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 18
6:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 AM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za grzechy
w rodzinie Zofii; +Wanda Głuszek, +Janina
8:00 AM - St. Patrick’s blessings for the Connolly Family
7:00 PM - +Jan Zając; +Grażyna i Jerzy Modelscy,

TUESDAY / WTOREK - March 19
6:00 AM - +Lilian Kamiński; +Zofia Skupień;
7:00 AM - Za wstaw. św. Józefa o opiekę nad rodziną; O Boże błog. i
dary Ducha Św. dla ks. Józefa w dniu imienin; +Wanda Głuszek, +Józef
Wojdyła, +Józef Rusztowicz, +Józefa Potaczek, +Józefa Wrona, +Józefa
Inda;
8:00 AM - +Janina
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski, Wynagradzająca za grzechy
w rodzinie Zofii; +Janina, +Józef, Józefa, Teresa Plewa, +Stanisław
Gargula, +Józefa Godzik, +Józefa Jarecka, +Józefa Wrona, +Jan Zając,
+Grażyna i Jerzy Modelscy

WEDNESDAY / ŚRODA - March 20
6:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny; +Wanda
Głuszek, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Janina;
8:00 AM - +Zofia Skupień;
7:00 PM - +Jan Zając, +Grażyna i Jerzy Modelscy

THURSDAY / CZWARTEK - March 21
6:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 AM - +Wanda Głuszek, +Janina
8:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagr. za grzechy w
rodzinie Zofii; +Wanda Głuszek, +Jan Zając, +Grażyna i Jerzy Modelscy

FRIDAY / PIĄTEK - March 22
6:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 AM - +Wanda Głuszek, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Zmarli z
rodziny Iwony, +Janina
8:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za grzechy
w rodzinie Iwony; +Marian Wdzięczny, +Tadeusz Kazimierski, +Jan
Zając, +Grażyna i Jerzy Modelscy,

SATURDAY / SOBOTA - March 23
6:00 AM - +Janina
7:00 AM - +Wanda Głuszek, +Stefan Janicki w 1 rocz. śmierci, +Dusze
w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Zofia Skupień, +George Harrris
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za grzechy
w rodzinie Zofii; +Wanda Gluszek, +Karol Żak, +Tadeusz Kazimierski,
+Jan Zając, +Janina

SUNDAY / NIEDZIELA - March 24
6:00 AM - +Wanda Głuszek,
7:30 AM - +Wacław Maszkiewicz, +Ted Mitrenga, +Jan Plewa, +Maria
Padilla Perez
9:00 AM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za grzechy
w rodzinie Zofii; +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Stanisław Lis,
+Jan Mazur w 1. rocz. śmierci, +Władysława Wicek, +Wanda Głuszek,
+Dusze w czyśćcu cierpiące, +Jan Zając, +Janina, +Józef Skrzyniarz
10:45 AM - +Zofia Skupień
12:30 PM - +Władysława i Józef Ciołek, +Tadeusz Kazimierski, +Zofia
Skupień,
5:00 PM - For Parishioners
6:30 PM - Za Parafian; +Janina Wróbe, +Marian Wdzięczny, +Wanda
Głuszek, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Grazyna i Jerzy Modelscy

Today the second collection is for the

renovation of the high altar
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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

FIRST CALL

Andrew Chavez & Vanessa Gonzalez
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+ Wanda Kotański +Virginia Laskowski,
+ Genowefa Gierut +Zofia Jakubowska
+Dorothy E. Bialas + Christopher Worth

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.

2ND SUNDAY OF LENT

MARCH 17, 2019

LITURGICALY SPEAKING
3/17 Sunday 2nd week of Lent
3/18 St Cyril of Jerusalem (315 - 386)
He was born in 315 of Christian parents and
succeeded Maximus as bishop of Jerusalem
in 348. He was active in the Arian
controversy and was exiled more than once
as a result. His pastoral zeal is especially shown in his
Catecheses, in which he expounded orthodox doctrine,
holy Scripture and the traditions of the faith. They are
still read today, and some of the Second Readings of the
Office of Readings are taken from them. He died in 386.
He is held in high esteem by both the Catholics and the
Orthodox, and he was declared a Doctor of the Church by
the Pope in 1883.
3/19 St. Joseph, husband of the Blessed
Virgin Mary Solemnity
Nothing is known of St Joseph except
what is said of him in the Gospels. He
was a carpenter; he accepted the will of
God; and he supported Mary and brought
up Jesus. From the human character of
his son we can see that he was a good and
responsible father. Although he is not officially a patron
saint of anything in particular (though he is a patron of
the Church as a whole), he is widely venerated as a patron
of artisans who honorably do good work with the gifts
God has given them, and of workers in general.
nd

3/21 Thursday of the 2 week of Lent.
Saint Enda (- 530)
He founded a monastery on the pagan island of Aran Mor
in Galway Bay, which remained a centre for sanctity and
learning for the next 300 years.
3/22 Friday of the 2nd week of Lent
St Deogratias (d. 457) St Nicholas Owen (c.1550-1606)
3/23 St Turibius of Mongrovejo (1538 - 1606)
He was born in Spain in about 1538 and
studied law at the university of Salamanca.
He was named bishop of Lima in 1580 and
sailed to America. Full of apostolic zeal,
he traversed his gigantic diocese three
times, generally on foot, baptizing,
teaching and confirming the natives. He
assembled many synods and councils to make the Church
strong, organised, and above all holy; and he strongly
defended the rights of the natives, who were Spanish
citizens according to the law but who were nevertheless
being oppressed by the colonists and the provincial
governors. He died in Lima on 23 March 1606.
CHICAGO

STATIONS OF THE CROSS
Fridays - 6:00 PM
LENTEN PARISH MISSION
with Fr. Piotr Dąbek, OFM Conv
Saturday, March 23 - 5:30 PM
Sunday, March 24 - 7:30 AM,
10:45 AM, 5:00 PM
Monday, March 25 - 6:00 PM
Tuesday, March 26 - 7:00 PM
SACRAMENT OF RECONCILIATION
Monday - Friday: 7:45 AM & 6:45 PM
Saturday: 5:00 PM
Lenten Reflection
“Indeed, how divided my
heart has been and still is! I
want to love God, but also
to make a career. I want to be a good Christian, but also have
my success as a teacher, preacher, or speaker. I want to be a
saint, but also enjoy the sensations of the sinner. I want to be
close to Christ but also popular and liked by many people.
No wonder that living becomes a tiring enterprise. The
characteristic of a saint is, to borrow Kierkegaard’s words,
‘To will one thing. Well, I know more than one thing, am
double-hearted, double-minded, and have a very divided
loyalty. ‘Set your hearts on his kingdom first… and all these
other things will be given you as well’ (Mt. 6:33). Jesus is
very clear about it. You cannot love God and mammon, you
cannot be for him and against him, you cannot follow him
just a little bit. Everything or nothing.”
The Genesee Diary. Henri J. Nouwen

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
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

2ND SUNDAY OF LENT

MARCH 17, 2019

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.
Relevent Radio
Through their website, you can sign-up for 40 days of
emails, meditate on the Station of the Cross with one of
three audio versions, and pray with one of the four 17minute Rosary options. Explore what all they have to offer on their website: https://www.relevantradio.com/lentresources
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,

CHICAGO

Visiting Women Religious Communities
Saturday, April 6, 2019, from 8 a.m. - 6 p.m.
Visit different religious communities in the Twin Cities to
meet, learn, share meals and pray with Catholic Sisters. We
will visit various local communities, including the School
Sisters of Notre Dame, Sisters of St. Joseph and Visitation
Sisters. Carpooling will be arranged. For more information
or to register, contact Sr. Jill 651-696-2873 or email junderdahl@csjstpaul.org.

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

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROZWAŻANIE

II Niedziela Wielkiego Postu
Łk 9,28-36
Tylko trzech apostołów było świadkami
przemienienia na górze Tabor. A jednak
wydarzenie było tak wielkiej wagi, że po
zmartwychwstaniu Mistrza poinformowali o nim innych.
Opis jest zawarty w ewangeliach Mateusza, Marka i
Łukasza. Jest to jedyny mistyczny opis z ziemskich
czasów Jezusa. Świadkowie słuchali dialogu Jezusa z
ukazującymi się w chwale Mojżeszem i Eliaszem.
Rozumieli ich rozmowę, która dotyczyła odejścia
Mistrza, czyli Jego męki. Odkryli, że w wieczności
przestrzeń czasu znika. Mojżesz żył 1400 lat, Eliasz 800
lat przed Chrystusem. Słyszeli też słowa Boga Ojca: „To
jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie”. To wezwanie
Ojca Niebieskiego było najważniejsze.
Wydawać by się mogło, że tych trzech uczniów po takim
przeżyciu już nigdy nie będzie miało kłopotów ze słuchaniem, a ściśle mówiąc z posłuszeństwem Jezusowi. Ale
historia mówi co innego. Piotr na dziedzińcu Kajfasza,
mimo że na Taborze słyszał rozmowę o odejściu Mistrza,
zapomniał o Jezusie i Jego godności. Trzy razy zaparł się
Go przed służbą arcykapłana.
Nawet mocne przeżycie mistyczne nie wyklucza
grzechu. To znak i dla nas. Wielki Post jest czasem
odkrywania siły grzechu i siły łaski. My też, mimo że nie
mamy przeżyć mistycznych na miarę Piotra, popełniamy
grzechy i potrzebujemy żalu za nie. Nikt na ziemi nie jest
pewny dotrwania do wieczności w stanie łaski! Nikt. To
wzywa do pokory i czujności, aby odeprzeć pokusę, a
jeśli się to nie uda, aby wrócić z łzą w oku do Chrystusa,
jak tego uczy św. Piotr.
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

17 MARCA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
18 marca - św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
Cyryl urodził się około 315 roku w Jerozolimie. Pochodził z
rodziny chrześcijańskiej, bardzo przywiązanej do wiary. Po
śmierci Maksyma na stolicę jerozolimską został wybrany
właśnie Cyryl. Trzykrotnie był zsyłany na wygnanie z powodu
zdecydowanej postawy wobec arian. Rządził spokojnie przez
19 lat. W tym czasie rozwinął pełną działalność, aby
przywrócić jedność Kościołowi w Jerozolimie. Wtedy powstała
większość jego katechez, czyli mów, w których wyjaśnił
całokształt prawd wiary Chrystusowej.

19 marca - św. Józefa, Oblubieńca NMP
W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy
polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie.
Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię
wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla
Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie
posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i
pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna, który żył bardzo blisko
czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma
na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i
rolnicze. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą
cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa.
Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny
małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa
dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia
Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają
Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef
pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali
prorocy.

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

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
6 - 12 kwietnia 2019
Ks. Rafał Golina, CR
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej
bazyliki zachęcamy do uczestnictwa
w nabożeństwach wielkopostnych
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź,
jest dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaś przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do
s. Maksymiliany Kamińskiej: 773 656 7703.
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.
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

W poniedziałek, 25 marca
obchodzimy uroczystość
Zwiastowania Pańskiego.
W tym dniu Msze św. w naszym
kościele będą o godzinie:
6:00 AM (EN), 7:00 AM (PL), 8:00
AM (EN), 12:30 PM (PL),
6:00 PM (EN), 7:00 PM (PL)

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
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
March 10, 2019 / 10 marca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,669.00
$(9,625.00)
$(1,956.00)
$ 2,910.00

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 - $365
Blue Amber Travel - $250
Antoni Michalczyk - $160
Jan Trojan - $100
Zygmunt Stopa - $100
Mieczyslaw Gaj - $100

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

If you would like to become our parishioner,
please contact our parish office.
Jeśli chcesz zostać członkiem naszej wspólnoty, już
dziś zarejestruj się w naszym biurze parafialnym.

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

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.

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

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.

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

Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona

na remont głównego ołtarza

GRUPA MŁODZIEŻOWA

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

Bóg zapłać za wszystkie ofiary
złożone na ten cel.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

