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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 20
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.; †Felipe Mejia;
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;
8:00 AM - Health and blessings for Sr. Claudia Radzewicz;
7:00 PM - Jurek Family; Joseph Jr. & Joseph Sr.; O Boże
błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Klaudii Stolarczuk w dniu
imienin; O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Sr.
Claudii Radzewicz w dniu imienin; †Józef J. Jurek;
TUESDAY / WTOREK - March 21
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;
8:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.; †Felipe Mejia;
7:00 PM - O pokój na świecie;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 22
6:00 AM - †Felipe Mejia;
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;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
THURSDAY / CZWARTEK - March 23
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 - †Michael Connolly Jr.; †Felipe Mejia;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
FRIDAY / PIĄTEK - March 24
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii, oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; ††Za zmarłych z rodziny
Iwony;
8:00 AM - Birthday blessings for Marianne Colon;
7:00 PM - †Felipe Mejia;
SATURDAY / SOBOTA - March 25
6:00 AM - †Felipe Mejia;
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 - Birthday blessings for Margaret Alomar;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr.& Jr.;
7:00 PM - †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr.& Jr.;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 26
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - Przez wstawiennictwo M. B. Nieustającej Pomocy o
szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii oraz Boże
błogosławieństwo dla jej rodziny; †Lucjan Milewski;

10:45 AM - Health and blessings for Mary Kopinski; Health
and blessings for Nini and Ania; †Alexis Jaynah Villasin;
†Jeannette Kompel; ††Stanislaus & Ludomira Smolenski;
†Leokadia Sadowski; †Mike Bindia;
12:30 PM - †Józef Ciołek; †Józef J. Jurek; †Maria
Gołębiowska w 5. rocznicę śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Kuba Maksymilian Borkowski;

Parish Web Page and Facebook
Check out the new Parish Website: sthyacinthbasilica.org. and
the official Parish Facebook page by clicking on the link on the
home page of the website.

Parafialna Strona Internetowa i Facebook
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: sthyacinthbasilica.org. Zapraszamy
również na naszą oficjalną stronę na Facebook’u,
na którą można wejść klikając na link na głównej
stronie naszej Bazyliki.
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 am - 6:45 pm
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Janice Katherine Caison;
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

3rd Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
3/20 Saint 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 honourably do good work with the gifts God has
given them, and of workers in general.
rd

3/22 Wednesday of the 3 week of Lent
St Deogratias (d. 457)
3/23 St Turibius of Mongrovejo (1538 - 1606)
He was born in Spain in about 1538 and
studied law at the university of Salamanca.
He was named bishop of Lima in 1580 and
sailed to America. Full of apostolic zeal,
he traversed his gigantic diocese three
times, generally on foot, baptizing, teaching and confirming the natives. He assembled many synods and councils to make the Church strong, organised,
and above all holy; and he strongly defended the rights of
the natives, who were Spanish citizens according to the
law but who were nevertheless being oppressed by the
colonists and the provincial governors. He died in Lima
on 23 March 1606.

3/24 Friday of the 3rd week of Lent
Saint Macartan (- 506)
3/25 The Annunciation Solemnity
The Annunciation of the Lord, is the
Christian celebration of the announcement by the angel Gabriel to the Virgin Mary that she would conceive and
become the mother of Jesus, the Son
of God, marking his Incarnation.
Gabriel told Mary to name her son
Jesus, meaning "Saviour". Many
Christians observe this event with the
Feast of the Annunciation on 25
March, nine full months before Christmas, the ceremonial birthday of Jesus. According to Luke 1:26, the Annunciation occurred "in the sixth month" of Elizabeth's
pregnancy with John the Baptist.[4] Irenaeus (c.130-202)
of Lyon regarded the conception of Jesus as 25 March
coinciding with the Passion. (Wikipedia)
CHICAGO
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Week 3 Lenten Reflection
Have our Lenten practices brought us closer to God?
What more or else can we do to come even closer
to God?

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.

Pope Francis Tweet
Lent is the favorable season for renewing our encounter with Christ, living in
his word, in the sacraments and in our
neighbor.

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!

PRAY FOR THE LIVING AND THE DEAD
We extend the mercy of God to our brothers and sisters,
living and deceased, when we intercede for them and
place them in God’s hands. In these prayers, we are connected with our brothers and sisters and with the merciful
Lord himself. I do not cease to give thanks for you as I

remember you in my prayers. I pray that the God of our
Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a
spirit of wisdom and revelation as you come to know
him. (Ephesians 1:16–17)
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Nightfever at Holy Name Cathedral

CONGRATULATIONS

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 for
renovation of the convent.
Thank you for your generosity.

On Saturday March 11, six Recurrectionists celebrated
their 50th anniversary of priesthood. Fr. Don Suberlak,
C.R., Fr. Richard Grek, C.R., Fr. Eugene Szarek, C.R.
Bishop Robert Kurtz, C.R., Rev. Gerald Watt, C.R. and
Rev Dennis Sanders, C.R. Fr. Watt, Bishop Kurtz, and
Fr. Sanders are all vocations from St. Hyacinth.

2017 Summer Scripture Seminar at USML

JUNE 25 TO 30
Enrich your spiritual life this summer, attend presentations by some
of the best Scripture Scholars in the
world. Pray, eat and socialize with
the speakers and other attendees, and find respite on our
peaceful grounds. Attendees may commute or stay overnight, and can choose to come for individual lectures or
the entire seminar. The best way to enjoy the program is
to stay for the week from Sunday evening through Friday morning to experience the rhythm of prayer, study
and relaxation with the Mundelein community. Continuing Education Units are available! Early Bird Registration discount is offered until April 30th. This year the
focus is Revelation: A Book of Hope in Troubled
Times. For more information and registration: www.summerscripture.org.

On Sunday March 12, Bishop Kurtz, C.R. celebrated his
anniversary Mass here at St. Hyacinth with family and
friends in attendance at the 10:45 am Mass. Bishop
Kurtz served as the Bishop of the Diocese of Hamilton in
Bermuda until last year.

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

Relevent Radio
Through their website, you can
sign-up for 40 days of emails,
meditate on the Station of the Cross
with one of three audio versions,
and pray with one of the four 17minute Rosary options. Explore what all they have to offer on their website: www.relevantradio.com/lentresources
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REFLEKSJA NAD SŁOWEM Z DZISIEJSZEJ EWANGELII

"ZACZERPNĄĆ U
ŹRÓDŁA"
Dzisiejsza
Ewangelia
przytacza
niezwykłe
spotkanie Jezusa
z
Samarytanką.
Jest południe, skwar,
pora nienajlepsza do
czerpania
wody
ze
studni. A jednak Jezus
wybiera ten niedogodny czas i rozmawia z Samarytanką.
Kobieta jest zaskoczona. Przecież Żydzi i Samarytanie byli
wrogo do siebie nastawieni. Jezus nie zważa jednak na
pochodzenie kobiety, to nie jest istotne, by dokonało się
spotkanie. W naszym życiu również Bóg nieraz wybiera na
spotkanie moment bardzo niedogodny, gdy nie
spodziewamy się, że coś znaczącego się wydarzy. To On
wybiera czas i jest Inicjatorem spotkania. Człowiek może
skorzystać z zaproszenia, lub je zignorować.
Spotkanie z Jezusem całkowicie odmienia życie
Samarytanki. Jezus nie każe jej rozpamiętywać
przeszłości, analizować, nie obarcza jej poczuciem winy,
nie oskarża. Trzeba jednak uznać prawdę o sobie samym,
bo spotkanie z Jezusem odbywa się zawsze w konkrecie
naszych doświadczeń z przeszłości, naszych słabości,
naszych niechlubnych decyzji, niewykorzystanych szans,
upadków. „Prawdę powiedziałaś”, mówi Jezus, a to
wyznanie przez kobietę prawdy o sobie jest początkiem
całkowitej przemiany. Samarytanka jest ufna, pokorna i
niezwykle otwarta na to, co mówi Jezus. Dlatego Pan
objawia jej, że jest Mesjaszem. Kobieta wierzy Jego
słowom i odtąd nic nie jest już takie samo. Jezus
przywraca jej życiu sens, kobieta staje się wolna i
radosna. Biegnie do miasta i przekazuje wieść o spotkaniu
z Jezusem. Tę radość spotkania z Bogiem chce dzielić z
innymi, wychodzi więc dalej, ku drugim i pragnie dawać
świadectwo.
Nam również Jezus wyznaje, że jest Mesjaszem i
chce, by ta Prawda stała się osią naszego życia. Zostawmy
więc na chwilę nasze dzbany codziennego zabiegania,
byśmy zajęci tysiącem spraw nie zapomnieli o naszym
powołaniu do świadczenia o Jezusie, który przychodzi z
uzdrawiającą i wyzwalającą łaską. Jezus pragnie, byśmy
byli szczęśliwi Duchem Św., który mieszka w naszych
sercach. Nie wahajmy się prosić Jezusa o wodę żywą, i o
Jego przemieniającą łaskę. Zapragnijmy dziś spotkania z
Jezusem i otwórzmy serca na Jego zaproszenia. Możemy
być pewni, że Jezus chce stać się naszym najgłębszym
pragnieniem, Źródłem, z którego zawsze możemy
zaczerpnąć. Jak czekał na Samarytankę przy studni o
najgorętszej porze dnia, tak czeka i na nas, ze Swym
Miłosierdziem, które jest źródłem niewyczerpanym,
czystym i żywym. Zapragnijmy, by Jezus przemieniał nas i
czynił nas piękniejszymi. Niech częste spotkania z Nim na
modlitwie i w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii,
wzbudzają w nas pragnienie ostatecznego spotkania z
Nim, gdy przyjdzie powtórnie.

CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

 Poniedziałek, 20 marca - Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość przeniesiona jest z niedzieli 19 marca
Św. Józef pochodził z królewskiego rodu
Dawida, mimo to nie posiadał żadnego
majątku, zarabiał na życie trudząc się obróbką
drewna. Mieszkał zapewne w Nazarecie. Nie
był on według ciała ojcem Jezusa, był nim
jednak według żydowskiego prawa jako
małżonek Maryi. Zaręczony z Maryją stanął
przed tajemnicą cudownego poczęcia.
Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć,
wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę
wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy
Cień Najwyższego pokornie asystował w
wielkich tajemnicach i według otoczenia św. Józef był uważany za Jego
ojca. On to kierował w drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię,
przedstawiał Je w świątyni jerozolimskiej i uciekając do Egiptu ocalił
przed prześladowaniem króla Heroda, powędrował z 12-letnim Jezusem
do Jerozolimy na święto Paschy. Potem już się w Ewangelii nie pojawia.
Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem nauczania
publicznego Pana Jezusa. Józef w wydarzeniach z dziecięcych lat Pana
Jezusa odgrywa znaczącą rolę. Jemu anioł wyjaśnia tajemnice
wcielenia Syna Bożego, jemu poleca ucieczkę i powrót do Nazaretu po
śmierci Heroda. Apokryfy, ojcowie Kościoła powszechnego, pisarze
podkreślają, że do tak wielkiej godności, opiekuna i wychowawcy Pana
Jezusa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, żywiciela i głowy Świętej
rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie
stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich. Jest on
patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, diecezji, miast
oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot,
a także cieśli, drwali, robotników. Jest tez patronem dobrej śmierci.

 Sobota, 25 marca - Uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi,
niewiasty z Nazaretu, by zwiastować
Jej, że to na Niej spełnią się obietnice
proroków, a Jej Syn, którego pocznie
w cudowny i dziewiczy sposób za
sprawą Ducha Świętego, będzie
Synem samego Boga. Corocznie
Kościół w dniu 25 marca przypomina
nam wielką tajemnicę Zwiastowania
Pańskiego, kiedy to Maryja posłuszna
wezwaniu Boga, godzi się zostać
Matką Jezusa Chrystusa. Wypowiedziała znamienne słowa zgody: "Oto
ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk
1,38). Te słowa Maryi skierowane do Archanioła Gabriela zaważyły na
losach zbawienia świata. Wszystko zależało od Jej decyzji, od Jej
przyzwolenia. Wyrażając swoje znamienne "fiat" - niech się tak stanie Maryja dała cudownie ciało Bogu, by stał się człowiekiem. Akcentuje się
nie tylko moment zwiastowania, lecz jeszcze bardziej wcielenia się
Chrystusa, czyli przyjęcia przez Niego ludzkiego ciała. Fakt, iż
uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia
nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Powszechnie posługujemy się
dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania, są to
"Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".
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DROGA
KRZYŻOWA DLA
DZIECI - ŚRODA
po Mszy św.
o godz. 7:00
wieczorem

NIEDZIELA - 18:00
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej bazylice
rozpoczną się od soboty, 25 marca do piątku, 31
marca i poprowadzi je ks. Jerzy Rolka,C.R. sekretarz
prowincjalny dyrektor Archiwum Prowincji w Krakowie.
NAUKI REKOLEKCYJNE - ROZKŁAD

Sobota, 25 marca: 7:00 PM
Niedziela, 26 marca:
6:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM, 6:30 PM
Poniedziałek, 27 marca - piątek, 31 marca:
7:00AM, 12:30, 7:00 PM

Nauki rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży ze szkoły
sobotniej i niedzielnej:
Sobota, 25 marca: Polska Szkoła Sobotnia: godz. 9:00 AM ,
10:00 AM
Niedziela, 26 marca: Niedzielna Szkoła Katechetyczna:
godz. 10:00 AM - dzieci i młodzież, a po nich Nauka
Rekolekcyjna da katechetów - godz. 11:15 AM

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w
rekolekcjach w tym wyjątkowym czasie jakim jest
czas Wielkiego Postu.

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 19 marca
II składka zostanie przeznaczona na remont
naszego parafialnego konwentu.

Bóg Zapłać za wasze nieustanne wsparcie i ofiary !

DROBNE MONETY RATUJĄ DZIECI
Dziękujemy
wszystkim
tym,
którzy
odpowiedzieli
na
zaproszenie
akcji
wielkopostnej "The Baby Bottle Project”"Butelka dla niemowlęcia". Centrum Dla
Kobiet jest organizacją, która pomaga
kobietom w ciąży w bardzo trudnej sytuacji
finansowej. Nasze
wsparcie pomoże
uratować niewinne życie nienarodzonego
dziecka oraz uchroni matkę przed
dokonaniem aborcji. Jeżeli ktoś chciałby
jeszcze dołączyć do akcji serdecznie zachęcamy.
Prosimy
o
zabranie
do
domów
specjalnie
przygotowanych na ten cel buteleczek znajdujących
się z przodu prezbiterium, wypełnienie ich drobnymi
pieniążkami i zwrócenie pod koniec Wielkiego Postu.
Wielkie "Bóg Zapłać" za wsparcie dla tych
najmniejszych i potrzebujących.

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA MARZEC:

*Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie
doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w
postaci pomocy materialnej.
CHICAGO

PIĄTEK - 19:30
ZRZESZENIE AMERYKAŃSKOPOLSKIE
zaprasza wszystkich zaineresowanych na
bezpłatne spotkanie informacyjne na temat:

ŚWIADCZENIA SOCIAL SECURITY EMERYTURA POLSKA i AMERYKAŃSKA
Pierwsze spotkanie odbyło się w zeszły wtorek, natomiast
drugie spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 21 marca o
godz. 18:00 w Centrum Kopernikowkim przy 5216 W.
Lawrence. 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.

MODLITEWNIK
Ks. Steve zebrał cykl modlitw tworząc
jeden modlitewnik. Modlitwy są
napisane w języku polskim
i angielskim. Chociaż nie jest on
wyczerpującą książeczką modlitewną,
możesz być zainteresowany kilkoma
ważnymi modlitwami, które
znajdziesz w tej broszurce, znajdują się
tam m.in.: Modlitwa do Ducha
Świętego, Modlitwa do św. Józefa, Modlitwa o
Cierpliwość, Modlitwa do św. Judy Tadeusza, Modlitwa
o Uwolnienie, O pokój w Rodzinie, Modlitwa przed
Operacją, Modlitwa o Zatrudnienie itp. Książeczki są
dostępne w zakrystii za dowolną ofiarą.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Państwu: M&E Gaj, Z. Milewski, S. Ugolik,
J. Nieds za ofiary $100 dolarów;

Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

