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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 27
6:00 AM - †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 - †Bridget & Joseph Connolly;
12:30 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
7:00 PM - †Jan Plewa;
TUESDAY / WTOREK - March 28
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;
8:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
12:30 PM - O pokój na świecie;
7:00 PM - †Henryk Kalawa w 1. rocznicę śmierci; †Stanisława
Kalawa;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 29
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;
12:30 PM - O nawrócenie grzeszników;
7:00 PM - †Józef J. Jurek; †Czesław Sienkiewicz; †Krzysztof
Pielian;
THURSDAY / CZWARTEK - March 30
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 - For vocations to the priesthood and religious life;
12:30 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
7:00 PM - Dziękczynna w 90. rocznicę urodzin Anieli Kardaś,
oraz błagalna o zdrowie i potrzebne łaski;
FRIDAY / PIĄTEK - March 31
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 - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
12:30 PM -O Boże błogosławieństwo dla zmartwychwstańców;
7:00 PM - ††Helena & Jan Wojtas;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - April 1
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;
8:00 AM - For the Holy Father;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr.& Jr.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryji dla Anny
Kakareko w dniu urodzin; †Piotr Dubniak 3 tygodnie po
śmierci; †Janina Kowalska w rocznicę śmierci; †Stanisław
Kowalski;

SUNDAY / NIEDZIELA - April 2
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
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; O szczęśliwą operację dla
Czesława; †Lucjan Milewski;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski; †Felipe Mejia;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla Pawełka Pyka w 9 rocznicę
urodzin; †Józef Ciołek; †Anna Kościuch; †Józefa Pyka w 17.
rocznicę śmierci; †Józef Baran w 11. rocznicę śmierci;
†Radosław Kosikowski w 1. rocznicę śmierci; †Piotr Dubniak
3 tygodnie po śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
NIMFA C. NUNEZ
DOROTA & RAFAŁ STOPA

BAPTISM / CHRZTY
Francesca Anna Wyngowski
Kacper Chmara
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

4th Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
3/27

St John of Egypt (304 - 394)

At the age of 25, John left his home
and became a monk. He lived under
the tutelage of a wise hermit and when
his master died, John decided to withdraw into a more remote cave on
Mount Lycos. There he lived a very
strict life, devoting himself to prayer
and manual work. People started to
visit him, since he was able to perform
miracles, heal the sick and read people’s hearts. He died in 394, at the age of 90.

Pope Francis Tweet
Fasting means not only abstaining from food, but also from
any unhealthy attachment,
and especially sin.

Week 4 Lenten Reflection
Faith always takes us on
a journey beyond the
obvious and tangible.
This was often lacking in
those who experienced
Jesus and His teachings.
When He spoke of offering His Body and Blood,
they exclaimed: "How can this man give us flesh to
eat?" They totally missed the spiritual dimension of
His words and message. He was pointing them to a
higher realm of understanding, while they chose to remain on an earthly level leading only to darkness and
death.
Faith does not come easy. While we see and know people for whom faith seems like second nature, for many
of us it is a gift that reveals itself only with the utmost
diligence and care. It usually begins to appear in times
of transition, distress and/or sickness, for it is in moments like these that the Lord is able to get our attention long enough, so that we can hear His voice above
the noise and confusion of our daily lives. Whenever
trouble breaks into the serenity of our daily existence,
we can be sure the Divine potter is at work trying to
mold us into something beautiful.
....Fr. Dominic P. Irace
CHICAGO
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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.

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.

Prayer Corner
Prayer for Choosing a State of Life
From all eternity, O Lord, You planned my
very existence and my destiny. You
wrapped me in Your love in baptism and
gave me the Faith to lead me to an eternal life of happiness with You. You have
showered me with Your graces and You
have been always ready with Your mercy
and forgiveness when I have fallen. Now I beg You for
the light I so earnestly need that I may find the way
of life in which lies the best fulfillment of Your will.
Whatever state this may be, give me the grace necessary
to embrace it with love of Your holy will, as devotedly as
Your Blessed Mother did Your will. I offer myself to
You now, trusting in Your wisdom and love to direct me
in working out my salvation and in helping others to
know and come close to You, so that I may find my reward in union with You for ever and ever. Amen.

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

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
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Pilgrimage
On Saturday April 1st , we will be hosting a pilgrimage to
the Shrine of the Passion of Christ in St. John’s Indiana.
The bus will depart from in front of the old school building at 9:00 AM. Upon arrival we will do the stations of
the Cross at the shrine; have some time to walk through
the very elaborate gift shop, and then proceed to the Carmelite Monastery for lunch. Cost per person will be
$35.00. Lunch is included in the cost. We should be
back home between 3:00 and 4:00 in the afternoon. If
you have never been to the Shrine, it is well worth your
while. Please sign up after mass in the sacristy, or stop
in the parish office during the week.

A Reflection
In recent months, the media
have seemed to portray a rift
between Pope Francis and
Cardinal Raymond Burke
from the U.S.A. Following is an interesting reflection:
…“The Holy Father, it seems to me, wishes to pare back
every conceivable obstacle people may have invented to
prevent themselves from responding to Jesus Christ’s
universal call to holiness. We all know individuals who
say things like: ‘Oh, I stopped going to Church because
of the Church’s teaching on divorce’, or ‘I could never be
Catholic because of the Church’s teaching on abortion or
on homosexuality’.”
“The Holy Father is asking them to put aside these obstacles and to welcome Christ, without any excuse, into
their lives. Once they come to understand the immeasurable love of Christ, alive for us in the Church, they will
be able to resolve whatever has been troubling them
about the Church, His Mystical Body, and her teaching.”…
…“The Pontificate of Pope Francis should be seen as a
radical call to redouble our efforts for the new evangelization. Radical in the sense that, in our dialogue with
others and with the world, we must start with the beginning, Christ’s call to life with Him. This call of Christ is
the good news of God’s love and mercy which our world
so badly longs.”…
by Cardinal Raymond Burke

Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of
Confirmation? Adult Confirmations will be held during
the spring months throughout the. Archdiocese. Preparation groups are forming now. To register or for information please telephone (312) 534-8032 or go to
www.catechesis-chicago.org.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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SŁOWO OD KS. JERZEGO - REKOLEKCJONISTY

CZY POTRZEBNA ZMIANA? I CO WTEDY?
Zasadniczo dziecko nie lubi kąpieli,
mężczyzna nie lubi sprzątania w
domu, prania. Nikt nie lubi
borowania zębów, choć to wszystko
jest potrzebne, a bez tego człowiek
się rozsypie, nie będzie
funkcjonował prawidłowo.
Podobnie jest z uczestniczeniem w
rekolekcjach. Sporo w nich nie bierze udziału. Dlaczego?
Bo to jest takie borowanie, prześwietlanie, przyglądanie
się sobie w świetle Bożej nauki.
Są pewnie osoby, które do rekolekcjonisty
powiedziałyby tak: "proszę księdza, proszę mówić tak,

żebym ja niczego nie musiał zmieniać, żebym nie musiał
zrywać jakiejś znajomości, żebym nie musiał przestać
oszukiwać, żebym nie musiał przerwać cichych dni z
rodziną, sąsiadem."

Jedna uczennica była na lekcji religii tylko dwa
razy. Spotkawszy ją na kolędzie ksiądz spytał:
- Co się stało? Dlaczego przestałaś chodzić na religię?
- Mam powiedzieć prawdę?
- Tak, tylko to mnie interesuje.
- Chcę powiedzieć, że ksiądz tak prowadzi religię, że
musiałabym się zmienić. I co wtedy?
Są osoby, które zmieniają wokół siebie
wszystko, tylko nie zmieniają siebie i swoich relacji z
Bogiem.
Zapraszam Cię na rekolekcje. To czas dla
Ciebie.

Ks. Jerzy Rolka, CR., zmartwychwstaniec

Modlitwa O Dobre Przeżycie Rekolekcji
Dobry Boże, prosimy o święte natchnienia, o dar skruchy i
szczerą wolę poprawy. Przeniknij ogniem Ducha Świętego
serca tych, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i wspieraj
ich w drodze do nawrócenia. Wszystkich nas zapal Duchem
odwagi i odmień nasze serca. Niech Duch Święty wspiera
kapłana swym światłem, by słowo przez niego głoszone
dawało zbawienny skutek. U stóp Twoich, składamy naszą
parafię. Przyczyń się prosimy do nawrócenia
grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż nas
wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

26 marca 2017

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
Zapraszamy serdecznie w sobotę, 1 kwietnia
na parafialną pielgrzymkę do

Sanktuarium Męki Chrystusa w St. John
i Klasztoru Karmelitów Bosych w Munster
w stanie Indiana

Program:
 Wyjazd autobusem spod parafialnego budynku
szkoły o godz 9:00 rano, powrót między godziną
3:00 a 4:00 po południu;
 Uczestnictwo w wyjątkowej Drodze Krzyżowej na
zewnątrz sanktuarium St. John;
 Lunch u ojców karmelitów w Munster;
Koszt pielgrzymki : $35.00 od osoby
Zachęcamy do uczestnictwa. Szczególnie w czasie
Wielkiego Postu może być to
wyjątkowym czasem modlitwy,
jak i osobistym przeżywaniem
ostatniej drogi Jezusa wraz z Nim
na stacjach Drogi Krzyżowej.
Szczegółowe informacje oraz zapisy w
zakrystii po Mszach św. lub w naszej
kancelarii parafialnej.

Refleksja
W ostatnich miesiącach media
ukazywały rozdźwięk między
papieżem
Franciszkiem
a
kardynałem Raymond'em Burke z
USA. Poniżej przedstawiona jest ciekawa refleksja:
... "Ojciec Święty, jak mi się wydaje, pragnie usunąć każdą
możliwą przeszkodę, którą wymyślają ludzie, aby nie
odpowiadać i nie reagować na powszechne wezwanie Jezusa
Chrystusa w dążeniu do świętości. Wszyscy znamy zapewne
osoby, które mówią takie rzeczy jak: "A, przestałem chodzić

do kościoła ze względu na nauczanie Kościoła na temat
rozwódów" lub "Nigdy nie mógłbym być katolikiem, ze
względu na nauczanie Kościoła w sprawie aborcji i
homoseksualizmu”.

"Ojciec Święty prosi by odłożyć na bok te przeszkody i
przyjąć Chrystusa do swego życia, bez jakichkolwiek
wymówek. Kiedy ludzie sami zechcą zrozumieć
niezmierzoną, żywą miłość Chrystusa obecną w Kościele,
będą mogli rozwiązać wszystko, co było problemem między
nimi a Kościołem, Jego Mistycznym Ciałem, i nauką
Kościoła"...
... "Pontyfikat papieża Franciszka należy postrzegać jako
radykalne wezwanie do podwojenia naszych wysiłków na
rzecz nowej ewangelizacji. Radykalne w tym sensie, że w
naszym dialogu z innymi i ze światem musimy zacząć od
początku, od Chrustusowego wezwanie do życia z Nim. To
wezwanie Chrystusa jest dobrą nowiną o Bożej miłości i
miłosierdziu, którego nasz świat tak bardzo pragnie...”

Kard. Raymond Burke
CHICAGO
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sobota 25 marzec - piątek 31 marzec
ks. Jerzy Rolka, CR:

PROGRAM REKOLEKCJI:

26 marca 2017

“Czy nasze wielkopostne praktyki przybliżyły
nas do Boga? Co więcej lub cóż innego
możemy zrobić, aby jeszcze bardziej
zbliżyć się do Niego?”

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:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM;
NAUKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Sobota, 25 marca: Polska Szkoła : 9:00 i 10:00 AM
Niedziela, 26 marca: Niedzielna Szkoła Katechetyczna:
godz. 10:00 AM - dzieci i młodzież

19:30

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

18:00

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 26 marca
II składka zostanie przeznaczona na remont
naszego parafialnego konwentu.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary na naszą parafię!
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA KWIECIEŃ:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017
roku coroczna lista intencji zawiera jedną intencję
(ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu.
Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w
związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

*Intencja ogólna: Aby młodzież umiała
wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie,
rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się
Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

I SOBOTA MIESIĄCA KWIETNIA
W najbliższą sobotę, 1 kwietnia,
pragnąc odpowiedzieć na
wezwanie Maryi wzywającej
ludzkość do nawrócenia,
zapraszamy do uczestnictwa we
Mszy św. wieczornej o godz. 7:00
i udziału w nabożeństwie
pierwszej soboty miesiąca.
Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
zaprasza w tym dniu na czuwanie
po Mszy Św. o godz. 7:00 PM.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani M. Dempsey za ofiarę $300 dolarów;
*Panu G. Zalewski za ofiarę $120 dolarów;
*Państwu J&W Zyzda za ofiarę $100 dolarów;

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

„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych
grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem,
wielu zostanie przed piekłem uratowanych
i nastanie pokój na świecie”. (Matka Boża)
Objawienie w Fatimie, 13 lipca 1917 r.
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - March 19, 2017/ 19 marzec, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,770.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,417.00

$6,187.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Loss/ Deficyt

($6,250.00)
($63.00)

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - March 19, 2017 / 1 lipca - 19 marca, 2017

$233,588.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - March 19, 2017 / 1 lipca - 19 marca, 2017

Gain / Zysk (week 38 - 2016 /17)

$225,000.00
$8,588.00

II COLLECTION: March 19, 2017 / II KOLEKTA: 19 marzec, 2017
Convent Renovation / Renowacja Konwentu

$4,984,00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

POTRZEBNI PRACOWNICY
Fabryka Instrumentów Muzycznych
Lyon&Healy Harps poszukuje doświadczonych

pracowników do rzeźbienia.
Oferujemy wszystkie świadczenia: ubezpieczenie
medyczne, plan emerytalny, 401K, płatne wakacje.
Znajomość języka angielskiego mile widziana. Po aplikacje
zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 AM-4:00 PM na adres 168 N. Ogden Ave., Chicago

26 marca 2017

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
"Post nie jest wyrzeczeniem się tylko pokarmu, ale wszelkiego niezdrowego przywiązania, a zwłaszcza grzechu...
Niech Duch Święty prowadzi nas do
pójścia prawdziwą drogą nawrócenia, by
odkryć na nowo dar Słowa Bożego."
Papież Franciszek
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy za tydzień, 2
kwietnia na Mszę św. o 12:30 pm w intencji
żyjących i zmarłych członków KŻR oraz
na wymianę tajemnic różańcowych.

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.
___________________________________________________

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.
_________________________________________________________

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

PIELGRZYMKA - 10-17 GRUDZIEŃ
W programie m.in: Bazylika w Guadalupe, zwiedzanie
Miasta Meksyk, słynne piramidy Inków, "miasto Aniołów"
Puebla, "srebrne miasto" Taxaco, spływ łodziami - ogrody
Xochimilco, Acapulco. Zapisy i informacje: Blue Amber
Travel, nr tel. (847) 630 3777
CHICAGO

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

