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 - April 1
6:00 AM - +Lucine Mastalerz
7:00 AM - O Boże błog. dla Grażyny Pienieckiej z okazji imienin; O
Boże błog. i nieustanną opiekę Matki Bożej w rodzinie Zofii
8:00 AM - +George Robarge
7:00 PM - +Wanda Kostański

TUESDAY / WTOREK - April 2
6:00 AM - God’s blessing for Paul
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - For the Holy Father
7:00 PM - O Boże błog. i nieustanną opiekę Matki Bożej w rodzinie Zofii

WEDNESDAY / ŚRODA - April 3
6:00 AM - Blessings for all Resurrectionists
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
8:00 AM - ++Deceased Resurrectionists
7:00 PM - O Boże błog. i nieustanną opiekę Matki Bożej w rodzinie Zofii

THURSDAY / CZWARTEK - April 4
6:00 AM - For priests and sisters working in our parish
7:00 AM - Ks. Adam Piasecki w rocz. święceń kapłańskich; W intencji
powołań kapłańskich i zakonnych; +Za wszystkich zmarłych;
8:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life; +James
Skrenka
7:00 PM - O Boże błog. i nieustanną opiekę Matki Bożej w rodzinie
Zofii; O Boże błog. i zdrowie dla Jerzego z ok. 80. rocz. urodzin; W
intencji powołań kapłańskich i zakonnych

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - April 5
6:00 AM - Blessings for Paul
7:00 AM - Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa; +Henryk
Janicki, +Za zmarłych z rodziny Iwony
8:00 AM - +Connolly Sr. & Jr.; Czajkowski & Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - O Boże błog. i nieustanną opiekę Matki Bożej w rodzinie
Zofii; +Krystyna Skrzynik

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - April 6
6:00 AM - +Souls in purgatory
7:00 AM - O Boże błog. i zdrowie dla Zofii Rychtarczyk z ok. urodzin;
+Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & Birthday blessing for Zofia Rychtarczyk
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Janina Wróbel

SUNDAY / NIEDZIELA - April 7
6:00 AM - W intencji parafian i dobrodziejów bazyliki
7:30 AM - +Michael Skrenka, +Jan Plewa, +Christopher Worth, ++Maria
& Jozef Kasprzyk, +Stanley Kasprzyk
9:00 AM - O Boże błog. i nieustanną opiekę Matki Bożej w rodzinie
Zofii; O Boże błog. i zdrowie dla Heleny Grot z ok. urodzin; +Lucjan
Milewski w 14. rocz. śmierci. +Wacława i Józef Pilichiewicz, +Jan
Stankiewicz, +Stanisław Lis, +Władysława Wicek
10:45 AM - +Souls in purgatory
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych członków Kół Żywego
Różańca; Dziękczynno-błagalna dla Danuty i Karola Kalkirtz w 40. rocz.
ślubu; O zdrowie i Boże błog. dla Heleny
Grot z ok. urodzin; O Boże błog. i opiekę
Matki Bożej dla Pawła Pyka w 11. rocz.
urodzin; +Anthony Kowalik, ++Władysława i
Józef Ciołek, +Józefa Pyka w 19. rocz. śm.,
+Józef Baran w 13. rocz. śmierci, +Józef
Kubieniec w 3. rocz. śmierci, +Anna Ficek,
+Zbigniew Sztukowski zmarły 20 grudnia
5:00 PM - For Parishioners,
6:30 PM - Za Parafian;

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.
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
BAPTISM / CHRZTY

Amelia Sophie Michniewicz
Dorian Jozef Ozymko
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka
Sylwia Mleczko
Mariola & Emil Chwojnicki
Michael & Lina Derbin
Justin & Samantha Fernandes

4TH SUNDAY OF LENT

MARCH 31, 2019

LITURGICALY SPEAKING

LENTEN REFLECTION - 4th Week

3/31 4th Sunday of Lent
4/1
Saint Ceallach (1080 - 1129)
He became hereditary bishop of Armagh in 1105 and
made many reforms; not least on his deathbed, when he
abolished the hereditary principle by appointing
St Malachy as his successor.

We need to love the
cross, the symbol of God’s forgiving and merciful love: The
crucifix – the symbol of the
“lifted up” Jesus - holds a central place in our Churches
because it is a forceful reminder not only of God's love
and mercy, but also of the price of our salvation. Hence, no Christian home should be without this
symbol of God's love. The crucifix invites us to respond with more than compassion; it inspires us to remove the suffering of other people’s misery.
It encourages us not only to feel deep sorrow
for another’s suffering, but also to try our best to
remove that suffering. Hence, let us love the cross,
wear its image and carry our own daily cross with joy.
We need to reciprocate God’s love by loving
others. God’s love is unconditional, universal, forgiving
and merciful. Let us try, with His help, to make an
earnest attempt to include these qualities as we share
our love with others during Lent.
When we allow the Light of God’s forgiveness
to shine in our lives, it brightens up every corner,
forgives every sin, restores our relationship with God
and renews our lives. Whoever follows Jesus will not
walk in darkness. We will experience the joy and
peace of sins forgiven, of new attitudes and of new relationships with family and friends. Jesus’ Light of
truth, justice, holiness and charity shining in our lives
ought to bring blessing to others. We are to let this
Light of Christ shine through us into the lives of
the people around us. The Light we give to others can
dispel the darkness of their lives and bring them to a
completely new outlook. Let us not underestimate
what the Light of Christ can do through us. As Jesus
said: “You are the light of the world.... your light must

4/2 Saint Francis of Paola (1436 - 1507)
He was born in Paola in Calabria. He founded an order of
hermits which later became the Order of Minims
(“minimi,” meaning “least,” because they were to be the
least of the religious orders). He died on Good Friday,
2 April 1507, at Plessis in France.
4/4

St Isidore of Seville (560 - 636)
He was born in Seville in about 560 and
after his father’s death he was educated by
his brother Leander, Archbishop of Seville.
He was instrumental in converting the
Visigothic kings from the Arian heresy; he
was made Archbishop of Seville after his
brother’s death; and he took a prominent
part in councils at Toledo and Seville. The Council of
Toledo, in particular, laid great emphasis on learning,
with all bishops in the kingdom commanded to establish
seminaries and to encourage the teaching of Greek and
Hebrew, law and medicine. He promoted the study of
Aristotle, long before the Arabs discovered him and
centuries before 13th-century Christian philosophers
discovered him through the Arabs.
4/5 Saint Vincent Ferrer (1350-1419)
He was born in Valencia and joined the
Dominicans at the age of 17. In 1399, with
the approval of the Pope, he set out on his
mission as a preacher. For twenty years he
travelled through western Europe, with
thousands flocking to hear him wherever he was. From
1408 he worked mostly south of the Pyrenees. Among
others, he preached to the Jews, of whom some 25,000
were converted to Christianity; and in the Kingdom of
Granada he converted thousands of Moors. In 1417 he
moved on to Brittany and continued his work there: he
died in Vannes in Brittany on 5 April 1419.

STATIONS OF THE CROSS
Fridays - 6:00 PM
SACRAMENT OF RECONCILIATION
Monday - Friday: 7:45 AM & 6:45 PM
Saturday: 5:00 PM
CHICAGO

shine before people so that they will see the good things
you do and praise your Father in
Heaven” (Matthew 5:14, 16).

(Fr. Antony Kadavil)

First Thursday, First Friday
and Saturday of the Month
Thursday, April 4 is the first Thursday
of the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood
and religious life. Friday, April 5 is the first Friday of
the Month, we pray in reparation to the Sacred Heart of
Jesus. At 5:00 PM we communally recite the rosary
followed by a Mass in English. On Saturday, after the
8:00 AM Mass, we pray the Divine Mercy Chaplet or
Rosary. Jesus I trust in You.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

4TH SUNDAY OF LENT

MARCH 31, 2019

CONGRATULATIONS
On Tuesday April 4, Father Adam
Piasecki, C.R. will celebrate his
48th anniversary of Ordination.
Fr. Adam was ordained in Krakow back in 1971. Prior to working here at St. Hyacinth,
Fr. Adam served as Rector of our seminary in Krakow,
Provincial Superior in Poland, and pastor at one of our
parishes in Poznan. We give thanks to God for Fr.
Adam’s many years of service, and wish him continued
health and God’s blessings.
„BABY BOTTLE” LENTEN PROJECT
During Lent we support „Woman’s Centers” of
Greater Chicagoland. From Ash Wednesday our
church is participating in the Baby Bottle Project.
Please take a Baby Bottle home with youf fill it
with your spare change, say prayers for the babies and return it
no later then the weekend of Palm Sunday (April 13/14). Thank
you for helping defend life.

Life Advocacy Day
The Respect Life Ministry will travel with Catholics from
across the archdiocese to Springfield, Illinois on
Wednesday, April 3 to lobby against legislation recently
introduced by the Illinois state government that would
violate the sacredness of life. Coach buses will leave
from both Marytown in Libertyville and St. John of the
Cross in Western Springs, IL. This excursion, which will
cost $10, will last from 6 a.m. to 6 p.m. Lunch and
training will be provided by the Illinois Catholic
Conference. For more information please contact Ray
Pingoy at rpingoy@archchicago.org or 312.534.8294.
Registration is available by visiting goo.gl/forms/
bVyRf0BoF9iKBIcp2. Read the full statement from the
bishops of Illinois, which warns against the extreme
legislation.

Theology on Tap Featuring - Fr. Greg Boyle
“Chicago’s Crisis” … “Cycles of Violence” … “Deadly
Summers.” These are all headlines we read concerning
violence and gang activity in and around the city of
Chicago. What can we do to change this culture?
According to Fr. Greg Boyle, founder of Homeboy
Industries in Los Angeles, California, it’s all about a
“lethal absence of hope.” Come hear Fr. Boyle speak
about how he welcomes former gang members and
previously incarcerated men and women into his
community and gives them the hope they need to get on
their feet – and how we can do this in Chicago. This
event will take place at 625 West Adams Street on
Wednesday, April 10. Tickets cost $5 and will include
heavy hors d’oeuvres and beverages. Individuals between
the ages of 18–39 are welcome. Please register today.
CHICAGO

Sunday April 14, 1 to 5pm
St. Mary's Home - 2325 N. Lakewood Ave., Chicago
Tours, displays, music, vintage slideshows, reception;
special mystery guest from the Chicago Cubs family arriving at 1:45pm with something special to show you.
All are welcome!
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.
ST. HYACINTH BASILICA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROZWAŻANIE

IV Niedziela Wielkiego Postu
Łk 15, 1-3.11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym
W liturgii czwartej niedzieli Wielkiego Postu
czytana jest Ewangelia o ojcu i dwóch synach, znana
powszechnie jako przypowieść «o synu marnotrawnym»
Historia ta, opisana przez św. Łukasza, stała się szczytem
duchowości i literatury wszystkich czasów. W istocie, czym
byłaby nasza kultura, sztuka i cała nasza cywilizacja bez
tego objawienia Boga Ojca pełnego miłosierdzia? Ono nas
wciąż wzrusza i za każdym razem, kiedy o nim słyszymy
lub o nim czytamy, możemy w nim znaleźć ciągle nowe
znaczenia. Przede wszystkim ten tekst może mówić nam o
Bogu, pozwala nam poznać Jego oblicze, a nawet więcej —
Jego serce. Od czasu kiedy Jezus opowiedział nam o
miłosiernym Ojcu, sprawy mają się inaczej niż wcześniej,
teraz Boga znamy: On jest naszym Ojcem, który z miłości
stworzył nas wolnymi i obdarzył świadomością; który
cierpi, jeśli się gubimy, i świętuje, jeśli powracamy. Dlatego
też relacja z Nim kształtuje się w historii, podobnie jak w
przypadku każdego dziecka z własnymi rodzicami: na
początku jest od nich zależne; potem domaga się własnej
autonomii; a w końcu — jeśli rozwój przebiega pozytywnie
— dochodzi do relacji dojrzałej, opartej na wdzięczności i
autentycznej miłości.
W tych etapach możemy odczytywać także etapy
wędrówki człowieka w jego relacji z Bogiem. Można w niej
wyodrębnić fazę, która jest jakby dzieciństwem: religia
wynikająca z potrzeby, z zależności. Z czasem człowiek
wzrasta i uniezależnia się, pragnie uwolnić się od
podporządkowania i stać się wolnym, dojrzałym, zdolnym do
samodzielności i do podejmowania decyzji na własny
rachunek, myśląc także, że może obejść się bez Boga. Ta
właśnie faza jest delikatna, może doprowadzić do ateizmu, ale
nierzadko kryje się w tym też potrzeba odkrycia prawdziwego
oblicza Boga. Na nasze szczęście Bóg nigdy nie przestaje być
wierny i, nawet gdy my się oddalamy i gubimy, szuka nas w
swej miłości, przebacza nam nasze błędy i przez wewnętrzny
głos sumienia przyzywa nas do siebie. W tej przypowieści
postawy dwóch synów są odmienne: młodszy odchodzi i stacza
się coraz niżej, podczas gdy starszy pozostaje w domu,
niemniej również jego relacja z ojcem jest niedojrzała; w
istocie, kiedy brat powraca, starszy nie cieszy się tak jak ojciec,
przeciwnie, gniewa się i nie chce wejść do domu. Dwaj
synowie są przykładem dwóch niedojrzałych postaw w relacji z
Bogiem: buntu i hipokryzji. Obydwie te postawy można
uzdrowić dzięki doświadczeniu miłosierdzia. Tylko
doświadczając przebaczenia, uznając, że jesteśmy kochani
niezasłużoną miłością, większą niż nasza nędza, a także nasza
sprawiedliwość, wchodzimy ostatecznie w naprawdę synowską
i wolną relację z Bogiem.
Medytujmy nad tą przypowieścią. Rozpoznajmy się w dwóch
synach, a nade wszystko kontemplujmy serce Ojca. Rzućmy się
w Jego ramiona i pozwólmy, aby nas odrodziła Jego miłosierna
miłość.
Benedykt XVI
CHICAGO
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
6 do 12 kwietnia 2019
poprowadzi

KS. RAFAŁ GOLINA, C.R.
Wikariusz Prowincjalny Prowincji Polskiej
Zmartwychwstańców

Msza św. z nauką rekolekcyjną:
SOBOTA, 6 kwietnia - 7:00 PM
NIEDZIELA, 7 kwietnia
6:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM, 6:30 PM
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU,
8-12 KWIETNIA
12:30 PM, 7:00 PM
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
GORZKIE ŻALE
Niedziela, godz. 6:00 wieczorem
DROGA KRZYŻOWA
Środa - dla dzieci - po Mszy św. o godz.
7:00 PM
Piątek - dla dorosłych - po Mszy św. o godz. 7:00 PM
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki
zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych

„Hosanna! Błogosławiony ,
który przychodzi w imię Pańskie”

DROGA KRZYŻOWA
ulicami wokół Bazyliki Św. Jacka
NIEDZIELA PALMOWA, 14 KWIETNIA
po Mszy św. o godzinie 12:30 PM.
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych,
członków grup parafialnych do włączenia się
w procesję i drogę krzyżową.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
W czwartek, 4 kwietnia, Ks. Adam
Piasecki, C.R. obchodzi rocznicę
święceń kapłańskich. Ks. Adam został
wyświęcony w roku 1971 (48 lat temu)
w Krakowie. Był rektorem seminarium
w Krakowie, prowincjałem,
proboszczem i wikarym. Dziękujmy
Panu Bogu za dar powołania księdza
Adama i otaczajmy go naszą modlitwą.
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty
miesiąca
5 kwietnia - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
6 kwietnia - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.
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. W naszym kościele
są wyłożone butelki. Prosimy wziąć jedną do domu i
wypełnić drobnymi monetami. Butelkę należy zwrócić
najpóźniej do Niedzieli Palmowej (13/14 kwietnia). Bóg
zapłać za wsparcie.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 7 kwietnia 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!

PAPIESKA INTENCJA NA KWIECIEŃ
Intencja powszechna:
za pracowników na obszarach wojennych
Za lekarzy i ich współpracowników
humanitarnych na terenach objętych wojną,
którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia
innych.
CHICAGO

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,

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
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
March 24 2019 / 24 marca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,188.00
$(9,625.00)
$(2,437.00)
$ 4,337.00

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.
___________________________________________________

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA.
Constance Lauerman - $500 - for high altar
Constance Lauerman - $300
Edward & Anna Haruza - $200
Mieczyslaw & Elżbieta Gaj - $150
Aleksandra Galkowski - $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.
_______________________________________________________

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.
---------------------------------------

COFFEE & SWEETS
Please join us for coffee and delicious
pastry every Sunday in our parish
cafeteria (Resurrection Hall)
from 10 AM to 12:00 PM.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki
w każdą niedzielę od godz. 10 rano do 12 w południe na
smaczne pączki, kremówki, gofry z lodami i wiele innych
smakołyków.
CHICAGO

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

