ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. – 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - March 4
6:00 AM - +Antoni Gaj
7:00 AM - O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Miry Puszman z
okazji urodzin; +Marian Wdzięczny, +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Blessings for Paul
7:00 PM - O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Miry Puszman z
okazji urodzin; +Wanda Głuszek;

TUESDAY / WTOREK - March 5
6:00 AM - +Antoni Gaj; +Lilian Kaminski;
7:00 AM - +Wanda Głuszek;
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - O Boże błog. dla Lory z rodziną, +Dusze w czyśćcu cierpiące;

ASH WEDNESDAY / ŚRODA POPIELCOWA - March 6
6:00 AM - +Mieczysław
7:00 AM - Przebłagalna za grzechy w rodzinie; O zdrowie i Boże błog.
dla Iwony i jej rodziny; +Marian Wdzięczny, +Zmarli z rodziny, +Wanda
Głuszek;
8:00 AM - +Antoni Gaj;
12:30 PM - Przebłagalna za grzechy w rodzinie
5:30 PM - Parishioners;
7:00 PM - +Wanda Głuszek;

THURSDAY / CZWARTEK - March 7
6:00 AM - +Antoni Gaj;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla syna z ok. urodzin; +Marian Wdzięczny
8:00 AM - +Deceased Resurrectionists;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z okazji urodzin; +Wanda Głuszek,
+Karol Żak;

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY

6:00 AM - Health & Birthday Blessing for Fr. Steve
7:00 AM - O Boże błog. dla Ks. Stefana z okazji urodzin; Przebłagalna za
grzechy w rodzinie;
8:00 AM - Health & Birthday blessig for Fr. Steve; +Bernice C. Deron;
7:00 PM - +Antoni Gaj, +Tadeusz Kazimierski;

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.

SATURDAY / SOBOTA - March 9

MARRIAGE / ŚLUBY

6:00 AM - Blessings for our Congregation
7:00 AM - ++Wacław, Józef, Teofila, Antoni Mysliwiec i zmarli z
rodziny; +Wanda Głuszek, +Dusze w czyśccu cierpiące;
8:00 AM - Health & blessing for Paul
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z okazji urodzin; +Wanda Głuszek,
+Karol Żak, +Tadeusz Kazimierski;

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.

FRIDAY / PIĄTEK - March 8

SUNDAY / NIEDZIELA - March 10
6:00 AM - O Boże błog. dla księży i sióstr pracujących w naszej parafii;
7:30 AM - +Stanisława Maszkiewicz; +Jan Plewa, +Maria Padilla Perez;
9:00 AM - O potrzebne łaski dla syna z okazji urodzin; +Lucjan
Milewski w 14 rocz. śmierci, +Stanisław Lis, +Władysława Wicek,
+Marian Wdzięczny, +Wanda Głuszek;
10:45 AM - Health & blessing for Fr. Steve on his birthday
12:30 PM - Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Wandy i
Tadeusza Grzesik z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla ich rodzin,
przyjaciół i znajomych; +Władysława i Józef Ciołek, +Wanda Głuszek,
+Mac i Józefa Cienka, +Zmarli z rodzin Murdza, Grzesik, Batóg, Rożek,
Sojda, +Władysława Krukowska, +Stanisława Paliwoda, +Czesława
Gałęza, +Tadeusz Kazimierski
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Janina Wróbel,

Next week’s second collection is for the
Church in Central and Eastern Europe.

Thank you for your generosity.

BAPTISM / CHRZTY

Ari Jan Szczypta
Oliwia Katarzyna Wujkowska
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+Franciszek Wietrzak
+Paul E. Mosur
+Zofia Skupien

125 PARISH ANNIVERSARY
Month of March is dedicated to
our Marriage Couples

JUBILEUSZ 125-LECIA PARAFII
Miesiąc marzec w naszych modlitwach i
rozważaniach dedykujemy parom małżeńskim.

8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
3/4

St Casimir (1458 - 1484)

He was the second son of King Casimir IV of
Poland. He assiduously cultivated the Christian
virtues, especially chastity and generosity to the
poor. Zealous in faith, he had a particular devotion to the Eucharist and the Virgin Mary. For
several years, while his father was away in
Lithuania (the Kings of Poland at this time were also Grand
Dukes of Lithuania), he ruled Poland with great prudence and
justice. He died of tuberculosis on 4 March 1484.

MARCH 3, 2019
LENT
ASH WEDNESDAY
Ashes will be distributed on Ash Wednesday after all
Masses. The Mass schedule for Ash Wednesday is as follows, 6:00 AM English, 7:00 AM Polish, 8:00 AM English, 12:30 PM Polish, 5:30 PM English, and 7:00 PM
Polish.

3/6 ASH WEDNESDAY
A day of fasting, is the first day of Lent in
Western Christianity. It occurs 46 days (40
weekdays plus 6 Sundays) before Easter and
can fall as early as 4 February or as late as 10 March. Ash
Wednesday is observed by many Western Christians, including
Catholics, Lutherans, Methodists, Anglicans, and Presbyterians.
Ash Wednesday derives its name from the practice of blessing ashes made from palm branches blessed on the previous
year Palm Sunday, and placing them on the heads of participants to the accompaniment of the words "Repent, and believe
in the Gospel" or "Remember that you are dust, and to dust you
shall return."

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 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 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.
CHICAGO

LENTEN REGULATIONS
(from March 6 Ash Wednesday to the Paschal Triduum)
Abstinence from meat is to be observed by all Catholics
14 years old and older on Ash Wednesday and on all the
Fridays of Lent. Fasting is to be observed on Ash
Wednesday by all Catholics who are 18 years of age but
not yet 59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if necessary to maintain strength according to one‘s needs, but
eating solid foods between meals is not permitted. The
special Paschal fast, as well as abstinence, are prescribed
for Good Friday and encouraged for Holy Saturday.
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.
********
“You would see the King of the universe - the person
responsible for placing the planets in their orbits
and for laying the foundation of the world;
the person who was and is ultimately responsible
for all the activities that have ever taken place,
all the busyness, all the bustle, all the enterprise,
all the movements, all the work, all the energy, all the power,
and all the life that ever existed - you would see that person
slowly and methodically folding his garments and placing them
in a corner, quietly making sure his burial chamber
was in perfect order before departing forever.
If you ask that person for some of his peace,
you can rest assured that His answer will be yes…”
Anthony DeStefano, Ten Prayers God always says Yes To; pg. 107-110.

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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 Staff & Parishioners of St. Hyacinth Basilica

Thank you for your support to the Annual
Catholic Appeal. If you have not made
your pledge/ commitment yet and would
like to do so, please pick up an envelope
from the sacristy or stop by the parish office. This week’s second collection is for the ACA.

Hand-Carved Olive Wood Gifts
from the Holy Land
Proceeds benefit Catholic schools
in the Holy Land.
Did you know that 600 Christian families living
in Bethlehem and are completely dependent on
carving olive wood figurines for their livelihood?
The recent clashes in the Middle East have
stopped the tourism industry in Bethlehem, causing most of
those families serious harm in earning their living and forcing many of them to leave their homeland. Emptying the
land of Christ from Christians can have tragic consequences
on the Holy sites. Issam from “Star of Bethlehem Group”
came to the United States with a mission to help those families by selling their beautiful religious handcrafts. The cost
of goods goes to benefit the Christian carvers to keep them
working in the spirit of our Lord Jesus Christ. Therefore, the
profit from sales goes directly to the needy Catholic schools
and clinics in the Holy Land. Star of Bethlehem has been
approved by many bishops and diocese of Jerusalem.

Please take a look at those beautiful artifacts on
March 16th & 17th

MARCH 3, 2019

Reliquaries
Two weeks ago, 21 new reliquaries with
relics were displayed in the sanctuary. All
of these reliquaries are thanks to the generous donation of our parishioners. It was
announced that another 11 or 12 relics
needed to be completed but that we have
enough reliquaries to complete work.
Recently Fr. Steve has been able to acquire several more
relics for our parish. Below is a list of the relics which Fr.
Steve received. Some of the relics have duplicates and
even triplicates; however most are singles. If anyone
would like to help sponsor a reliquary for the new ones
that Fr. Steve received, please contact the parish office or
Fr. Steve directly.
St. Catherine Laboure, St. Aloysius Gonzaga,
St. Remigius, St. Maria Goretti, St. Pius X,
St. Anthony of Padua, St. Francis of Assisi,
St. John Neumann, St. Vincent DePaul,
St. Louise de Marillac, St. Teresa of Jesus,
St. Dominic Savio, St. Jane de Chantal,
St. Elizabeth Ann Seton, St. Claude de la Colombiere,
St. Helen, St. Euphemia, St. Gemma,
St. Peter Julian Eymard, St. Claire,
St. Anthony Mary Claret, St. Augustine,
Servant of God Mother Teresa Dudzik

Some of these relics are two or three together.
Thank you for your support!

In celebration of the 125th Anniversary
of St. Hyacinth Basilica on October 6,
2019 we are publishing a Souvenir
Program Book. Proceeds of this project
will go to pastoral ministries and renovation of St. Hyacinth Church.
AD BOOK INFORMATION
- Full Page (8.5 x 11 in ) - $100.00
- Half Page (5.5 x 8.5 in) - $60.00
- Outside Back Cover - $300.00
- Inside Back Cover - $250.00
- In Memory of - One line - $15.00

We mailed to our parishioners letters about Ad Book.
Please fill the form out and return with your donation to
the parish office. For more information or additional
forms please contact our office.

CCHD Faith and Justice Internship
The Catholic Campaign for Human Development will offer an internship for Catholics within the Archdiocese of Chicago who are
passionate about faith-based social justice and seek experience working in solidarity with those in poverty. The intern will assist
with promotions and fundraising, the grant application process, outreach and education, communications, and other administrative
projects. The internship is paid at a rate of $12/hour and requires 14-15 hours of work per week. Applications for the 2019-2020
academic year internship are due by March 25. More information can be found at https://pvm.archchicago.org/human-dignitysolidarity/catholic-campaign-for-human-development/education
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

VIII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

3 MARCA 2019

ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

EWANGELIA: Łk 6, 39-45
Krótkie przypowieści z dzisiejszej
Ewangelii zawierają wskazania dla
każdego, kto pragnie być uczniem
Chrystusa. Za pomocą zwięzłych
przykładów Zbawiciel odnosi się
do konkretnych postaw życiowych, które powinny stać się
miarą postępowania w życiu. Uczeń Chrystusa nie może być
ślepy. „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?”–
pyta Jezus. Kto pragnie być z Nim, powinien mieć dobry
wzrok, to znaczy dobrze rozeznawać. Jest to możliwe
do osiągnięcia tylko wtedy, kiedy skieruje się spojrzenie
ku Jezusowi. Każdy może doświadczyć pokusy, aby zacząć
polegać tylko na sobie, poczuć się wystarczająco silnym,
aby odrzucić ofiarowany dar łaski. Wtedy w sensie
duchowym zaczyna ślepnąć. Kiedy traci z oczu Zbawiciela,
nie jest w stanie iść po właściwej drodze. Może nie tylko
upaść sam, lecz również pociągnąć za sobą innych.
Jezus jest Mistrzem, w którego należy cały czas się
wpatrywać. On jest miarą słów i czynów. Oznacza to,
że nikt nie może czuć się wyżej postawionym nad Niego.
Jeżeli tak się dzieje, to oznacza to, że w sercu zamieszkała
pycha, która przesłania właściwy osąd. Przykładem takiej
postawy jest sytuacja, kiedy ktoś uważa, że wie
wystarczająco dużo, aby stać się drogowskazem dla innych.
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki
we własnym oku nie dostrzegasz”? Kiedy pycha zawładnie
sercem, człowiek staje się wyczulony na błędy innych przy
jednoczesnym ignorowaniu własnych. Zawsze jest łatwo
przysłaniać własne potknięcia skoncentrowaniem się
na pomyłkach innych. Czy jednak można pomóc komuś
naprawić błąd, kiedy samemu się błądzi?
Człowiek objawia swoje prawdziwe intencje
głównie poprzez czyny: „po owocu poznaje się każde
drzewo. (…) Dobry człowiek z dobrego skarbca swego
serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło”. W czynach objawia się prawdziwe „ja”
każdego człowieka, jego serce. Ono wpływa na to, jakim się
jest na zewnątrz. Serce pokazuje człowieka takim, jaki
on jest. Aby wydawać dobre owoce, nie wystarczą tylko
słowa, zewnętrzne oznaki modlitwy bez wewnętrznego
zaangażowania. Chrześcijanin jest cały czas wzywany, aby
nad sobą czuwał i wsłuchiwał się w głos Jezusa, w Jego
słowo. To On ma moc przemienić serce i sprawić, aby
wydawało dobre owoce.
„Bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud
wasz nie pozostaje daremny w Panu” – pisze św. Paweł
w dzisiejszym drugim czytaniu. Tymi słowami przypomina,
że można być dobrym drzewem, wydawać dobre owoce,
jeżeli czyni się „dzieła Pana”. Jest to możliwe, kiedy
każdemu działaniu, przedsięwzięciu będzie towarzyszyła
chęć czynienia dobra i uwielbienia Pana.

4 marca - Św. Kazimierza, królewicza
Św. Kazimierz, syn króla Kazimierza
Jagiellończyka, żył w XV wieku. Postrzegany
był przez lud jako młodzieniec inteligentny,
dobrze wykształcony, mądry, uprzejmy i
życzliwy. Ojciec chętnie korzystał z jego rady
i pomocy w rządzeniu Polską. Zmarł w
młodym wieku, ale został zapamiętany jako władca
rozmodlony i zakochany w Eucharystii. Jego relikwie
spoczywają w Wilnie.

Ks. Tomasz Sulik

CHICAGO

6 marca - Środa Popielcowa
Rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego
Postu. W tym dniu, na znak pokuty, posypujemy głowę
popiołem.
7 marca - Św. Perpetuy i Felicyty, męczennic
Były to młode afrykańskie kobiety, matki i
chrześcijanki z II wieku. Za wierność
Chrystusowi zostały skazane na pożarcie przez
zwierzęta.
8 marca - Św. Jana Bożego, zakonnika
Żył w XVI wieku. Poświęcił się służbie
najbardziej potrzebującym. Jego szczególna
posługą było zakładanie szpitali dla
psychicznie chorych, w których zapewnił im
nie tylko godne życie, ale umożliwiał
rozwój duchowy. Skazał się na życie w ubóstwie pośród
najbiedniejszych ludzi Grenady. Jego uczniowie założyli
zakon braci szpitalnych, znanych u nas jako bonifratrzy.
9 marca - Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
Żyła w XV wieku. Bóg powołał ją najpierw
do życia w rodzinie, a kiedy owdowiała, do
życia zakonnego. Rozdała majątek i
poświęciła się niestrudzonej działalności na
rzecz najbardziej potrzebujących.
PAPIESKA INTENCJA NA MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
za chrześcijańskie wspólnoty
Aby wspólnoty chrześcijańskie - szczególnie
te, które są prześladowane - odczuły, że są
blisko Chrystusa, a ich prawa były
respektowane.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 3 marca na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

VIII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
WIELKI POST
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim
specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej,
pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych
wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z
innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i
misyjnych.
----------------------------------------------------------------------------

ŚRODA POPIELCOWA - 6 MARCA
W Środę Popielcową rozpoczyna się w
Kościele katolickim okres Wielkiego
Postu czyli czterdziestodniowej
pokuty.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem
towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że
jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo"Nawracajcie

się i wierzcie w Ewangelię".
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ŻYCZENIA DLA JUBILATA!!!
W środę, 8 marca Ks. Stefan
Bartczyszyn obchodzi swoje
urodziny.

Drogi Księże Stefanie,
Z okazji Twoich urodzin pragniemy Ci życzyć dużo
radości, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i światła
Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej.
Niech Najświętsza Panna Maryja otacza Cię matczyną
miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach i
wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski.
Szczęść Boże!
życzą

Współbracia Zmartwychwstańcy,
Siostry Misjonarki,
Pracownicy oraz Parafianie

Msze Święte w Środę Popielcową:
W języku polskim - 7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM;
W języku angielskim - 6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM
-------------------------------------------------------------------------------------

PRZEPISY POSTNE
•

•

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje
wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia: w
Środę Popielcową, Wielki Piątek oraz we wszystkie piątki
w okresie Wielkiego Postu.
W Środę Popielcową i Wielki Piątek wierni, którzy
ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 60 lat,
zobowiązani są do zachowania postu ścisłego. Post ścisły
pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa
skromne posiłki w ciągu dnia.

-------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne.
GORZKIE ŻALE
Niedziela, godz. 6:00 wieczorem
DROGA KRZYŻOWA
Środa - dla dzieci, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem
Piątek - dla dorosłych po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki
zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych

RĘCZNIE RZEŹBIONE AKCESORIA Z DRZEWA
OLIWNEGO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
„Gwiazda Beltejem” odwiedzi naszą
parafię w imieniu rodzin chrześcijańskich
z Betlejem w Palestynie. Ich misją jest
wspieranie tych rodzin w Ziemi Świętej.
Grupa chrześcijan z Betlejem sprzedaje
ręcznie rzeźbione akcesoria m.in. szopki, posągi, krzyże,
różańce i wiele innych pięknych wyrobów z drzewa
oliwnego. Serdecznie zapraszamy do zajrzenia i
rozważenia zakupu sztuki z Ziemi Świętej. W ten sposób
pomożecie Państwo wielu rodzinom, które się z tego
utrzymują, a Wasz zakup będzie miał wpływ na życie
wielu rodzin chrześcijańskich zamieszkujących tamte
tereny. Z góry dziękujemy za wsparcie na ten cel.
Zapraszamy serdecznie w sobotę i niedzielę 16 i 17
marca po każdej Mszy św.
Z okazji Jubileuszu 125 -lecia naszej parafii
zostanie wydany specjalny album z
życzeniami. Będzie to piękna pamiątka z
obchodów naszego jubileuszu. Wysłaliśmy
do naszych parafian listy z informacją na
ten temat. Wszyscy, którzy chcieliby umieścić życzeniagratulacje z okazji jubileuszu naszej parafii prosimy, aby
odesłali wypełniony formularz do biura parafialnego.
Koszt umieszczenia reklamy z życzeniami (gratulacjami):
- Cała strona (8.5 x 11 in) - $100.00
- 1/2 strony (5.5 x 8.5 in ) - $60.00
- Okładka - $300.00
Zachęcamy wszystkich parafian a także osoby, które posiadają
biznesy do włączenia się w ten jubileuszowy projekt. Więcej
informacji na ten temat oraz dodatkowe formularze są dostępne
w naszym biurze parafialnym.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

VIII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
February 24, 2019 / 24 lutego 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 6,967.00
$(9,625.00)
$(2,658.00)
$ 3,582.00

The suggestion for a weekly donation to defray the church
expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów kościoła
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia. Dziękujemy
za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

3 MARCA 2019
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 PM 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.
____________________________________________________

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.
___________________________________________________

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA.
Maria & Zbigniew Skirucha - $500
Constance Lauerman - $300
Mieczyslaw Gaj - $100
Henryk Szczepanski - $100
Daniel & Bronislawa Gibala - $100
Alvine Kaminski - $100
Harry Bork - $100
Zenobia Milewski - $100
Aneta Chilinska - $100
Sławomir & Natalia Bieniek - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM 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.
_______________________________________________________

MARCH 10, 2019
Daylight Savings Time
Begins

10 MARCA 2019
Zmiana czasu
z zimowego na letni
(przesuwamy zegarki o
godzinę do przodu)

Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na pokrycie kosztów ogrzewania.
Za tydzień, 10 marca, druga kolekta będzie
zbierana na potrzeby Kościoła
w Europie Centralnej i Wschodniej.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na ten cel.
CHICAGO

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
Naszą drogą młodzież zapraszamy.
---------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

