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 25
6:00 AM - +Zofia Skupień
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny; +Janina
8:00 AM - Special intentions for Isabella, Mary & Elizabeth; +Zofia
Skupień
12:30 PM - O dar potomstwa dla Kasi i Piotra; O poszanowanie życia
dzieci poczętych; Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za
wszystkie grzechy w rodzinie Zofii; +Wanda Głuszek, +Janina;
5:30 PM - ENGLISH LENTEN MISSION; Special intentions for
Isabella, Mary & Elizabeth;
7:00 PM - O Boże błog. dla Lori Kwolek z rodziną, +Jan Zając, +Wanda
Kostański, +Genowefa Baez

TUESDAY / WTOREK - March 26
6:00 AM - Special intentions for Isabella, Mary & Elizabeth, +Lilian
Kaminski, +Genowefa Baez
7:00 AM - O pomyślne załatwienie sprawy dla Zofii Puchlerz przez
wstaw. MB Częstochowskiej; +Zofia Skupień, +Wanda Kostański,
8:00 AM - Health & blessing for Christian & Fabian Gauna; +Janina
7:00 PM - ENGLISH LENTEN MISSION; Dziękczynna za otrzymane
łaski; Wynagradzająca za wszystkie grzechy w rodzinie Zofii; +Jan Zając

WEDNESDAY / ŚRODA - March 27
6:00 AM - +Zofia Skupień, +Wanda Kostański
7:00 AM - O Boże błog. dla Lidii z ok. imienin oraz dla Urszuli z ok.
urodzin; O zdrowie i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny; +Janina
8:00 AM - +Bridget & Joseph Connolly, +Genowefa Baez
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za grzechy
w rodzinie Zofii; +Jan Plewa, +Jan Zając

THURSDAY / CZWARTEK - March 28
6:00 AM - +Zofia Skupień, +Genowefa Baez
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Ewy i Adama z ok. urodzin; +Janina
8:00 AM - +Zofia Skupień, +Wanda Kostański
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla Adama i Ewy z ok. urodzin; +Jan
Zając, +Edmund Lipiński - miesiąc po śmierci

FRIDAY / PIĄTEK - March 29
6:00 AM - +Zofia Skupień, +Genowefa Baez
7:00 AM - +Łukasz Dominików, +Zmarli z rodziny Iwony, +Janina
8:00 AM - +Zofia Skupień, +Wanda Kostański
7:00 PM - +Łukasz Dominików, +Tadeusz Kazimierski, +Jan Zając

SATURDAY / SOBOTA - March 30
6:00 AM - +Janina
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Grażyny Pienieckiej z ok.
urodzin; +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Wanda Kotański, +Genowefa Baez
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. dla Grażyny Pienieckiej z ok. urodzin; +Karol
Żak, +Tadeusz Kazimierski, +Jan Zając, +Grażyna & Jerzy Modelscy

SUNDAY / NIEDZIELA - March 31
6:00 AM - +Wanda Kostański
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Stanisław Lis,
+Władysława Wicek, +Jan Zając, +Janina
10:45 AM - +Genowefa Baez
12:30 PM - O Boże błog. i opiekę Maryi dla Krzysztofa i Małgorzaty
Niemas z ok. 30. rocz. ślubu; +Władysława Ciołek, +Maria Kopiński,
+Tadeusz Kazimierski, + Wanda Kostański
5:00 PM - For Parishioners, +George Robarge
6:30 PM - Za Parafian; +Grażyna i Jerzy Modelscy

Msze święte w intencji ś.p. Mary Kopinski przez cały miesiąc
marzec odprawia Fr. Steve Bartczyszyn

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

SECOND CALL

Andrew Chavez & Vanessa Gonzalez
BAPTISM / CHRZTY

Dorian Ozymko

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.
Today the second collection is for the

renovation of the high altar
Thank you for your generosity.

3RD SUNDAY OF LENT
LITURGICALY SPEAKING
3/24

3rd Sunday of Lent

3/25 The Annuciation (Solemnity)
The Solemnity of the Annunciation
celebrates the coming of the Angel Gabriel to
the Virgin Mary to announce to her the
special mission God had chosen for her in
being the mother of His only son. We are
continually reminded of the importance of
this feast to our salvation in various devotional prayers. Two
examples that highlight the importance of this feast are the
joyous mysteries of the Rosary and the Angelus.
The feast of the Annunciation began to be celebrated on this
day during the fourth and fifth centuries, soon after the date
for celebrating Christmas was universalized throughout the
Church. This feast celebrates the Incarnation of the Second
Person of the Trinity and the salvation of all mankind. This
point of our salvation was deeply discussed by many of the
Church fathers, to explain it to the faithful and to show the
deep love God has for us.
3/26

Tuesday of 3rd week of Lent

3/27 St John of Egypt (304 - 394)
At the age of 25, John left his home and became a monk. He
lived under the tutelage of a wise hermit and when his
master died, John decided to withdraw into a more remote
cave on Mount Lycos. There he lived a very strict life,
devoting himself to prayer and manual work. People started
to visit him, since he was able to perform miracles, heal the
sick and read people’s hearts. He died in 394, at the age of 90.

MARCH 24, 2019

Lenten Reflection
3rd Week of Lent

Today’s readings speak to
the catechumens who are
preparing for baptism. The Scriptures reveal how God
cares for those who, like Moses and the Samaritan
women, have faith and hope in the Word of God and
live it. St. Francis de Sales notes: “Moses’ faith in
God’s Word allowed him to use his rod to make water
flow from the rock. Attentiveness to God’s Word is
necessary to sustain us in our responsibilities in this
world. Our entire good lies in accepting the truth of
God’s Word and persevering in it. In the Eucharist we
are nourished by the Divine Word made flesh.”
We need to grow in God’s Word. Even outside of your
prayer, keep yourself as if you were in prayer. Renew
yourself throughout the day with thoughts of God’s
infinite goodness. Good reading, too, helps the heart
come alive and gain new strength and vigor.
Yet, we also ought to nourish and strengthen the divine
word by opening our hearts. We must remain attentive
and reflect on what God has to say to us in the depths
of our hearts. We must digest the divine word so that it
becomes a part of us in such a way that we are
nourished and strengthened by it. Then, like Jesus, we
will put our words into action. We will carry out what
we are taught, discerning carefully the needs at hand.
Our Savior desires that we have great confidence in
Divine Providence. All who trust in God always reap
the fruits of this confidence. Our Savior takes tender
care of those who have a great willingness to abandon
to Him their weariness and anxious care of advancing
in holiness.
We may question whether we will always have the will
to please God during our entire life. Alas! There is
nothing so weak and changeable as we are. So let us
frequently place our good intention before the Lord,
who will strengthen our willingness as often as is
necessary, so that we have sufficient determination to
live God’s Word in this life.
(Adapted from the writings of St. Francis de Sales)

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

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

3RD SUNDAY OF LENT
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Office of the Archbishop
835 North Rush Street Chicago, IL
312.534.8230 archchicago.org

March 23, 2019

Dear Sisters and Brothers in Christ,
With this letter I write to you about a development that
should disturb us greatly, both as citizens and as disciples of
Jesus, the Lord of life.
Recently, two bills have been introduced in the Illinois
House and Senate. The first, House Bill 2495 and Senate Bill
1942, both identical pieces of legislation, seeks to strip unborn
persons of any protection – or even consideration – under the law
and declare abortion to be a “fundamental right” and matter of
health care. The end result is that an abortion could be obtained
at any stage of pregnancy, including late term, for any reason and
without any regulation. The law would no longer guarantee any
modicum of humanity or compassion for any unborn person in
Illinois, even if they are partially born. This legislation also
repeals the Abortion Performance Refusal Act, which protects
doctors, nurses and hospitals who refuse to permit, recommend,
perform or assist in abortion. In so doing, rights of conscience,
especially religious objections, will be lost. The second piece of
legislation House Bill 2467 and its identical Senate Bill 1594,
repeals the Illinois Parental Notice of Abortion Act. This law,
upheld unanimously by the Illinois Supreme Court just six years
ago, has the common-sense purpose of ensuring that parents
would be part of the life-altering decision of their minor child in
the case she seeks an abortion. This effective law has reduced
abortions performed on minors by fifty-seven percent.
As citizens of a state and people of faith who care about
the common good, I urge you to join me and my brother bishops
in an effort to defeat this radical departure from current law and
practice in our state. Please reach out your State Representative
and Senator to urge defeat of these bills. You can find the name
of your appropriate politicians and their contact information at
https://www.ilcatholic.org/take-action/action-center/.
To find out more about these bills, please consult the
Catholic Conference of Illinois website, www.ilcatholic.org, or
call the Office of Human Dignity and Solidarity at 312-534-5355
for further information.
Entrusting our efforts for all life, from the moment of
conception until natural death, to the care of our Blessed Mother,
I am, Sincerely yours in Christ,

Blase Cardinal Cupich - Archbishop of Chicago

„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 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.

CHICAGO

Prayer for Choosing a State of Life
From all eternity, O Lord, You planned my very existence and
my destiny. You wrapped me in Your love in baptism and gave
me the Faith to lead me to an eternal life of happiness with
You. You have showered me with Your graces and You have
been always ready with Your mercy and forgiveness when I
have fallen. Now I beg You for the light I so earnestly need
that I may find the way of life in which lies the best fulfillment
of Your will. Whatever state this may be, give me
the grace necessary to embrace it with love of Your holy will,
as devotedly as Your Blessed Mother did Your will. I offer
myself to You now, trusting in Your wisdom and love to direct
me in working out my salvation and in helping others to know
and come close to You, so that I may find my reward in union
with You for ever and ever. Amen.

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

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROZWAŻANIE

III Niedziela Wielkiego Postu
Łk 13,1-9
Kiedy Bóg zasadza drzewo, to nie służy ono jedynie
ozdobie. Jest rzeczą naturalną, że oczekuje owocu.
Wiara człowieka czyni cuda, ale wiara Boga w
człowieka czyni cuda jeszcze cudowniejsze! Bóg wierzy
do końca w każdego człowieka, w jego przebudzenie,
zwrócenie się ku Niemu. Gdy wysycha w nas miłość, On
daje potoki obfitych wód oraz staje się ogniem nie
spalającym, lecz oświecającym w mrokach zwątpienia.
Przykłada nawóz poznania niegodziwości, która się w nas
skrywa, by nas obudzić, i okopuje, by dostać się do
zgniłych korzeni i je uleczyć.
Czy drzewo życia Mojżesza było urodzajne? Na
pewno nie. Stracił wszystko: komfort życia, prestiż,
szacunek pobratymców, więź z narodem, opiekę faraona
– po prostu zawaliła mu się kariera. Gdy spoglądał w
koronę gałęzi płonącego drzewa, doznawał tego samego
zdziwienia, co wtedy, gdy spoglądał w rozgałęzioną
koronę swojej historii. Dlaczego Bóg jeszcze w nim
płonie, skoro zawiódł wszystkich i zmarnował wszystko?
Wokół niego był tylko nawóz zgniłej przeszłości. Czuł
się obco, jak bezowocny figowiec w winnicy. Czy nie
nawiedza cię podobny przygnębiający nastrój? Czy nie
zmarnowałeś wszystkiego? Być może i ciebie niepokoi
świadomość wyjaławiania ziemi swym bezwartościowym
istnieniem? Jak wielu utyskuje na lata zmagania o
zdobycie czegokolwiek, co uczyniłoby ich życie
wartościowym. Jak wielu może odnaleźć się w obrazie
Mojżesza, który stracił już wszelką nadzieję i dziwił się,
dlaczego Bóg go nie opuścił.
Tak, Bóg daje i tobie w tym roku jeszcze jedną
szansę, i nie wytnie cię, bo jest ktoś, kto się za ciebie
wstawił – Ogrodnik z Nazaretu. Jeszcze w tym roku z
troską i miłością okopie cię i obłoży nawozem prawdy o
tobie samym. Może wreszcie
uda ci się to zobaczyć, czego
tysiące ludzi nie umieją się
dopatrzeć w drzewie krzyża?
Jest martwe, bezlistne, bez
korzenia, bez życia, bez
wartości, a jednak przez fakt
zawieszenia na nim jednego
jedynego Owocu, stało się najsensowniejszym znakiem
nadziei. Tym Owocem jest Jezus Chrystus. Jest Żywym
Owocem, który każde martwe drzewo przywróci do
życia, nawet twoje, bylebyś uczynił wszystko, by być z
Nim w komunii!

Augustyn Pelanowski OSPPE

CHICAGO

24 MARCA 2019
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

W poniedziałek, 25 marca obchodzimy
uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dzień świętości życia
W tym dniu Msze św. w naszym
kościele o godzinie: 6:00 AM (EN),
7:00 AM (PL), 8:00 AM (EN), 12:30
PM (PL), 5:30 PM (EN), 7:00 PM (PL)
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!

Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek
betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego
się życia. W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego
dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi
walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną.
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać
bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą
Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb
Narodu.”
(z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - 28 sierpnia 1956 r.)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
6 do 12 kwietnia 2019
poprowadzi

KS. RAFAŁ GOLINA, C.R.
Wikariusz Prowincjalny Księży 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
7:00 AM, 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
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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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.

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.
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KOŁO CHICAGO NFP
Serdecznie dziękujemy proboszczowi,
Ks. Stanisławowi Jankowskiemu za
możliwość przeprowadzenia w parafii dorocznej zbiórki
„Polacy w Chicago - Polakom na Kresach”. Podczas
kwesty 3 lutego br. w parafii pw. św. Jacka, zebraliśmy
$2,327 oraz różnego rodzaju artykuły żywnościowe,
lekarstwa i środki czystości.
Za wszelką pomoc i hojność parafian składamy
serdecznie Bóg zapłać!

przewodniczący Koła Chicago Związku Żołnierz NSZ
Arkadiusz Cimoch

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 17, 2019 / 17 marca 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,409.00
$(9,625.00)
$(1,956.00)
$ 5,698.00

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 - $500 - for high altar
Constance Lauerman - $300
Jolanta Kozmin& Jerzy Sasiadek - $200
Anna Scislowicz - $100
Michael Ziemba - $100
Zygmunt Stopa - $100
Mieczyslaw Gaj - $100
Stanisław Rembelinski - $100
Piotr Scehura - $100
Stanisława Kruk - $100

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.
_______________________________________________________

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

