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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE
WEEKDAY / W TYGODNIU
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);
8:00 A.M. (Eng); First Friday5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
HOLY DAY ANTICIPATED /
W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH

7:00 P.M. (Pol.)
HOLY DAYS OF OBLIGATION /
W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE

6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);
8:00 A.M.(Eng.); 12:30 P.M. (Pol.);
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
SUNDAY ANTICIPATED /
NIEDZIELNA W SOBOTĘ

5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
SUNDAY/ W NIEDZIELĘ

6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);
12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);
6:30 P.M. (Pol.);

3636 West Wolfram Street
Chicago, IL 60618 (773) 342-3636
Fax: (773) 342–3638

www.sthyacinthbasilica.org
e-mail: info@sthyacinthbasilica.org
PARISH OFFICE BIURO PARAFIALNE
Open: Monday - Friday, 8:00 am - 8:00 pm
Czynne: Poniedziałek - Piątek, 8:00 am - 8:00 pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - March 13
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej
Pomocy o szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; †Helena Gaj; †Danuta;
8:00 AM - †Lilian M. Stan;
7:00 PM - †Zuzanna Gąsiorowska;
TUESDAY / WTOREK - March 14
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; †Helena Gaj;
8:00 AM - †Lilian M. Stan;
7:00 PM - †Zuzanna Gąsiorowska;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 15
6:00 AM - †Lilian M. Stan;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła, Kordianka i Wiktora; Przez wstawiennictwo M.
B. Nieustającej Pomocy o szczęśliwą operację i zdrowie dla
Zofii, oraz Boże błogosławieństwo dla jej rodziny;†Helena Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Zuzanna Gąsiorowska;
THURSDAY / CZWARTEK - March 16
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life;
7:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
8:00 AM - †Lilian M. Stan;
7:00 PM - †Emilia & Franciszek Skuratowscy; †Zuzanna
Gąsiorowska;
FRIDAY / PIĄTEK - March 17
6:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; †Helena Gaj; ††Za zmarłych
z rodziny Iwony;
8:00 AM - Connolly Family;
7:00 PM - †Zuzanna Gąsiorowska; †Zofia Gierszal, miesiąc po
śmierci;
SATURDAY / SOBOTA - March 18
6:00 AM - For peace for the world;
7:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr.& Jr.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryji dla Darka
w dniu urodzin; ††Za zmarłych Józefów i Józefy z rodziny
Iwony; †Zuzanna Gąsiorowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 19
6:00 AM - †Zuzanna Gąsiorowska;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Wacław Maszkiewicz;
9:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; O zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo dla Józefa Klusek w dniu imienin; †Lucjan
Milewski; †Józef Radzewicz; ††Józef i Józefa Milewski;
†Zofia Len w 36. rocznicę śmierci; †Józefa i Stanisław Pyka;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski; †Francis Drabicki;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryji dla
Józefa Zapora w dniu imienin; O łaskę zdrowia i Boże
błogosławieństwo dla Artura; †Józef Ciołek; †Józef Kakareko;
†Edward Rogala; †Edward Rogala; ††Helena i Bolesław
Badzioch; ††Stefan i Zofia Rogala; ††Maria i Stanisław Feret;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Henryk Prokopowicz;

WELCOME / WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
JULIO AROCHO
ADAM LEJA
MAGDALENA & KAROL CHMARA

BAPTISM / CHRZTY

Julia Jagoda Chilinski
Julia Maria Wiek
Antoni Mateusz Zebura
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Frances R. Drabicki;
† Felipe Mejia;
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.

CONVENT / DOM SIÓSTR
3620 West Wolfram Street
Chicago, Illinois 60618
(773) 278- 4404

2nd Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING

Week 2 Lenten Reflection

3/12 2nd Sunday of Lent

Prayer, fasting, and almsgiving are the three traditional
activities of Lent. They can be viewed as the embodiment of pastoral conversion that requires noticing your
dependency on God and others through prayer, the experiencing of hunger or the “embodied need” of the
poor, and giving of your substance to those in need.
Pastoral conversion is just another name for living the
incarnate love of God manifested at Holy Week, the
final destination of our
Lenten journey.

3/13 Monday of the 2nd week of Lent
3/14 Tuesday of the 2nd week of Lent
3/15 Wednesday of the 2nd week of Lent
3/16 Thursday of the 2nd week of Lent
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.

Parish Lenten Retreat
This year the Parish Lenten Days of
Recollection will take place on
April 2-4. Fr. Michael Sparough, S.J.
and his team will be our featured
speakers. The talks will be given at the Sunday masses
as well as the Monday and Tuesday 7:00 PM masses.
Make sure to mark your calendars!
CHICAGO
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Pope Francis Tweet
Lent urgently calls us to conversion.
We are called to return to God with all
our heart. Jesus is the faithful friend
who never abandons us. Even when we
sin, he patiently awaits our return.

Book of Prayers / Modlitewnik
Fr. Steve has put together a book of prayers. The
prayers are written in both English and Polish.
Although not an exhaustive book of prayers, you may
be interested in several of the prayers in this booklet.
Some of them are: Prayer to the Holy Spirit, To St.
Joseph, For Patience, To St. Jude, For Deliverance, For
Peace in the Family, Before Surgery, For Employment;
to list only a few. The booklets are available in the
sacristy for a free will offering.

The Way of the Cross – Downtown Chicago
FRIDAY, APRIL 14

Join hundreds of participants in a silent procession
following the cross through the streets of Downtown
Chicago with Choral Music, Gospel readings, along four
stops from Daley Plaza to Holy Name Cathedral. For
more information, visit www.wayofthecrosschicago.org.

Way of the Cross
IN OUR BASILICA

The Stations of the Cross are
celebrated each Friday during
Lent at 6:00 PM in English.
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. All are welcome
to join us for this long time Catholic Lenten tradition.
Booklets are available each Friday.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Nightfever at Holy Name Cathedral

SATURDAY, APRIL 1
Join Fr. Michael K. Trail,
Pastor of St. Damian
Parish, for Nightfever at
Holy Name Cathedral,
State and Superior Streets
in Chicago, on Saturday, April 1, beginning with Mass at
7:30 p.m. Following Mass, Nightfever will begin at 9
p.m., with Adoration, Music and Reconciliation, and
Night Prayer at 11:30 p.m. The doors of the Cathedral
will be open to all this evening for prayer and reflection.
For more information, visit www.nightfeverchicago.org.

This week’s second collection
is once again for the Annual Catholic
Appeal. Thank you for your
generosity.

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 312-6557483 or tintranslationchicago@gmail.com.

+Rev. Leonard Krzywda, C.R.
We are sad to announce the death Fr. Len Krzywda, C.R.
He died this past Sunday, March 5 at the age of 78. Fr.
Len served as pastor here at St. Hyacinth in the early
90’s. Most recently, he was the associate pastor at St.
Hedwig Parish here in Chicago. Fr. Len served for many
years as Novice Master for USA Province Canadian
Province, and the Brazilian Region of the Congregation
of the Resurrection. During the Vietnam War, Fr. Len
served as Chaplin in the US Army. Eternal rest grant on
to him, oh Lord, and let perpetual light shine upon him.

St. Patrick’s Day,
March 17, falls on a Friday this
year. Cardinal Cupich has given
a general dispensation to Catholics from abstaining from meat on
this day. Instead, Catholics in the
Archdiocese of Chicago who choose to make use of this
general dispensation are asked to substitute another form
of penance for the Lenten Friday abstinence.

2017 Caps Beat Meetings
The next Beat meeting for Beat 2023
will take place on Wednesday March 22
at St. Joseph Village at 6:30 PM.

Chicago’s Got Sisters! | March 31-April 1
Spend 24 hours visiting and
praying with sisters from a
variety of religious
communities. Come experience
community life, while asking
questions about discernment
and getting answers in real
time. For single Catholic
women ages 18-40. For more information, contact Sister
Theresa Sullivan, D.C., at sistertheresa.sullivan@doc.org
or 812-963-7556. Register now online at http://
called2.be/CGSMar17
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2017 ROKU

"Do odkrycia na nowo daru Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu i służyć
Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących" - zachęcił papież Franciszek w
swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasło brzmi:
„Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.
Papież na wstępie przypomniał, że „Wielki Post jest okresem, w którym chrześcijanie

wezwani są do nawrócenia, aby wzrastali w przyjaźni z Bogiem. Służą temu post, modlitwa i
jałmużna.” W swoim orędziu nawiązał do przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31).

Franciszek wskazał, że tekst ten wzywa nas do otwarcia drzwi naszego serca na drugą
osobę, ponieważ każdy człowiek niezależnie od swojego statusu materialnego jest darem.
Stąd Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej,
oblicza Chrystusa. Dotyczy to zwłaszcza przyjęcia życia i umiłowania go, zwłaszcza gdy jest kruche. Ojciec Święty odnosząc
się do postaci bogacza wskazał następnie na zaślepienie spowodowane przez grzech i podporządkowanie nas samych i
całego świata „egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju”... Bogacz nie
widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu” – zaznaczył. „Źródłem jego nieszczęść jest nie-

słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą
siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją
zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata” – stwierdził papież. Franciszek
podkreślił, że "Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w jego Słowie, w
sakramentach i w bliźnim. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na
nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach
potrzebujących” – powiedział Ojciec Święty. Papież zachęcił wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy
poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych
częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. „Bracia i Siostry! Módlmy się za siebie

nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas
będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej” – zakończył swoje wielkopostne orędzie papież Franciszek.

Watykan, 2017 r.

WE WSPOMNIENIACH LIT
URGICZNYCH
LITURGICZNYCH
W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY
 Piątek, 17 marca Wspomnienie św. Patryka,
biskupa
Patryk urodził się ok. roku 385 w Brytanii. Był
więźniem piratów. Po odzyskaniu wolności
został kapłanem, a potem biskupem. Na
biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i
wysłał go do Irlandii. Patryk zastał tam małe
grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy
w morzu pogaństwa. Krajem rządzili
naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin.
Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał
większość z nich pozyskać dla wiary.
Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do
ich władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii.
Przeszkadzano mu w jego misji, były również zamachy na jego życie.
Utrudzony pracą apostolską ostatnie dni swojego życia spędził w zaciszu
klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Zmarł 17 marca 461 w Płn.
Irlandii. Patryk żył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii. Irlandia czci go
więc jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jego postać została
spopularyzowana w USA przez irlandzkich emigrantów.
Jego atrybutem jest trzymany w dłoni liść koniczyny białej (symbol
Irlandii), którego miał, jak głosi legenda, użyć do
objaśnienia dogmatu Trójcy Świętej podczas swej misji chrystianizacyjnej
w Irlandii.

 Sobota, 18 marca - Wspomnienie św. Cyryla

Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
CHICAGO

† Rev. Leonard Krzywda, C.R.
Ze smutkiem zawiadamiamy o
śmierci śp. księdza Leonarda
Krzywdy, C.R., który zmarł w zeszłą
niedzielę, 5 marca, w wieku 78 lat.
Ks. Leonard służył jako proboszcz w
naszej parafii Św. Jacka na początku
lat 90-tych. Ostatnimi czasy był
wikariuszem w Parafii św. Jadwigi w
Chicago. Przez wiele lat służył jako
mistrz nowicjatu dla prowincji amerykańskiej, kanadyjskiej i
regionu brazylijskiego Zgromadzenia Zmartwychwstanców.
Podczas wojny w Wietnamie ks. Leonard służył jako kapelan
w armii amerykańskiej.

„Wieczny odpoczynek racz mu na Panie, a światłość
wiekuista niechaj mu świeci. Niech spoczywa w pokoju.”
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PODZIĘKOWANIE

NIEDZIELA - 18:00

PIĄTEK - 19:30

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

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 12 marca
II składka zostanie przeznaczona na
Archidiecezjalną Kwestę Katolicką

Bóg Zapłać za wszystkie ofiary
i wsparcie na ten cel!

DARMOWA PORADA LEKARSKA
Przez cały okres Wielkiego Postu można
będzie uzyskać darmową poradę
lekarską w gabinecie dermatologicznym
dr Dulczewskiej -Miller.
Pani doktor zaprasza do swojego
gabinetu w każdy czwartek od godz.
4:00 do 7:00 PM przy
6211 N. Milwaukee/Devan. Zapraszamy pacjentów z
problemami skórnymi, szczególnie tych, którzy nie
posiadają ubezpieczeń i nie stać ich na płatną wizytę .
Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem tel.
773-774-6677, codziennie w godzinach od 11:00-2:00PM.

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :

*Panu: G. Kulhawik za ofiarę $120 dolarów;
*Państwu: M&E Gaj, D. Seiwert, S. Rembelinski za
ofiary $100 dolarów;

Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

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

ŚWIADCZENIA SOCIAL
SECURITY EMERYTURA POLSKA i AMERYKAŃSKA
Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 marca o godz.
18:00, na którym polskojęzyczny przedstawiciel biura Social
Security poruszy m.in. następujące zagadnienia:
 Przegląd programów Social Security
 Zasady ubiegania się o świadczenia
 Usługi i formularze dostępne w internecie
 Zasady korzystania z usług tłumacza
Spotkanie drugie odbędzie się natomiast we wtorek 21 marca o
godz. 18:00. Na spotkaniu zostaną omówione sprawy:
 Porozumienia emerytalne pomiędzy Polska i USA
 Zasady łączenia emerytur polskich i amerykańskich
Po więcej informacji na temat spotkań należy dzwonić pod nr
tel. 773-282-1122 wewn. 414.

AKCJA WIELKOPOSTNA
„DROBNE MONETY RATUJĄ DZIECI”
Od 25 do 31 MARCA rozpoczynamy REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE, które poprowadzi ks. Jerzy Rolka z Polski.
Zapraszamy już dziś! Zarezerwuj swój czas!

REKOLEKCJE DLA LEKARZY
Serdecznie zapraszamy lekarzy na
„Weekendowe Rekolekcje z Boskim
Lekarzem”. Temat rekolekcji to:

„UZDRAWIAJĄCA MOC WIARY”.
Rekolekcje odbędą się w dniach 24-26 Marca w
Dominikańskim Centrum Rekolekcyjnym w Justice przy W.
81st Street. Rekolekcje poprowadzi O.Konrad
Ciechanowski, OCist. Zapraszamy do wykorzystania tej
szansy na duchowe ożywienie i umocnienie. Więcej
informacji i rejestracja u sr. Joachimy pod numerem
telefonu: 630-248-9071 albo 708-458-3040
CHICAGO

Jak co roku w naszej parafii trwa
wielkopostna akcja "The Baby Bottle
Project" tzw. "Butelka dla niemowlęcia".
Zachęcamy
wszystkich parafian do
współudziału w akcji zbierania funduszy dla
Centrum Kobiet (The Women's Center). Jest
to organizacja, pomagająca kobietom w
ciąży, będących w trudnej sytuacji
finansowej, służąca poradą, wsparciem i modlitwą.
Przeciętnie w ciągu roku, otrzymuje pomoc ponad 5
tys. kobiet w postaci niezbędnych rzeczy dla małego
dziecka: mleko, pieluchy, wózki itp.
Prosimy
o
zabranie
do
domów
specjalnie
przygotowanych na ten cel buteleczek, znajdujących
się z przodu kościoła, wypełnienie ich drobnymi
pieniążkami i zwrócenie ich pod koniec Wielkiego
Postu. Ogromne "Bóg Zapłać" za wasze hojne wsparcie
dla tych najmniejszych potrzebujących. Dla wielu z nas
może być to wielkopostna jałmużna dla tych
najbardziej potrzebujących.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - March 5, 2017/ 5 marzec, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$4,090.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,814.00

$6,904.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$654.00

Gain / Zysk

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - March 5, 2017 / 1 lipca - 5 marca, 2017

12 marca 2017

SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
"Wielki Post to nowy początek, to droga
prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy
Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią... Wielki Post zachęca
nas usilnie do nawrócenia: jesteśmy wezwani, by powrócić do Boga całym
sercem... Post nie jest tylko odmawianiem
sobie chleba. Jest także dzieleniem się nim z głodnymi."
Papież Franciszek

$220,848.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - March 5, 2017 / 1 lipca - 5 marca, 2017

Gain / Zysk (week 36 - 2016 /17)

$212,500.00
$8,348.00

II COLLECTION: March 5, 2017 / II KOLEKTA: 5 marzec, 2017
Central&Easter Europe / Centralna&Wschodnia Europa

$1,180,00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

Księgarnia EXLIBRIS zaprasza na kolejny Kiermasz
Książki, który odbędzie się za tydzień, 12 marca w
godz.od 9:00 do 12:00 w Resurrection Hall na parterze.
Można będzie tam znaleźć książki dla każdego
o różnorodnej tematyce. Zapraszamy serdecznie.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
FILM "WOŁYŃ”– PROGRAM WYŚWIETLANIA
w PICKWICK THEATRE- 5 S. Prospect Ave. w Park Ridge
*NIEDZIELA - 12 marca - 12:00 PM, 4:00 PM, 8:00 PM
*OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU,
13 - 16 Marca - 8:00 PM
BILETY DO NABYCIA na www.biletyonline.us oraz
w naszej kancelarii parafialnej lub w zakrystii

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.
___________________________________________________

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

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

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. w Res.
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.

*Piątek, 17 marca - 7:30 PM
Św. Franciszka Borgii,
8033 W. Addison St.
w Chicago

_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
___________________________________________________

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
*Piątek, 24 marca - 6:00 PM
Matki Bożej Śnieżnej,
4810 S. Leamington Ave.
w Chicago

*Piątek, 31 marca - 7:00 PM
Św. Packala,
3935 N. Melvina Ave.
w Chicago

CHICAGO

*Niedziela, 26 marca - 1:00 PM
Sacred Heart Church,
8245 W. 111th St. w Palos Hills
*Sobota, 1 kwietnia 7:30 PM
Św. Alberta Wielkiego,
800 S. Linder Ave.
w Burbank

*Niedziela, 2 kwietnia8:00 PM
Św. Konstancji,
5843 W. Strong St.
w Chicago

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.
___________________________________________________

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. Zapraszamy do udziału.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

