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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 6
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists and new vocations
for their congregation;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. 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;
8:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - March 7
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 - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i
Michała i znalezienie pracy dla Michała;
WEDNESDAY / ŚRODA - March 8
6:00 AM - Health and blessings for Fr. Steve Bartczyszyn on
his birthday;
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 - Health and blessings for Fr. Steve Bartczyszyn on
his birthday; ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Stanisław Czerepko 8 miesięcy po śmierci;
THURSDAY / CZWARTEK - March 9
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; ††Wacław, Józef, Teofila, Antoni Myśliwiec oraz
zmarli z rodziny; †Helena Gaj;
8:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FRIDAY / PIĄTEK - March 10
6:00 AM - For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
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 - †Rev. Joseph Wise, C.R.
7:00 PM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.
SATURDAY / SOBOTA - March 11
6:00 AM - For the intentions of the Holy Father;
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; †Helena Gaj;
8:00 AM - Health and blessings for Fr. Michał Osuch;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr.& Jr.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Zmartwychwstańców;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 12
6:00 AM - †Helena Gaj;

7:30 AM - †Jan Plewa; †Stanisława Maszkiewicz; †Ted
Mitrenga;
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 - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski;
12:30 PM - †Józef Ciołek; †Krystyna Skrzynik; †Anastazja
Zmarzła miesiąc po śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

WELCOME / WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
ŁUKASZ GLOWCZEWSKI
ERICKA YUPANGQUI
ANNA & STANLEY WYNGOWSKI
KATARZYNA & RAFAŁ SERWA
LUCIA M VELIZ

BAPTISM / CHRZTY

Nikol Januchowska
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Lilian M. Stan;
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

1st Sunday of Lent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
st

3/5 1 Sunday of Lent
3/6 Monday of the 1st Week of Lent
3/7 Saints Perpetua and Felicity (- 203)
They were martyred at
Carthage in 203 during the
persecution of Septimius
Severus. With so many martyrs
of the third and fourth
centuries we have to say “they
were martyred but nothing else
is known about them.” That is not the case here. We have
a detailed contemporary account of their arrest, trial,
sufferings and martyrdom, written partly by the saints
themselves and partly by an eye-witness. Devotion to
them spread rapidly and they are mentioned in the
Roman Canon of the Mass.

3/8 Wednesday of the 1st week of Lent
St John of God (1495 - 1550)
He was born to a poor but devout
family in Portugal in 1495. After
serving as a soldier under the
Emperor Charles V he devoted his
life wholly to the service of the poor
and the sick. He founded a hospital in
Granada and a circle of disciples
formed round him, which later became the Order of
Hospitallers. He died on 8 March 1550, his 55th birthday.

3/9 St Frances of Rome (1384 - 1440)
She was born in Rome in 1384 and
was married at the age of 13.
Although she had wanted to be a nun,
she was happily married for 40 years
and had three sons. She distributed
gifts to the poor and ministered to the
sick. She was remarkable for her
humility and detachment, her
obedience and patience in adversity
(including her husband’s banishment,
the death of two of her sons from
plague, and the loss of all her
property). She was a mystic and
contemplative, part of the great
flourishing of mysticism in that period, and after her
husband’s death she retired to a convent she had founded,
where she died on 9 March 1440.

3/10 Friday of the 1st week of Lent
3/11 Saturday 1st week of Lent Saint Aengus (- 824)
CHICAGO
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Week 1 Lenten Reflection
"The whole life of Christ
was a cross and a
martyrdom, and dost thou
seek rest and joy? If thou
carry the cross unwillingly,
thou makest it a burden to
thee. If thou fling away one
cross, without doubt thou
shalt find another, perhaps a heavier"
.... (Thomas de Kempis -- Imitation of Christ).

Prayer Corner
PRAYER FOR THE FOGIVENESS OF SINS
O Lord, Jesus Christ,
Redeemer and Savior,
forgive my sins,
just as You forgave Peter's denial
and those who crucified You.
Count not my transgressions, but,
rather, my tears of repentance.
Remember not my iniquities, but,
more especially,
my sorrow for the offenses I have committed
against You.
I long to be true to Your Word,
and pray that You will love me
and come to make Your dwelling place within me.
I promise to give You praise and glory in love
and in service all the days of my life. AMEN

THE CHICAGO CATHOLIC
Lent is the season of silence. It is a time to enter into
the desert, as Jesus did for 40 days. In the February 26
issue of Chicago Catholic, please look for the article
from Cardinal Blase Cupich
about Lent and silence
(chicagocatholic.com). In that
piece, the Cardinal asks
pastors to invite their
communities to take extra time
for silence after Communion
to allow God to speak to us,
for “nothing in all of creation
is so like God as silence.”
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

1st Sunday of Lent

NEWS

On Wednesday, March 8th
Fr. Steve is celebrating his
birthday.

Dear Fr. Steve,
On your special day, we join
you with prayers of thanksgiving for your life and ministry. May
God grant you many years of
spiritual joy, peace, health
and happiness.
Have a blessed and happy birthday!
From parishioners and staff of St. Hyacinth Basilica

March 5, 2017

Parish Lenten Retreat
This year the Parish Lenten Days of Recollection will
take place on April 2-4. Fr. Michael Sperou 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!

Pope Francis Tweet
When the journey is uncertain and you
fall, God, rich in mercy, will extend
his hand to pick you up. Prayer is the
key that opens God’s merciful heart.

Living the Jubilee
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.
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.

Chicago’s Got Sisters! | March 31-April 1 | Chicago, IL
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

The Catholic Charismatic Renewal Center for Chicago
presents: Living the Jubilee, a day of renewal with Jim
Murphy; music with Mark Nimo. The conference takes
place on Saturday March 11, 2017 from 9:00 am – 4:00
pm at St. Bernardine School – Fearson Hall, 815 Elgin
Ave. Forest Park Illnois. For more information contact
the CCRCC office at 708-209-1199.

LOSS Mass
Loving Outreach to Survivors of Suicide Mass
On Saturday, March 18 at 11 a.m., St. Gertrude Catholic
Church will host a Mass in partnership with the
Archdiocese of Chicago Catholic Charities Loving
Outreach to Survivors of Suicide (LOSS) Ministry.
Suicide is the 10th leading cause of death in the US,
claiming the lives of more than 44,000 Americans each
year*. The effect of suicide reaches beyond family and
friends, often leaving individuals with questions and
nowhere to turn. LOSS offers hope and healing for those
who mourn a loss to suicide. They provide counseling for
individuals and families, a network of survivors, and
education about the grieving process. This LOSS Mass is
a unique opportunity for the community to come together
and pray for those mourning a loss, for those who have
lost their life, and for a greater understanding of respect
life. Father Charles Rubey will preside at the Mass and
speak about the LOSS ministry.
To learn more about Catholic Charities LOSS ministry, please
visit http://www.catholiccharities.net/GetHelp/OurServices/
Counseling/Loss.aspx.

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

generosity.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PRZESŁANIE KS. KARDYNAŁA NA WIELKI POST

REFLEKSJA NAD SŁOWEM Z DZISIEJSZEJ EWANGELII

Z każdym rokiem w nowoczesnym
społeczeństwie coraz bardziej wzrasta
zagrożenie
zanieczyszczenia
hałasem.
Jesteśmy bombardowani szumem ruchu
ulicznego,
hukiem
przelatujących
samolotów, odgłosami użytkowania sprzętu
biurowego i gospodarstwa domowego,
telewizji i rozmów prowadzonych wokół
przez telefony komórkowe. Co dziwne, rzadko kiedy
zauważamy podwyższony stopień hałasu, ponieważ
nauczyliśmy się z nim żyć albo go blokować.
Jednak płacimy cenę za te wszystkie podwyższone
decybele w nowej erze. Oprócz bezpośredniego
niebezpieczeństwa
utraty
słuchu,
spowodowanego
pozostawaniem przez dłuższy okres czasu w obrębie
podwyższonego poziomu hałasu, cierpimy również z
powodu wzrostu stresu i większej skłonności do irytacji,
będących wynikiem tej nadmiernej stymulacji.
Wielki Post jest czasem ciszy. Jest czasem wyjścia
na pustynię i przebywania tam przez 40 dni, jak zrobił to
Jezus. Musimy przyznać, że cisza może sprawiać, iż
będziemy się czuć trochę nieswojo. Być może dzieje się
tak, ponieważ cisza zmusza nas do myślenia, do
odczuwania, do wchodzenia w te głębokie obszary naszego
życia, w których blisko naszych serc czai się poczucie
pustki lub bezsensowności.
W Ewangeliach wielokrotnie widzimy, jak Jezus
samotnie oddalał się od innych, aby modlić się w milczeniu.
Ewangeliści nie powtarzają zapisu tego typu rekolekcji od
hałasu świata jedynie po to, aby powiedzieć nam coś o
Jezusie, ale również abyśmy dowiedzieli się czegoś o tych,
którzy szli za Nim. Oni również zauważyli, że cisza zbliża
nas do Boga. Mistrz Eckart, niemiecki dominikanin, żyjący
w czternastym wieku, dobrze to oddał słowami: „Nic w

„DUCH WYPROWADZIŁ JEZUSA NA PUSTYNIĘ”.

całym stworzeniu nie jest jak Bóg, który jest jak cisza”.

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu zwróciłem
się do proboszczów z prośbą, aby zachęcali swoje
wspólnoty do spędzania w ciszy kilku dodatkowych minut w
czasie Mszy świętej. Niech będzie to sposób na ciche
chłonięcie tej wielkiej tajemnicy, jaką celebrujemy. Cisza
po Komunii św. może być szczególną łaską dla każdego z
nas z osobna i dla nas - modlącej się wspólnoty. Gorąco
modlimy się do Boga w swoich intencjach i wznosimy nasze
głosy
w
modlitewnych
pieśniach.
Nadal
jednak
potrzebujemy ciszy jako czasu, w którym pozwolimy, aby
Bóg mówił do nas. Oznacza to wyciszenie samych siebie,
nawet odłożenie odmawianych modlitw i uświadomienie
sobie tego, co mówi do nas Jezus: trwamy w Bogu, a Bóg
trwa w nas.
Szczególnie zapraszam Cię do wejścia w ciszę
podczas tych 40 dni, ale nie jak do miejsca wypełnionego
lękiem, ale jak do miejsca, w którym spotkasz żywego
Boga, który pragnie do Ciebie mówić. Sprezentuj sobie dar
ciszy podczas tegorocznego Wielkiego Postu. Odkryjesz to,
co Eckhart odkrył wiele wieków temu: „Nic w całym

stworzeniu nie jest jak Bóg, który jest jak cisza”.

"W

tegorocznym Wielkim Poście zrób sobie
prezent - ofiaruj sobie ciszę"!- Kard. B. Cupich
CHICAGO

Wielki Post to czas, w którym każdy chrześcijanin jest
zaproszony do wejścia w przestrzeń ciszy i spotkania z
Bogiem. Jest to czas próbowania, dzięki któremu
możemy wzrastać i dojrzewać. Czy chcesz wyjść na
pustynię i być prowadzonym przez Ducha? (Mt 4, 1-2)

ŻYCZENIA DLA JUBILATA!!!

W środę, 8 marca Ks. Steven Bartczyszyn
obchodzi swoje Urodziny.

Drogi Księże Stefanie, z okazji Twoich
urodzin pragniemy Ci życzyć wiele radości,
zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w
trudnej, kapłańskiej posłudze, podążania z
uśmiechem drogą Bożą ku świętości.
Niech Najświętsza Panna otacza Cię matczyną miłością i
opieką, szczególnie w trudnych
chwilach i wyprasza u Syna wszelkie
potrzebne Łaski. Podejmowany trud
zmagania się z codziennością niech
Cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać
piękno i głębię życia. Obfitości łask
Bożych od naszego Pana i lawiny
błogosławieństw na każdy dzień
życia. Szczęść Boże!
Współbracia Zmartwychwstańcy, Siostry Misjonarki,
pracownicy parafii oraz cała wspólnota parafialna

MODLITWA NA WIELKI POST
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle
Chrystusa, Twojego Syna, i aby wierzyć w jego mądrość.
Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i
staram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na
ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do
nowego życia. Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla
grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez
Twoje cierpienie i śmierć. Ucz mnie z radością i miłością iść za
Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość,
abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.
Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać
się siebie, umocnij mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez
to uczyń mnie gotowym do świętowania Twojego
Zmartwychwstania. Ulecz choroby mojego ducha, abym mógł
wzrastać w świętości w Twojej nieustannej trosce. Naucz mnie
pamiętać o godności, jaką mi dałeś na Chrzcie Świętym, abym
żył dla Ciebie w każdej chwili. Daj mi serce doskonałe do
przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w przyszłości owoc
cierpliwości. Odnów moją gorliwość do pracy z Tobą w
budowaniu lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli usłyszeć
Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości. Amen.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę. W
sposób szczególny pragniemy
podziękować :

19:30

18:00

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

*Pani: C. Lauerman za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: F&A Dvorak za ofiarę $125 dolarów;
*Państwu: L&J Kulawiak za ofiarę $108 dolarów;
*Państwu: H&S Urbaniak, M&E Gaj, J&W Zyzda
za ofiary $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 5 marca
II składka zostanie przeznaczona na
Archidiecezjalną Kwestę Katolicką.

Bóg Zapłać za wszystkie ofiary
i wsparcie na ten cel!

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, O.Cysters. Zapraszamy do wykorzystania
tej szansy na duchowe ożywienie i umocnienie. Więcej
informacji i rejestracja u s. Joachimy pod nr.
telefonu: 630-248-9071 albo 708-458-3040
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Feb. 26, 2017/ 26 luty, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,767.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,494.00

$6,261.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$11.00

Gain / Zysk

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Feb. 26, 2017 / 1 lipca - 26 lutego, 2017

$213,944.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Feb. 26, 2017 / 1 lipca - 26 lutego, 2017

Gain / Zysk (week 35 - 2016 /17)

$206,250.00
$7,694.00

II COLLECTION: Feb. 26, 2017 / II KOLEKTA: 26 lutego, 2017
Church Heating / Ogrzewanie Bazyliki

$2,830,00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

5 marca 2017

SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
“Modlitwa to klucz, który otwiera miłosierne
serce Boga… Kiedy nasza droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg bogaty
w miłosierdzie wyciąga rękę,
aby nas podnieść”.
Papież Franciszek
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA MARZEC:

*Ewangelizacyjna: Aby prześladowani
chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła
przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy dzisiaj, 5 marca 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.
___________________________________________________

"WOŁYŃ”–NAJBARDZIEJ OCZEKIWANY FILM W
USA, obowiązkowa lektura dla każdego Polaka
PICKWICK THEATRE - 5 S. Prospect Ave. w Park Ridge

od 10 - do 16 MARCA

PROGRAM WYŚWIETLANIA FILMU:
*PIĄTEK - 10 marca - 8:00 PM - PREMIERA
*SOBOTA - 11 marca - 12:00 PM, 4:00 PM, 8:00 PM
*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

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.
___________________________________________________

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.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

