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
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - MARCH 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan; +Garciela Guzman
7:00 AM - O potrzebne łaski dla rodziny Skrzydlak; +Ted Kania,
+Anna Gubernat, +Stefan Janicki w 2 rocz. śmierci, +Artur Skrzydlak,
+Stanisław Uss, +Maria Musiał
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan and Beatrice; +Edward 7
Lorraine Nazimek, +Michael Connolly Jr; George Harris
7:00 PM - +Artur Skrzydlak
TUESDAY / WTOREK - MARCH 24
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan, +Garciela Guzman
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marka z ok. imienin;
+Ted Kania, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss,
+Maria Musiał
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan and Beatrice; +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Artur Skrzydlak
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Lidii w dniu imienin oraz dla Urszuli w
dniu urodzin; W intencji Marii Czyżewskiej o zdrowie z ok. imienin;
+Ted Kania, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss,
+Maria Musiał
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan and Beatrice; +Bridget &
Joseph Connolly, +Edward & Lorraine Nazimek, +Margaret Heneghan
7:00 PM - +Artur Skrzydlak
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 26
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak,
+Stanisław Uss, +Maria Musiał,
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya and Jesus Alberto Anaya;
Blessings for Isabella, Juan & Beatrice, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Artur Skrzydlak
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 27
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Margaret Heneghan
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak,
+Stanisław Uss, +Maria Musiał
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan and Beatrice, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jan Plewa, +Artur Skrzydlak
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski i Boże błog. dla Ewy i Adama z ok.
urodzin; +Ted Kania, +Anna Gubernat, +Artur Skrzydlak
8:00 AM - Birthday blessing for Victoria Ceron; +Edward & Lorraine
Nazimek,
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - O potrzebne łaski i zdrowie dla Ewy i Adama z ok. urodzin;
+Maria Rappe, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss, +Maria Musiał
SUNDAY / NIEDZIELA - MARCH 29
6:00 AM - +Zofia Przekop, +Artur Skrzydlak
7:30 AM - For the living & deceased of Nazimek Family; +Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski,
+Ted Kania, +Anna Gubernat, +Czesław Przystupa, +Stanisław &
Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława, Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny; +Artur Skrzydlak
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez,
+Margaret Heneghan
12:30 PM - O powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego,
+Władysława i Józef Ciołek, +Henryk Gasowski, +Łukasz
Dominików, +Artur Skrzydlak, +Stanisław Uss, +Maria Musiał
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
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY: 7:45 AM & 6:45 PM
SATURDAY:
5:00 PM
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
7:45 AM & 6:45 PM
SOBOTA:
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.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz; Dolores Kielas 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; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Stanisława Matyja
† Teresa Skrzypek
† Maria Maj

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday:
6:00 AM - 8:00 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku:
6:00 AM - 8:00 PM

FOURTH SUNDAY OF LENT

MARCH 22, 2020

LITURGICALLY SPEAKING
3/23

LENT

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, organized, 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.

3/25
The Annunciation of
the Lord - SOLEMNITY
The Annunciation of the Lord, is
the Christian celebration of the
announcement by the angel
Gabriel to the Virgin Mary that
she would conceive and become
the mother of Jesus, the Son of
God, marking his Incarnation.
Gabriel told Mary to name her son Jesus, meaning "Savior".
Many Christians observe this event with the Feast of the
Annunciation on 25 March, nine full months before
Christmas, the ceremonial birthday of Jesus. According to
Luke 1:26, the Annunciation occurred "in the sixth month"
of Elizabeth's pregnancy with John the Baptist. Irenaeus
(c.130-202) of Lyon regarded the conception of Jesus as 25
March coinciding with the Passion.
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Friday of the 5th week of Lent
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 the sick and read
people’s hearts. He died in 394, at the age of 90.

WAY OF THE CROSS
Please remember to pray the Stations of
the Cross at home.
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 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.
BABY BOTTLES PROJECT
"Spare Change Saves Babies"

During Lent we support „Woman’s
Centers” of Greater Chicagoland. 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 you from
church, fill it with your spare change,
say prayers for the babies and return it
the weekend of Palm Sunday
(April 4/5). Thank you for helping
defend life.

This week’s reflection
“The author of Samuel, in the First Reading, reminds us that God always provides for the welfare of his people. But, in
choosing David, the last in line for a position of authority, God shows that he judges by standards that are not of this
world.
In the Psalm we see this same David pondering the anxieties that often accompany a call from God.
Reflection upon his own life leads to his response of trust in the Shepherd who is always faithful and
gives whatever is truly needed for walking the right path.The Second Reading shows how, as disciples,
we live in the light of grace given in Christ Jesus. This gives us strength to uphold truth and justice
regardless of the standards of the society at large.
In the Gospel we see an unnamed and overlooked blind man receiving help from Jesus. The man is
moved to faith by his healing and remains faithful to his belief in Jesus, his Lord. Like the sheep, the
blind man hears Jesus' voice. Like the shepherd, Jesus finds the blind man when he has been cast out.”
CHICAGO
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IMPORTANT!!!
Due to the ongoing
pandemic, Masses in our
parish, as in all churches in
the Archdiocese of Chicago
have been temporarily
suspended.
Our basilica is open for private prayer and
adoration from 6:00 AM to 8:00 PM
Confession is available from Monday to
Saturday from 7:45 AM to 8:00 AM;
and from 6:45 PM to 7:00 PM
TELEVISED MASS: Archdiocese of Chicago
https://www.archchicago.org/coronavirus
MASS FROM ST. HYACINTH BASILICA:
sthyacinthbasilica.org
MASS FROM HOLY NAME CATHEDRAL:
Masses will be available on our YouTube channel
beginning at 4 p.m.
WEEKDAY MASS FROM ST. JAMES CHAPEL:
Starting Tuesday, March 17
Masses will be available on our YouTube channel
beginning at 10 a.m.
MASS FROM OLD ST. PATRICK’S CHURCH
IN CHICAGO: Every Sunday at 5 p.m.
http://www.livestream.com/oldstpats

Please remember to support our
parish. We ask parishioners to make a
Sunday offering by sending an
envelope by mail to the office address:
3636 W. Wolfram St., Chicago, IL
60618 or electronically (online) via the
website: sthyacinthbasilica.org (go to: "donations",
then complete all information and finally press
"donate now").
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED
SUPPORT

The hearing screening
scheduled on Sunday, March 22
is CANCELED
CHICAGO
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Prayer used by Pope Francis in this time of Pandemic
Historical precedents
The choice to celebrate Wednesday’s Mass at the Divine
Love Sanctuary holds significant historical value. Pope
Pius XII went to pray there before the statue of Our Lady
in June 1944. He pleaded for the salvation of the city of
Rome as Nazi troops withdrew from Italy during World
War II. Now, over 75 years later, Pope Francis has asked
the Virgin Mary to watch over the world in this current
moment of crisis.

We entrust ourselves to you, Health of the Sick,
who at the Cross were near to the pain of Jesus,
keeping your faith firm. You, Salvation of the Roman
people, know what we need, and we trust that you will
provide for those needs so that, as at Cana of Galilee, joy
and celebration may return after this moment of trial.
Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to
the will of the Father and to do what Jesus tells us, He
who took our sufferings upon Himself, and took up our
sorrows to bring us, through the Cross, to the joy of the
Resurrection. Amen.
We seek refuge under your protection, O Holy Mother of
God. Do not despise our please – we who are put to the
test – and deliver us from every danger,
O glorious and blessed Virgin.
Our Father… Hail Mary…Glory be…

New Relics Received
Below is a list of new relics that we have received. Most of
them are grouped in 3’s and more. If you are able and willing
to help sponsor part of the cost of a reliquary or even a whole
reliquary, please see Fr. Steve. Most reliquaries go for
$120.00 and up.
1. St. Valerani
2. St. Thomas Aquinas
3. St. Paul of the Cross
4. Sts. Rose Vit., Rose of Lima, Veronica & Rosaliae
5. Sts. Margaret Cort., Roch, & Louis
6. Sts. Francis de Sales, Vincent and Paul, Amandi con pont.
& Marco
7. Sts. Francis, Agus Dei, Margaretha, OL Vrouv, Vincent &
Laurence
8. Sts. Vincent DePaul, John Perboyre
9. St. Cunegunda
10. Pope Pius X
ST. HYACINTH BASILICA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROZWAŻANIE NA IV NIEDZIELĘ
WIELKIEGO POSTU
Ewangelia - J 9,1-41
Uzdrowienie niewidomego od
urodzenia
O co proszę? O uwolnienie z
duchowej ślepoty.
Będę patrzył na niewidomego, który od urodzenia
żyje w ciemnościach (w. 1). Przypomnę sobie osoby
ciężko chore, cierpiące od wielu lat. Zawierzę je
Jezusowi. Może i ja przeżywam jakieś trudne
doświadczenie? Powiem o tym Jezusowi.
Zobaczę, jak Jezus przechodzi obok niewidomego,
zatrzymuje się i uzdrawia jego oczy (ww. 1.6-7).
Wyobrażę sobie szczęście tego człowieka w momencie
kiedy obmył swoje oczy i po raz pierwszy zobaczył
otaczający go świat.
Co najbardziej zamyka mnie na radość i pokój
życia? Powiem o tym Jezusowi. Gorąco poproszę Go,
aby mnie obmył i uwolnił od tego, co wprowadza
najwięcej ciemności w moje serce.
Rodzice niewidomego boją się świadczyć o Jezusie
(ww. 20- -23). Uzdrowiony natomiast odważnie głosi
prawdę, nawet za cenę odrzucenia i potępienia przez
faryzeuszów (ww. 24-34). Co mogę powiedzieć o
moim publicznym opowiadaniu się za Jezusem?
Będę obserwował postawę faryzeuszów, którzy nie
potrafią przyjąć prawdy o Jezusie, Synu Bożym.
Przeszkadza im w tym ich własna „wiedza” o Bogu.
Mają ustalone schematy i wyobrażenia, których nie
potrafią zmienić (ww. 13-34).
Czy pozwalam Bogu, aby objawiał mi się w
codzienności tak, jak On sam tego chce? Czy jestem
otwarty na wydarzenia życia, poprzez które Bóg
objawia mi się ciągle na nowo? „Cały urodziłeś się w
grzechach, a śmiesz nas pouczać?” (w. 34). Czy wierzę
w to, że Bóg może przemawiać do mnie przez ludzi
zwyczajnych i prostych? Jak przyjmuję pouczenia i
uwagi ludzi słabszych i mniej znaczących ode mnie?
W modlitwie końcowej wyznam Jezusowi moją
wiarę. Razem z uzdrowionym ślepcem oddam pokłon
Jezusowi: „Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem”.
Krzysztof Wons SDS
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WIELKI POST
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym
czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o
charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i
jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.

PRZEPISY POSTNE
•

•

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

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne.

Pamiętajmy, aby w czasie
Wielkiego Postu
w piątek odprawić Drogę
Krzyżową a w niedzielę
odśpiewać Gorzkie Żale.
JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu nasza parafia zbiera ofiary na
„Centrum Kobiet”, czyli na pomoc kobietom w trudnej
sytuacji finansowej. „Centrum Kobiet” jest organizacją
charytatywną i służy pomocą materialną, duchową oraz
doradczą.
Przy wejściu do bazyliki są wyłożone butelki.
Prosimy wziąć jedną do domu i wypełnić
drobnymi monetami. Butelkę należy zwrócić
do Niedzieli Palmowej. Bóg zapłać za
wsparcie.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO - 25 MARCA
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła
się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by
zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i
dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta
przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie
związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Powszechnie posługujemy się dwiema
modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".
CHICAGO
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WAŻE INFORMACJE!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Poprowadzi ks. Maciej Sasiak, CR

Nauki rekolekcyjne będą dostępne
na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org.
Prosimy śledzić naszą stronę lub
kontaktować się z biurem parafialnym,
gdyż sytuacja może ulec zmianie i będzie
możliwe uczestnictwo w rekolekcjach w
kościele.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
16 - 24 WRZEŚNIA 2020

Cena: $1,950
Opiekun duchowy: Ks. Stanisław Jankowski, CR
W programie: Nazaret, Góra Błogosławieństw,
Kafarnaum, Tabgha, Góra Tabor, Kana Galilejska,
Betlejem, Ein Karem, Jerozolima, Jerycho, Góra
Kuszenia, kąpiel w Morzu Martwym, Betania.
Po więcej informacji oraz w sprawie rezerwacji proszę
dzwonić do biura podróży REK Travel - (773) 777-7733.

W związku z pandemią koronawirusa, decyzją
Kardynała Błażeja Cupicha, Biskupa Archidiecezji
Chicago, Msze święte i nabożeństwa w naszej
archidiecezji, również w naszej bazylice oraz
wszystkie spotkania grup parafialnych, programy
religijne, zostały tymczasowo zawieszone.
Bazylika św. Jacka jest otwarta codziennie
od 6 rano do 8 wieczorem na prywatną modlitwę i
adorację Najświętszego Sakramentu.
Niedzielna Msza święta z naszej bazyliki jest
dostępna na stronie internetowej:
sthyacinthbasilica.org
Sakrament pokuty i pojedniania:
od poniedziałku do soboty w godz.
7:45 AM - 8:00 AM; 6:45 PM - 7:00 PM.
MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII
KORONAWIRUSA
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel
medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym,
którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego
zagrożenia, ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Amen
Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

- zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

- wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci

- zachowaj nas, Panie!

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy

- wysłuchaj nas, Panie!

CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

March 15, 2020 / 15 marca 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection

$ 700.00
($ 9,625.00)
($ 8.925.00)
$ 690.00

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.

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Week of March 15
Anonymous - $825
Anonymous — $300

OFIARY NA NASZĄ PARAFIĘ
W związku z pandemią koronawirusa
Msze święte w naszej bazylice a także w całej
Archidiecezji Chicago zostały czasowo zawieszone.
Abyśmy mogli utrzymać naszą parafię,
zwracamy się do parafian z prośbą o
wysłanie niedzielnej ofiary pocztą na
adres biura parafialnego:
3636 W Wolfram St, Chicago, IL 60618
lub drogą elektroniczną (online) przez stronę internetową:
sthyacinthbasilica.org (należy nacisnąć: „donacje”,
następnie uzupełnić wszystkie informacje i na końcu
nacisnąć „wpłać teraz”.)
Z góry dziękujemy za wsparcie finansowe
i za wszystkie ofiary.

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

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

„Utrata słuchu przychodzi stopniowo”
BADANIE SŁUCHU (22 marca)
JEST ODWOŁANE

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede wszytkim
modlitewnej, ale również finansowej i materialnej najuboższym w
Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą
stronę www.themissionforthepoor.com lub zadzwoń do Janiny
(773) 512-2077. Donacje można składać: Polish & Slavic Federal

Credit Union - 4147 N Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer
Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pragniemy poinformować, że zamówieone intencje Mszy
świętych z wyznaczonych godzin są codziennie
odprawiane bez udziału wiernych.
CHICAGO

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

