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 11
6:00 AM - +Paul Mosur, +Jadwiga Wojtach
7:00 AM - +Marian Wdzęczny, +Janina;
8:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z okazji urodzin; +Wanda Gluszek,
+Jan Zając;

TUESDAY / WTOREK - March 12
6:00 AM - +Lilian Kaminski; +Paul Mosur
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Oskara z ok. 2. rocz. urodzin;
+Marian Wdzięczny; +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - +Janina; +Zofia Skupień
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z ok. urodzin; +Wanda Głuszek;
+Jan Zając; +Ludwik Komperda w 1. rocz. śmierci, +Jadwiga Wojtach,
+Teresa Wanda Kretowicz,

WEDNESDAY / ŚRODA - March 13
6:00 AM - +Paul Mosur
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny; +Marian
Wdzięczny; +Janina;
8:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z ok. urodzin; O zdrowie dla Pawła,
+Krystyna Skrzynik; +Wanda Gluszek; +Jan Zając, +Teresa Wanda
Kretowicz,

THURSDAY / CZWARTEK - March 14
6:00 AM - +Paul Mosur
7:00 AM - +Wanda Głuszek, +Janina;
8:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z ok. urodzin; +Marian
Wdzięczny, +Wanda Głuszek, +Jan Zając; +Teresa Wanda Kretowicz,

FRIDAY / PIĄTEK - March 15
6:00 AM - +Janina , 20th death anniversary, +Paul Mosur
7:00 AM - +Janina w 20. rocz. śmierci; +Zmarli z rodziny Iwony;
8:00 AM - +Janina, 20th death anniversary; +Zofia Skupień,
7:00 PM - O potrzebne łaski dla syna z ok. urodzin, +Janina w 20 rocz.
śmierci, +Tadeusz Kazimierski, +Jan Zając; +Teresa Wanda Kretowicz,

SATURDAY / SOBOTA - March 16
6:00 AM - +Janina
7:00 AM - +Wanda Głuszek, +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Zofia Skupień
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Marian Wdzięczny, +Wanda Głuszek, +Karol Żak, +Tadeusz
Kazimierski, +Jan Zając, +Teresa Wanda Kretowicz,

SUNDAY / NIEDZIELA - March 17
6:00 AM - +Zofia Skupień
7:30 AM - +Wanda Głuszek, +Jan Plewa, +Maria Padilla Perez,
9:00 AM - O potrzebne łaski i Boże bł. dla Stanisława w dniu ur.,
+Lucjan Milewski, +Stanisław Lis, +Józef Stadnik, +Władysława Wicek,
+Jan Zając, +Janina;
10:45 AM - +Marco Antonio Solis, +John E. Szewczyk,
12:30 PM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błog. dla Stanisława z
okazji urodzin, +Władysława Wicek, +Tadeusz Bulwa zmarły w Polsce,
+Wanda Głuszek, +Tadeusz Kazimierski,
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Wanda Głuszek;

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM

Today the second collection is for the
Church in Central and Eastern Europe.

Thank you for your generosity.

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
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.
BAPTISM / CHRZTY

David Jurkowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+ Jadwiga Wojtach
+ Eleonor Strojny
+ Genoveva Baez

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.

1ST SUNDAY OF LENT

MARCH 10, 2019
LITURGICALY SPEAKING

FIRST SUNDAY OF LENT
Jesus was led by the Spirit into the desert for
forty days, and then the devil tested him. Moses and the
Israelites had been in the desert for forty years before
being led to the land of milk and honey. There were times
when they called out to God, sure that, as Saint Paul
wrote to the Romans, “everyone who calls on the name of
the Lord will be saved.” We sometimes spend time in the
desert as well. Not a literal desert most of the time, but a
desert in which it seems difficult to perceive God’s
presence, times when we face difficulty and are tempted
to leave God’s ways behind. On this First Sunday of
Lent, Jesus shows us what to do in these moments: stand
firm and trust in God.
It may be difficult for us to imagine Jesus being
tempted. He was God, after all. But he was also fully
human, and faced the temptations and trials of life just
like the rest of us. In fact, this is one of the key aspects of
our faith. Jesus came to be one with us in all things but
sin. He understands our weaknesses and the difficulties
that sometimes happen in life, and he is with us,
strengthening us to stand firm in faith, as he did in the
desert, throughout his earthly ministry, and on the cross.
When Moses and the Israelites were in the desert,
they sometimes grumbled. Fearful and anxious, they
questioned whether God was really with them, in spite of
the many signs and wonders of God’s fidelity to them.
Gradually, they learned to trust that God would always
lead and be with them. They grew in awareness of God’s
presence, and were thankful for the gifts of God in their
midst. In celebrating the first harvest in the Promised
Land, they gave their first fruits back to God as a sign of
their gratitude. Have you ever grumbled at God in a time
of anxiety or worry? At times, we may be tempted to turn
away from the life to which we are called. It is in just
such moments that we may learn from Jesus, who
responded to temptation by turning toward God and
trusting God’s will completely. Look around. Be attentive
to the many blessings in your life, and know that all good
things come from God. Lent is a season when we turn our
lives around, opening our hearts and lives to see the
Lord’s goodness and responding to it with our lives. Let
us follow Jesus out of the desert, ready to give of our first
fruits, the fruits of our lives, talents, resources, and faith.

3/17 St Patrick (385 - 461)
He was born in Roman Britain
around the end of the 1st century,
and died in Ireland about the
middle of the 5th century. As a
missionary bishop, he endured
many hardships and faced opposition even from his
friends and fellow Christians. Nevertheless, he worked
hard to conciliate, to evangelize, and to educate local
chieftains and their families. He is remembered for his
simplicity and pastoral care, for his humble trust in God,
and for his fearless preaching of the gospel to the very
people who had enslaved him in his youth.

LENT

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.
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.

Today’s Readings:
Dt 26:4–10; Ps 91:1–2, 10–11, 12–13, 14–15;
Rom 10:8–13; Lk 4:1–13
CHICAGO
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1ST SUNDAY OF LENT
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
„BABY BOTTLE” LENTEN PROJECT
During Lent we would like to support
„Woman’s Centers” of Greater
Chicagoland. Beginning Ash Wednesday
our church is participating in the Baby
Bottle Project. The Woman’s Center is a non-profit
organization directly assisting mothers & families
experiencing crisis pregnancies by offering emotional,
financial, material and spiritual support through
counceling, clothing & monetary provisions, prayer and
other aid.
Please take a Baby Bottle home with youf from church,
fill it with your spare change, say prayers for the babies
and return it the weekend of Palm Sunday (April 13/14).
Thank you for helping defend life.

POPE FRANCIS TWEETS
Let’s take a little time every day to examine
our conscience, to convert to the Lord. Five
minutes at the end of each day will help us
think about a change of heart and conversion
to the Lord, without procrastination

National Catholic Youth Conference
The Archdiocese of Chicago is hosting a
pilgrimage to NCYC, a youth evangelization
conference open to high school students.
Hundreds of teenagers will travel to Indianapolis, IN from November 21–24, 2019. Registration will
open this month. For more information please visit
pvm.archchicago.org/events/ncyc.
CHICAGO

MARCH 10, 2019
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.
THE WOMEN'S CENTER
5116 N. Cicero Ave, Chicago, IL 60630 - (773)794-1313
Love babies? “Like” us and follow us on Facebook at “The
Women’s Centers of Greater Chicagoland”. Sign up for our
new e-mail newsletter via our website at www.GoTWC.org to
receive notices of upcoming events, and to see how we are
reaching out to women who are considering abortion.
Take part in The Women’s Centers flower sale this
Mother’s Day weekend: May 11 & 12, 2019. We will be selling bouquets of flowers after Masses at Chicago and suburban
parishes. Check to see if your parish or church participates.
Contact us for details or to sign up to help by calling 773-7941313 or email John at jbiegel@gotwc.org.
VOLUNTEERS NEEDED: This is a great opportunity to
work with friends or meet new friends and help a good cause.
Flexible hours are available and drop-ins are welcome at our
Cicero Ave. office - to sort donated items, assist clients in our
Family Room and help with mailings and baby bottle projects.
At our Evergreen Park office we have light office work with
flexible hours available and we also need a receptionist for
Saturdays. For more info on any of these volunteer roles, call

us at 708-320-4066.
SEEKING DONATIONS FOR OUR FAMILY ROOM:

We are in immediate need of infant car seat/carriers, also car
seats for 20 to 40 lb. (by law all car seats must be less than 7
years old), toddler beds, strollers, baby swings, exersaucers,
baby carriers –(front and back). We also need baby food (in

date) and Enfamil formula, baby shampoo, baby lotion, baby
wipes, and diapers in size 5 and 6 only and pull-up diapers in
all sizes. We desperately need winter girls clothing in sizes 2T,
3T, 4T and 7/8. These items can only be picked up when accompanied by baby furniture.
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos,
Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz
Wojciechowski, Henry Frank; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk,

ST. HYACINTH BASILICA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROZWAŻANIE

Ewangelia - Łk 4, 1-13
Jesteś głodny, więc zjesz. Jeśli jesteś
Synem Boga, zamień kamienie w
chleb.
Planujesz podbój ziemi w duchu swego królestwa?
Dam ci to wszystko, bo tym zarządzam. Za jeden
pokłon, który mi złożysz. Podejmujesz się trudnej
misji, potrzebni są ci ochroniarze. Wezwij ich, masz
to zagwarantowane w świętych księgach.
Pokusa zawsze jawi się tam, gdzie czegoś
pragniemy, ona idzie po linii naszych upodobań. W
tym jest jej siła.
Dla chciwca pieniądz, dla alkoholika piwo, dla
erotomana pornografia, dla leniwego rezygnacja z
pracy, dla pysznego pochwała...
Trzeba być dobrym znawcą słabości i pokus, które
nas powalają. Jezus umiał odpowiedzieć na pokusy, i
to zdecydowanie. Odeszły. Ponieważ nie został
złamany, przeciwnik długo przygotowywał plan, aby
Go powalić przemocą. Wykorzystał do tego
wszystkie ówczesne siły polityczne i społeczne.
Z jakimi pokusami musimy się liczyć? Oto pytanie
na progu Wielkiego Postu. Każdy z nas ma inne
słabości. Każdy też w spotkaniu z Jezusem ma
szansę odnieść zwycięstwo nad pokusami. Trzeba,
byśmy w zmaganiu się z nimi mieli na uwadze siebie
i bliskich.
Dziś potrzeba świadków, którzy odnoszą
zwycięstwa nad pokusami. Niech Wielki Post będzie
czasem zwycięstw!

Ks. Edward Staniek
AKCJA „BUTELKA DLA DZIECKA”
Podczas Wielkiego Postu nasza
parafia zbiera ofiary na „Centrum
Kobiet”, pomoc kobietom w trudnej
sytuacji finansowej. „Centrum
Kobiet” jest organizacją charytatywną
i służy pomocą materialną, duchową oraz doradczą.
Przeciętnie w ciągu roku w naszym mieście otrzymuje
pomoc około 5,000 kobiet. Codziennie w Centrum
Kobiet jest odprawiana Msza św. o godz. 12:00 w
południe oraz odmawiany różaniec i koronka do Bożego
Miłosierdzia w intencji kobiet i ich dzieci. W naszym
kościele są wyłożone butelki. Prosimy wziąć jedną do
domu i wypełnić drobnymi monetami. Butelkę należy
zwrócić do Niedzieli Palmowej. Bóg zapłać za wsparcie.
CHICAGO
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SŁOWO OD KS. PROBOSZCZA

Podziękowanie
Rozpoczęliśmy Wielki Post roku 2019. Czas
szczególnej refleksji, medytacji nad własną osobą,
powołaniem, przeznaczeniem. To wszystko przed
nami. Kościół daje nam symboliczne 40 dni.
Czyńmy dobre postanowienia i módlmy się wzajemnie za siebie, abyśmy czuli nieustanną pomoc
duchową naszych braci i sióstr.
Jednakże ta refleksja była poprzedzona
pięknym czasem karnawału. Nie tylko zabawy nam
towarzyszyły, spotkania w miłym gronie przyjaciół,
ale i nawiedzały nas sytuacje w których trzeba było
wołać o pomoc. Ile życzliwości i zrozumienia,
wielokrotnie bezinteresownej pomocy i służby na
rzecz swojej wspólnoty. Te wszystkie gesty czynione
z wielkiego serca same mówią za siebie, że wiele w
nas wrażliwości i dobroci.
Wierzę, że każdy, który był i jest otwarty na
dobro odnalazł siebie w tych słowach wdzięczności.
Za te gesty dobroci i wszelkiej życzliwości z całego
serca Wam wszystkim błogosławię.
Zapewniam o mojej życzliwości i pamięci
modlitewnej.

Ks. Stanisław, CR - proboszcz

WIELKI POST
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

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku

„Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8,19)
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną
duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię
dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni
tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni».
Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który obejmuje także
historię i całe stworzenie. Św. Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się
synów Bożych». (...)
Celebracja Triduum Paschalnego męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku liturgicznego, za każdym
razem zaprasza nas do przeżywania pewnego procesu przygotowania, ze świadomością, że nasze stawanie się na wzór obrazu
Chrystusa jest bezcennym darem miłosierdzia Bożego. Jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, jak osoba odkupiona, która
pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, i wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo Boże, począwszy od tego
zapisanego w jego sercu i naturze, czyni dobro także stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu. Dlatego właśnie
stworzenie - mówi św. Paweł - posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się
łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy
odkupieniu ciała ludzkiego. (...) W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc":
otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię. A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i
naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej. Razem z
nami całe stworzenie jest powołane do wyjścia "z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych".
Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i
konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę
i jałmużnę. Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania"
wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego
serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i
Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji
zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął
stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby
wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki
Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony
czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i
zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji,
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie.
- Papież Franciszek -

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.
CHICAGO

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
March 3, 2019 / 3 marca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,263.00
$(9,625.00)
$(2,362.00)
$ 1,688.00

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.

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.
___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA.
Constance Lauerman - $350
Straż Honorowa NSPJ - $150 - altar renovation
Marianna z Rodziną - $150 - altar renovation
E.P. Mrugala - $100
Mieczysław Gaj - $100
Marianna Kulis - $100
James Kolak - $100
Łucja Chilinska - $150
Ewa - $100
Adam Baran - $100 - altar renovation

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.

Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.

_________________________________________________________

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
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii
zostanie udzielony w środę, 24 kwietnia
o godz. 7:00 wieczorem.
Uroczystość Pierwszej Komunii św.
w naszym kościele odbędzie się w sobotę,
11 maja o godz. 12:30 PM.
Dzieci, które w tym roku obchodzą rocznicę
I Komunii św. zapraszamy na Mszę świętą
w niedzielę, 12 maja o godz. 9:00 rano.

_______________________________________________________

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
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na

potrzeby Kościoła w Europie Centralnej i
Wschodniej. Bóg zapłać za wszystkie ofiary

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

złożone na ten cel.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

