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12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);
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PARISH OFFICE

BIURO PARAFIALNE

Open: Monday - Friday, 8:00 am - 8:00 pm
Czynne: Poniedziałek - Piątek, 8:00 am - 8:00 pm
Lunch Break / Przerwa obiadowa - 1:00 - 1:30 pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - February 19
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Janiny, Stanisława i Lucyny; O
potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Wiktora z okazji urodzin;
8:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
†Cecylia Wrońska, zmarła w Polsce;
TUESDAY / WTOREK - February 20

6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving in our
parish;
7:00AM - ††Za zmarłych zmartwychwstańców;
8:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 PM- O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
WEDNESDAY / POPIELCOWA- February 21

6:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii, Pawła, Kordiana, Wiktora,
oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; †† Poor souls in
purgatory;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy Rusz; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
††Paulina i Stefan Piotrowski;
THURSDAY/ CZWARTEK - February 22

6:00 PM - ††Frank & Florence Konieczny;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny Tuzińskiej z okazji
urodzin;
8:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
FRIDAY / PIĄTEK - February 23
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
SATURDAY / SOBOTA - February 24

6:00 PM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników Czerwonego Jabłuszka;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 25

6:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Roberta Greis i wnuczek Mai i Emi;
†Józef, Franciszek, Irena, Józef, Jadwiga, Ryszard i Andrzej;
7:30 AM - Health and blessings for Helen S. Adams on her birthday; †Jan
Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin: Nadej, Jurek, Król,
Mrozek, Strzebońscy i Gawęda; †Lucjan Milewski; †Bronisław Szwajnos;
†Tadeusz Tekień;
10:45 AM- †Basia Zyzda; †Wanda Zyzda;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla właścicieli i pracowników
Czerwonego Jabłuszka; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja
Gondka z okazji urodzin i imienin, oraz o Bożą opiekę dla jego dzieci, wnuka,
rodziny i przyjaciół; †Antoni Zalewski; †Maria Stec; ††Marianna i Eugeniusz
Fiedukiewicz; ††Elżbieta
i Józef Fudalewski; ††Marek i Marian
Mielenkiewicz; †Zofia Baluk; ††Aleksandra i Antoni Toczydłowski;
†Bolesława; ††Eugenia i Stanisław Kakareko;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem św. Rity;

BAPTISM / CHRZTY

Olivia Kessler
Danni Aniela Ciesielski
ZAŚWIADCZENIA DO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO /
TAX INFORMATION AVAILABLE
Zarejestrowani parafianie, którzy chcieliby
otrzymać zaświadczenie potrzebne do
rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą ofiar złożonych na
naszą parafię w 2017 roku, proszeni są o kontakt z biurem
parafialnym: 773‐342‐3636. Przygotowane zaświadczenia
można odebrać osobiście w biurze parafialnym lub zostaną
wysłane na adres domowy.
Registered parishioners who would like to receive a statement
of their 2017 church donations for income tax preparation are
asked to contact the parish office at 773-342-3636. The
statements can be picked up in our office or mailed to your
home.
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Maria Wiśniewski;
Adoration
of the Blessed Sacrament
Monday – Saturday 8:30 am – 6:45
pm except at Mass, funerals or wedding times.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Od poniedziałku do soboty:
8:30 - 18:45 za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.

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

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA: 7:45 rano & 6:45 wieczorem
SOBOTA:
5:00 P.M.

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

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

1st Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
2/22 St Peter's Chair
This feast has been celebrated in
Rome since at least the fourth
century. It signifies the unity of the
Church founded upon the Apostles.

February 18, 2018
POPE FRANCIS TWEET
The Lord is present in our lives,
showing us all His love and
encouraging us to respond with
generosity.

2/23 St. Polycarp (- 155)
He was a disciple of the Apostles, bishop
of Smyrna, and a friend of St Ignatius of
Antioch. He went to Rome to confer with
Pope Anicetus about the celebration of
Easter. He was martyred in about 155 by
being burnt to death in the stadium.
Polycarp is an important figure in the
history of the Church because he is one of
the earliest Christians whose writings still survive. He
bears witness to the beliefs of the early Christians and the
early stages of the development of doctrine.

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.

If you would like to receive a daily Lenten reflection by
email, sign up at: wordonfire.org
PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz,
Rev. Edward Jaskuła, Rev. Antoni Bus,
Rev. Tomasz Wojciechowski, Maria i
Franciszek Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos
CHICAGO

LENTEN REFLECTION
Lent, our spiritual journey from
death to life, is communal in
nature. We cannot make good
with God without making good
with neighbors; our offenses against them are offenses
against God. Jesus taught repeatedly (in Mark 11:25 and
Matthew 6:14-15, not to mention the Lord’s Prayer) that
forgiveness from God calls for recognition of our own
sinfulness. Genuine repentance opens our heart to the
wrong we do others and the self-righteousness with which
we bind them.

A Precious Human Life
Every day, think as you wake up,
Today I am fortunate to have woken
up, I am alive,
I have a precious human life,
I am not going to waste it,
I am going to use all my energies to develop myself,
To expand my heart out to others,
To achieve enlightenment for the benefit of all beings,
I am going to have kind thoughts towards others,
I am not going to get angry or think badly about others, I
am going to benefit others as much as I can.

NIGHTFEVER 2018
HOLY NAME CATHEDRAL
SATURDAY FEBRUARY 24,
@ 7:30 PM
Celebrant and Homilist Fr. Ken Simpson
Nightfever -9:00 PM Night Prayer 11:30 PM
This is an evening of Adoration, Music and
Reconciliation
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

1st
4th Sunday
Sunday of
of Lent
Advent / Christmas Eve

NEWS
NEWS

Pope calls worldwide day of prayer and
fasting for peace February 23
Francis, speaking to tens of
thousands of people in St. Peter’s Square for his weekly
blessing, said he was making
the appeal because of the
“tragic prolonging” of conflicts around the world. Feb.
23 is a Friday in the first full week of the Christian season of Lent, during which fasting from food and extra
acts of charity are encouraged as a sign of penitence.

Lent 2018
Days of Mercy and
Forgivness
The Holy Father has indicated
the Fourth Sunday of Lent as a
special moment of prayer and
celebration of the Sacrament of Penance. In keeping with
the Jubilee theme, the Archdiocese of Chicago will
observe this time as the Days of Mercy and Forgiveness,
on Friday and Saturday, March 10 and 11, 2018, to
express our communion with the universal Church.

Catholic Charities Legal Assistance Department
Catholic Charities Legal Assistance Department has
attorneys and volunteer attorneys available to provide
advice in numerous areas of law. If you are unsure about
your legal rights or lost in the legal system, let us help
you. Services include in-depth advice and possible direct
representation on many issues, including landlord/tenant
issues, family law, consumer and debtor rights,
foreclosure, employment issues, orders of protection,
power of attorney, and more. CCLA provides free to lowcost legal services to eligible low-income individuals. For
help and more information, contact the legal advice line at
(312) 948-6821.

Sign up for online giving at

GiveCentral

for your weekly offertory and other donations!
Three reasons to sign up:
1. Give Central is completely safe and secure as it follows
SSL encryption standards.
1. It’s easy to sign up, update throughout the year, and
review your gifts as often as you like.
2. You can make your gifts through most credit cards or
online checking.
CHICAGO

December
February24,
18,2017
2018

Discerning Where God Leads You,
Lessons on How to Listen and Follow God:
A Lenten Retreat
Young adults from across the Archdiocese of Chicago are
invited to gather together to continue their Lenten journey
on the evenings of Monday, February 26 and Tuesday,
February 27 for a retreat that will provide insight on how
to recognize, trust, listen, and follow the voice of God.
“Discerning Where God Leads You, Lessons on How to
Listen and Follow God” will take place at the St. James
Chapel at the Quigley Pastoral Center at 835 North Rush
Avenue from 6:30 to 9 p.m. each evening. The event is
free and a light Lenten dinner will be served.
Our Scouts would like to say a big
THANK YOU to all who helped
support their recent fund raiser.
The scouts were able to sell over
800 pączki last Sunday after the
9:00 AM 10:45 and 12:30 masses.
Hopefully all who bought the pączki were able to enjoy
themselves and did not eat too many.
Also, many thanks to Ideal Bakery, Wiklanski Bakery,
Racine Bakery, Montrose Deli, Szymanski Deli, Old
Warsaw & Baranowski Bakery, Olympia Bakery for your
pączki donations.
Thank You all for your support of
St. Hyacinth Basilica's Cub
Scouts of Pack 3124 and Boy
Scouts of Troop 124!

This week’s second collection is for the
heating costs of the parish. Thank you
for your generosity.

Angels.......AS EXPLAINED BY CHILDREN.
I only know the names of two angels, Hark and Harold.
-Gregory, age 5
Everybody's got it all wrong. Angels don't wear halos
anymore. I forget why, but scientists are working on it.
-Olive, age 9
It's not easy to become an angel!
First, you die.
Then you go to Heaven, and
then there's still the flight
training to go through. And then
you get to agree to wear those
angel clothes.
-Matthew, age 9
ST. HYACINTH BASILICA
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST 2018 ROKU

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12)
Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post, napisał, że chciwość gasi miłość i przeradza
się w przemoc. Obraca się ona, dodał, przeciwko tym, których uważa się za zagrożenie:
nienarodzonym dzieciom, chorym, cudzoziemcom i bliźnim. Hasłem orędzia są słowa z
Ewangelii świętego Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu”.
Papież wyjaśnił, że tymi słowami, wygłoszonymi na Górze Oliwnej Jezus zapowiedział
„wielkie udręki” i sytuację, w jakiej może znaleźć się wspólnota wierzących."W obliczu

bolesnych wydarzeń pewni fałszywi prorocy wielu wprowadzą w błąd, tak iż grozić będzie
wygaśnięcie w sercach miłości, która jest istotą całej Ewangelii" - podkreślił.

Franciszek wezwał wiernych, by nauczyli się rozpoznawać fałszywych proroków, których porównał do „zaklinaczy
węży”, wykorzystujących ludzkie emocje po to, by zniewalać ludzi. Wiele osób, zauważył, „daje się zwieść powabom
trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście”, a inni żyją „pod urokiem iluzji pieniądza, w
rzeczywistości czyniącego ich niewolnikami zysku lub niegodziwych interesów”. Fałszywymi prorokami, napisał
Franciszek, są też „szarlatani”, którzy proponują łatwe i natychmiastowe sposoby zaradzenia cierpieniom. Wśród nich
wymienił "fałszywe remedium w postaci narkotyków", relacje „jednorazowego użytku”, łatwe, nieuczciwe zarobki. "Jak

wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego, w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem
okazują się dramatycznie pozbawione sensu "- dodał. "Ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to,
co jest najcenniejsze, jak godność, wolność i zdolność kochania" - przestrzegł papież. Zaznaczył też: „To pokusa próżności
prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw, a potem się ośmieszamy... A ze śmieszności nie ma powrotu" - dodał.
Zdaniem Franciszka tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, „korzeń wszelkiego zła”. Jej
następstwem, wskazał, jest odrzucenie Boga. To zaś „przeradza się w przemoc, obracającą się przeciwko tym, których

uważamy za zagrożenie dla naszych pewników, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem,
cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom” - dodał. Także świat w opinii papieża jest

świadkiem ostygnięcia miłości, czego dowodzą „odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu”. Dodał również, że morza kryją
„szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji”. "Niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są
poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci" - zaznaczył. Jako znaki stygnięcia miłości we wspólnotach
wiernych papież wymienił następnie „egoistyczną gnuśność, jałowy pesymizm, pokusę izolowania się i angażowania w
nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światową”. "Odpowiedzią Kościoła na te zjawiska są w czasie Wielkiego Postu
modlitwa, jałmużna i post" - przypomniał. Wyjaśnił, że praktykowanie jałmużny „uwalnia nas od chciwości i pomaga nam

odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem”... Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym,
autentycznym stylem życia. Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w
możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele" - wyznał

Franciszek. Jest to szczególnie ważne, dodał, w czasie Wielkiego Postu, gdy liczne organizacje przeprowadzają zbiórki dla
Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji. Wyraził też przekonanie, że post „odbiera siłę” przemocy i
„rozbraja”. Franciszek wyznał następnie, że chciałby, aby jego głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego i dotarł do
wszystkich ludzi dobrej woli. "Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi

was lodowacenie paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie
się do nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby pomóc braciom" - wezwał.
Na zakończenie przesłania na tegoroczny Wielki Post Papież zachęcił do wzięcia udziału w inicjatywie „24 godziny dla
Pana”, która będzie okazją do sakramentu pojednania w kontekście adoracji eucharystycznej. W tym roku odbędzie się ona
z piątku na sobotę 9 i 10 marca.
Watykan 2018 r.

WE WSPOMNIENIACH LIT
URGICZNYCH W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY :
LITURGICZNYCH
•Piątek, 23 luty - Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Polikarp należy do Ojców Apostolskich czyli świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i
przekazali nam pewne treści pochodzące od Apostołów, są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa, a
chrześcijaństwem lat późniejszych. Polikarp był uczniem św. Jana Apostoła Ewangelisty, który to ustanowił św.
Polikarpa swoim uczniem, wyświęcił i mianował go biskupem w Małej Azji. Polikarp żył w I wieku chrześcijaństwa, znał
osobiście kilku uczniów Zbawiciela i utrzymywał z nimi bliskie stosunki. Gromadził wokół siebie ludzi i wpajał w nich
cnotę i pobożność. Był bardzo dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze Chrystusa. Został uwieziony i poniósł śmierć
męczeńską, oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii, obrzędów i zwyczajów. Namiestnik skazał Polikarpa na
śmierć przez spalenie na stosie. Płomienie nie chciały się jednak go imać więc zginął od pchnięcia sztyletem.
Pozostawił po sobie cenny list do Filipian - świadectwo tradycji apostolskiej.

MODLITWA ŚW. POLIKAR
POLIKARPA
PA
Najmilszy Boże, Tyś mnie od wieków ukochał, wyświadczając mi codziennie i co godzinę niezliczone dobrodziejstwa i okazując
swą miłość, bo chcesz, abym był wiecznie szczęśliwy. Ja zaś niewdzięczny nie miłowałem Cię ani Ci nie służyłem. Przepuść w
czym zbłądziłem, i przyjmij zaręczenie mojej wierności, że Ci odtąd chcę być uległym i takim pozostać aż do śmierci. Amen
CHICAGO
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PODZIĘKOWANIE HARCERZY

19:30

18:00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI - ŚRODA
po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem

Harcerze z Jackowa wraz z
rodzinami pragną serdecznie
podziękować: Ideal Bakery,
Wiklanski Bakery, Montrose Deli,
Szymański Deli, Old Warsaw,
Baranowski Bakery, Racine Bakery
i Olympia Bakery za donacje
pączków oraz wszystkim
kupujacym. Dziękujemy za Wasze
dobre serca i wsparcie dla nas!!!

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
zaprasza na spotkanie informacyjne
dotyczące procesu likwidacji zadłużenia
poprzez Bankructwo
Prezentacji dokonają polskojęzyczni
prawnik, reprezentujący klientów w
procesie bankructwa, a także certyfikowany księgowy (CPA), z
wieloletnia praktyką jako edukator finansowy.
Podczas spotkania omawiane będą między innymi następujące
zagadnienia:
*Jak planować swoje finanse, mądrze oszczędzać i
inwestować?
Jak zarządzać domowym budżetem?
*Jakie warunki muszą być spełnione, żeby złożyć wniosek o
bankructwo?
*Jakich długów można się pozbyć w procesie bankructwa?
*Jakie są rodzaje bankructwa (tzw. chapter 7 lub chapter 13)?
*Jak odbudować zdolność kredytową?
Spotkanie odbędzie się we wtorek,
20 lutego, o godzinie 7:00 wieczorem
w Centrum Kopernikowskim przy
5216 W. Lawrence w Chicago.
Po więcej informacji na temat spotkania
można dzwonić pod numer telefonu:
773 282 1122 wew. 414.

MODLITWA NA WIELKI POST
W czasie Wielkiego Postu modlitwa jest
kluczowym
elementem
do
lepszego
zrozumienia Boga i tego, w jaki sposób przez
swoją śmierć i Zmartwychwstanie wybawił
nas od grzechu.

Dłoni Boża, przebita gwoździem, przemów za mna,
wskrześ mnie z nicości, aby oczy ślepe mogły dojrzeć
świat wyzwolony od zbrodni.
Dłoni Boża z krwią zastygłą w ciszy, otwórz drogę ku
prawdzie Twojej, aby człowiek głuchy usłyszał
psalm miłości i poznał bojaźń.
Chwilo śmierci gorzka i święta, weź za rękę zbłąkanego
człowieka, aby drogę zobaczył jedną
świat trędowaty od grzechu. Amen
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

AKTUALNOŚCI

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 18 lutego
II składka zostanie przeznaczona na koszty
związane z ogrzewaniem naszej bazyliki.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary
na ten cel!

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Państwu D&R Janowicz za hojną ofiarę w
wysokości $400 dolarów;
*Pani C. Lauerman za ofiarę w wysokości $225
dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, U&M Kramarski, E&G
Szeszko, Z Rychtarczyk za ofiary w wysokości
$100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!

18 lutego 2018

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
“Zachęcam przede wszystkim
członków Kościoła, aby z
zapałem podjęli drogę
wielkopostną, czerpiąc
wsparcie z jałmużny, postu i
modlitwy. Zachęcam też do
włączenia się 9 i 10 marca w
inicjatywę „24 godziny dla
Pana” oraz skorzystania z
możliwości adoracji i spowiedzi sakramentalnej. W każdej
diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez
24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy
adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.”

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Sakrament Bierzmowania młodzieży w
naszej bazylice odbędzie się 25 kwietnia
2018 roku o godz. 19:00. Rozpoczęły się
również katechezy przygotowujące do
sakramentu bierzmowania dla dorosłych,
które odbywają się w każdą niedzielę po
Mszy św. o 9:00 rano w sali budynku
parafialnego w Resurrection Hall. Jeśli ktoś
chciałby uczestniczyć w tym programie
prosimy przyjść do biura szkoły w niedzielę
od 10:00 do 11:00 rano lub w tygodniu
zadzwonić do kancelarii parafialnej.
Katechezy prowadzi diakon Franciszek
Girjatowicz. Zapraszamy.

PRZESŁANIE NA WIELKI POST
"Gdy poświęcamy więcej czasu na
modlitwę, pozwalamy naszemu sercu
odkryć ukryte kłamstwa, którymi
zwodzimy samych siebie, by
ostatecznie szukać pociechy w Bogu.
On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy
mieli życie". Franciscus
CHICAGO

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

