4). To wszystko było doświadczeniem Syna Bożego przed rozpoczęciem realizacji swojej misji tu
na ziemi. A potem, całe życie. Zaledwie trzy lata, ale dla Boga tylko tyle a może aż tyle potrzeba było, aby zrealizować
wolę Ojca. A potem nauczanie, wybór uczniów, świadectwo Miłości Ojca i Człowieka aż po krzyż, cierpienie, śmierć i
zmartwychwstanie. I aż tchu w piersiach brakuje nad tym „Bożym Scenariuszem”. On tego dokonał i z mocą zaprasza
nas na tę drogę odkupienia. Zatem my, Boży Wybrańcy, Naród Święty, Królewskie Kapłaństwo mamy przestraszyć się
Zła, które zostało pokonane przez Pana, do którego my należymy. Należymy, prawda?
Zostaliśmy w domach!! Zamknięto świątynie, przyjmować możemy Pana naszego w „duchowej Komunii”,
organizujemy czas na wspólną modlitwę. Nie ma już usprawiedliwienia, że nie ma czasu na dialog, czy na wspólną
modlitwę. Czy nie jest to większa sposobność przypatrzeć się sobie i na nowo „rozbudzić” w sobie Miłość tego, który nas
kiedyś ze sobą połączył? Wierzę, że jest to taka chwila na odkrycie, że jesteśmy Bożym Domowym Kościołem, że jest
miejsce, gdzie zaprosiliśmy już dawno Jezusa i gdzie ON ma zająć pierwsze miejsce. Jak nigdy dotąd musimy zrozumieć,
iż Bóg woła nas abyśmy odkryli fenomen Żywego Kościola, którym jesteśmy i każdy w tej wspólnocie ma niezastąpioną
rolę. Czy czujesz to co ja w tym momencie? To ja tęsknię za wami a moja tęsknota przemienia się w nieustanną
modlitwę i ofiarę Eucharystyczną, którą będę sprawował codziennie w Waszej Intencji.
Nie jesteśmy sami. Pan Jest pośród nas, a my jesteśmy Jego Ciałem. Ta sytuacja przecież nie będzie trwała bez
końca. I wnet Pan zaprosi nas na Wielką Noc i będziemy przez to doświadczenie odważniejsi, by stanąć przed
Zmartwychwstałym i wyznać, że w Panu i Bogu naszym jesteśmy prawdziwie WOLNI.
Pozdrawiam Was miło

Ks. Stanisław, CR
PRZEPISY POSTNE

Pamiętajmy, aby w czasie
Wielkiego Postu w piątek
odprawić Drogę Krzyżową a w
niedzielę odśpiewać Gorzkie Żale.
CHICAGO

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, czyli jeden posiłek do
syta oraz dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu
nasza parafia zbiera ofiary na
„Centrum Kobiet”, czyli na
pomoc kobietom w trudnej
sytuacji finansowej. Butelki, wypełnione
monetami, prosimy przynieść do kościoła
w najbliższą niedzielę, od momentu
ogłoszenia, że kościoły są otwarte. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary na ten cel.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Nauki rekolekcyjne będą dostępne
na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org.
WAŻE INFORMACJE!
W związku z pandemią koronawirusa, decyzją
Kardynała Błażeja Cupicha, Biskupa Archidiecezji
Chicago, Msze święte i nabożeństwa w naszej
archidiecezji, również w naszej bazylice oraz
wszystkie spotkania grup parafialnych, programy
religijne, zostały zawieszone. Kościoły i kaplice
zostały tymczasowo zamknięte.

Niedzielna Msza święta z naszej bazyliki
jest dostępna na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org oraz
na Facebooku & YouTube

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII
KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby
koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak
najszybciej opanować pandemię. Prosimy, abyś
przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do
których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy
zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować
sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy
się bezradni w tej sytuacji zagrożenia, ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i
opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego
Syna Jezusa. Amen
Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

zachowaj nas, Panie!

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy,

wysłuchaj nas, Panie!

Biją Dzwony!!!
Codziennie, od soboty, 21 marca, pięć razy w ciągu dnia, co trzy godziny, począwszy od 9 rano, biją dzwony kościelne.
Każde bicie dzwonów jest dedykowane specyficznej grupie ludzi dotkniętej pandemią koronawirusa. Poniżej znajdują
się intencje i krótkie modlitwy, które można odmówić w wyznaczonej godzinie bicia dzwonów:
9:00 AM- W intencji osób zarażonych wirusem i wszystkich chorych.
Panie, połóż swoją uzdrawiającą dłoń na tych, którzy cierpią z powodu choroby. Daj im uzdrowienie
i wlej pokój w ich pełne lęku serca. Niech nasza modlitwa i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny
da im pewność, że nie są sami. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.
12:00 PM – W intencji pracowników służby zdrowia i tych, którzy opiekują się chorymi.
Panie, jesteśmy umocnieni postawą tych, którzy ryzykują życie opieką nad chorymi. Chroń ich
i dodawaj im sił, gdy są zmęczeni. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.
3:00 PM– W intencji pracowników pierwszego kontaktu i tych, których praca jest konieczna
Panie, prosimy za tych, którzy wychodzą naprzeciw zagrożeniu, aby zapewnić nam bezpieczeństwo, i za tych, którzy
służą wspólnemu dobru. Otul ich płaszczem swej opieki i otrzyj łzy lęku z oczu ich rodzin. Prosimy o to przez
Chrystusa Pana naszego. AMEN.
6:00 PM– W intencji wszystkich narodów i ich przywódców
Panie, pandemia otwiera nam oczy, aby spojrzeć na siebie nawzajem jako na braci i siostry w jednej ludzkiej rodzinie.
Modlimy się za ludzi z wszystkich narodów i ich przywódców, prosząc, aby szukali dobra dla wszystkich i tłumili głosy
podziału. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.
9:00 PM – Modlitwa za tych, którzy dziś umarli
Panie, opłakujemy śmierć naszych sióstr i braci, którzy zmarli tego dnia. Polecamy ich Twojemu litościwemu
miłosierdziu, mając pewność, że nic, nawet śmierć, nie oddzieli nas od Twojej miłości. Prosimy o to przez Chrystusa
Pana naszego. AMEN.
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

March 22, 2020 / 22 marca 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Mail-in donations / Ofiary otrzymane pocztą
$ 1,758.00
Online giving / Ofiary złożone drogą elektroniczną $ 280.00
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
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
Pietryka Funeral Home - $500
Joseph Jurek - $500
Henrietta Markowski - $150
Teresa Konsewicz - $100
Ewa Czauz - $150 (online)
Mariusz Zochowski - $100 (online)

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
W związku z pandemią koronawirusa
Msze święte w naszej bazylice a także w
całej Archidiecezji Chicago zostały
czasowo zawieszone.
Abyśmy mogli utrzymać naszą parafię, zwracamy się do
parafian z prośbą o wysłanie niedzielnej ofiary pocztą na
adres biura parafialnego:
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618
lub drogą elektroniczną (online) przez stronę internetową:
sthyacinthbasilica.org (należy nacisnąć: „donacje”,
następnie uzupełnić wszystkie informacje i na końcu
nacisnąć „wpłać teraz”.)
Z góry dziękujemy za wsparcie finansowe
i za wszystkie ofiary.

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 i Tanzanii. 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pragniemy poinformować, że zamówieone intencje Mszy
świętych z wyznaczonych godzin są codziennie
odprawiane bez udziału wiernych.
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

