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 15
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Władysława; +Janina i zmarli z
rodziny, +Maria Cholewa, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg,
+Matylda Kielian
8:00 AM - Health for blessing Larry Nazimek; +Edward & Lorraine
Nazimek; +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - +Janina i zmarli z rodziny; +Daniel Wybraniec, +Władyslaw
Kozak w 30. dzień po śmierci
TUESDAY / WTOREK - MARCH 16
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O nawrócenie grzeszników; O potrzebne łaski z rodzinie
Zofii; +Maria Cholewa, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg, +Matylda
Kielian
8:00 AM - Health & God’s blessing for Larry Nazimek, Health &
blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 17
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Stanisława z okazji urodzin; +Maria
Cholewa, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg, +Matylda Kielian
8:00 AM - Blessing for The Connolly Family; Health & blessing for
Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek; +Elsie Soto, +Joseph
Witas, +All who died of Covid-19;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Stanisława z ok. ur; +Daniel Wybraniec
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 18
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Józefa z ok. ur.; Przez wstaw. MB
Częstochowskiej o pozytywne załatwienie spraw dla Zofii Puchlerz;
+Maria Cholewa, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg, +Matylda Kielian
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - W int. uciekających się do Boga za przyczyną św. o. Pio; O
potrzebne łaski w rodzinie Zofii, +Daniel Wybraniec
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 19 - Solemnity of St. Joseph
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Józefa Cholewy z ok. im.; O Boże
błog. i potrzebne łaski dla siostry Józefy z ok. im; O Boże błog. dla
Józefa w dniu im; O zdrowie dla Marii Czyżewskiej z ok. ur.; O Boże
błog. dla Elżbiety Skrzydlak z ok. urodzin; +Józef i Józefa Inda;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM -O Boże błog. dla misjonarzy, dzieci, seminarzystów w Afryce,
ofiarodawców i ochotników „Misji dla Ubogich”, +Daniel Wybraniec
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Daniel Wybraniec, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg,
+Matylda Kielian, +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki
5:30 PM - Health & blessing for Larry Nazimek, +Michael Connolly Sr
& Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki,
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki; +Anna Iskra w 1. rocz. śmierci;
+Władysław Iskra; +Adolf Dzik, +Maria i Karol Burnat
V SUNDAY OF LENT/ V NIEDZIELA POSTU - MARCH 21
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki
7:30 AM - Health & blessing for Larry Nazimek, Health & blessing for
Józefa Gargula; For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Jan Plewa; +Fr. Adam Piasecki; +Stanisław Gargula
9:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z
rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Edward
Haruza, +Jan Mazur w 3. rocz. śmierci, +Justyna Drąg, +Dusze w
czyśćcu cierpiące
10:45 AM - Health for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek,
12:30 PM - +Marek Mielenkiewicz, +Daniel Wybraniec, +Ks. Adam
Piasecki
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Ks. Adam Piasecki

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK 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:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

BAPTISM / CHRZTY
Ana Adamajtys
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
PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O...
Fr. Steve Bartczyszyn; Fr. Michał Osuch, Fr.
Francis Rog, Fr. Tomasz Wojciechowski; Bp.
Robert Kurtz, Fr. Edward Jaskuła, Fr. Antoni Bus,
Fr. Paul Smith, Fr. Miroslaw Stepien, Dolores
Kielas, Monika Krzyżewski, Annabelle, Dominik,
Rosa Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia
Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle Martin, Susan Kalandyk,
Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose Bruna, Anna
Borzym, Ted Noga, John Kubitz, Toru Nagai Family

FOURTH SUNDAY OF LENT
SUNDAY REFLECTION

Fourth Sunday of Lent:
Today’s Readings:
2 Chr 36:14-–16, 19–23; Ps 137:1–
2, 3, 4–5, 6; Eph 2:4–10; Jn 3:14–21
HUMAN HISTORY . . .
Today’s reading from 2 Chronicles
is the conclusion of these two
volumes, a brief summary of
Judah’s infidelity under a sequence
of kings and the subsequent seventy years of exile in
Babylon. This abbreviated sequence recaps the events
treated in earlier chapters, concluding with Jerusalem
being conquered and its inhabitants deported by to
Babylon.
After the Babylonians were conquered by Cyrus and
the Persians, Cyrus built the great Persian Empire that
covered almost the entire ancient Near East. Unlike the
earlier Assyrians and Babylonians, Cyrus did not rule
by deporting and enslaving peoples he defeated.
Instead, he organized his empire into regional
governments and funded their construction projects,
ruling over all with the title King of Kings (among
others). In this spirit, Cyrus urged the exiles to return to
Jerusalem to rebuild their temple and their native
culture. In Jewish terms, Cyrus was a
“messiah” (Hebrew), or a christos (Greek), someone
anointed by God to carry out this divine mission.
. . . AND DIVINE RESCUE
The return from exile in Babylon was second only to
the Exodus from Egypt as a founding narrative shaping
the Jewish identity into which Jesus was born and in
which his church took root and began to grow. If we
read between the lines of the two New Testament
readings from today, we can see the outlines of this
same pattern of God bringing humanity from sorrow
into joy: The Hebrews’ slavery in Egypt and the
Judeans’ exile in Babylonia reveal a universal truth,
that we belong to the God who is “rich in mercy,” and
we are assured that “when we were dead in our
transgressions,” God “so loved the world” that he sent
Jesus to be the way of our redemption, our salvation.
The Fourth Sunday of Lent is sometimes called
“Laetare Sunday,” or “Rejoice! Sunday.” Even if we
feel overwhelmed by the darkness of sin (our own and
others’), wondering whether God really is working on
our behalf, we can put our faith in today’s Word that it
is so. For this, we can truly rejoice—we are more than
halfway to Easter!
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MARCH 14, 2021
LENT
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.
WAY OF THE CROSS
The Way of the Cross
is celebrated each Friday during
Lent in English at 6:00 PM.

The object of the Stations is to help the faithful to make
in spirit, as it were, a pilgrimage to the chief scenes of
Christ’s sufferings and death, and this has become one of
the most popular of Catholic devotions.
LENTEN ALMSGIVING BABY BOTTLE
Du ring L en t o u r p arish is
participating in The Baby Bottle
Project benefiting The Women’s
Centers of Greater Chicagoland. This
non-profit organization directly assists mothers and families
experiencing crisis pregnancies by offering emotional,
financial, material, spiritual support through counseling,
clothing, monetary provisions, prayer, and other aid.

Please return a Baby Bottle
filled with your spare change
on the weekend of March 21 & 28.
Please note: the Baby Bottles cost almost
$1.00 per bottle and are recycled afterwards so
please return upon completion of the project.

Thank you for helping defend life, and
remember to keep all pro-life undertakings in
your prayers.

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our website:
sthyacinthbasilica.org or official parish Facebook
ST. HYACINTH BASILICA

FOURTH SUNDAY OF LENT
LITURGICALY SPEAKING
3/17 St Patrick (385 - 461)
He was born in Roman Britain around the end
of the 4th century, and died in Ireland about the
middle of the 5th century. As a missionary
bishop, he endured many hardships and faced
opposition even from his friends and fellow
Christians. Nevertheless, he worked hard to
conciliate, to evangelize, and to educate local chieftains and
their families. He is remembered for his simplicity and pastoral
care, for his humble trust in God, and for his fearless preaching
of the gospel to the very people who had enslaved him in his
youth.
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.

PRAYER TO ST. JOSEPH

Hail, Guardian of the Redeemer,
Spouse of the Blessed Virgin
Mary. To you God entrusted his
only Son; in you Mary placed
her trust; with you Christ became
man. Blessed Joseph, to us too,
show yourself a father and guide
us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and
courage, and defend us from every evil. Amen.
REMINDER!
Please, continue to sign up for Sunday
Masses.
You can do it online: sthyacinthbasilica.org or by
calling the parish office. Please bring your own face mask.
Masks should be worn for the entire time the faithful are in the
church. For the safety of both worshipers and priests, all
worshipers receiving the Eucharist must have their hands
disinfected prior to doing so. Thank you for your cooperation.

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
CHICAGO
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SPIRITUAL ADOPTION OF
UNBORN CHILD PROGRAM
On January 22, 1973, the Roe vs.
Wade Supreme Court decision was
rendered which legalized abortion
throughout the entire nine months of
pregnancy. Since that time, more
than 50 million babies have died by surgical abortion.
To help stop the anti-life push around the world, the
late Archbishop Fulton J. Sheen encouraged the
spiritual adoption of an unborn child. This is done by
praying that the one particular but unknown child’s life
be spared abortion and be allowed to continue to live.
What is Spiritual Adoption?
The "Spiritual Adoption" is a program of spiritually
adopting a conceived child that is in danger of its life.
This program has three main goals:
To PRAY for the unborn child and its family every day
in the nine month period.
To EDUCATE participants and interested individuals
through lectures and events about growth and
development of unborn child and the life and dignity of
the human person.
To SERVICE help to charitable organizations that
protect single mothers and their children through
monetary and material donations.
DAILY SPIRITUAL ADOPTION PRAYER
O my Jesus, by the intercession of Mary, your
mother, who bore you so lovingly and of St.
Joseph, strong man of faith, who protected you
both, I pray to you for the life of the unborn child
that I have spiritually adopted who is in danger of
abortion. Please give the parents of this child the
grace and courage they need to bring their baby to
birth. Amen

Say this prayer and one decade of the rosary
every day for nine months.
The members of our
parish family will have
the opportunity on March
14th at 10:45 am, to
“spiritually” adopt a child
who is newly conceived.
OUR LADY OF
GUADALUPE,
PATRONESS OF THE
UNBORN,
PRAY FOR US
ST. HYACINTH BASILICA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROZWAŻANIE - IV Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 3,14-21
O co proszę? O przekonanie, że miłość
Boga jest większa od mojego grzechu
Wejdę w klimat nocnej rozmowy
Nikodema z Jezusem. Pragnienie Nikodema zostaje
spełnione: może sam na sam spotkać się z Nauczycielem.
Od wielkości moich pragnień zależy głębia moich
spotkań z Jezusem. Co mogę powiedzieć o swoich
pragnieniach w tej medytacji?
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni...” (ww. 1415). Jezus konający na krzyżu ma moc, aby codziennie
uzdrawiać moje życie. Potrzebna Mu jest jednak moja
wiara.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat...” (w. 16). Patrząc na
krzyż, będę rozważał z miłością każde słowo zawarte w
tym zdaniu. Uświadomię sobie, że na krzyżu wisi jedyne
Dziecko Boga Ojca. Umiera za mnie. Jestem „całym
światem Boga”. Jak każdy człowiek, jestem dla Niego
jedynym dzieckiem.
Jezus zapewnia mnie, że Ojciec nie chce mojego
potępienia, lecz zbawienia (ww. 17-18). Brak wiary w
miłość i miłosierdzie Boga będą prowadziły mnie do
wewnętrznego niepokoju. Czy wierzę w bezgraniczną
życzliwość Boga wobec mnie? Czy nie dostrzegam w
sobie tendencji do samopotępienia?
Zbliżanie się do Ukrzyżowanego jest jak podchodzenie
do światła, które przenika mnie do głębi i odkrywa
najskrytsze zakamarki mojego serca (ww. 19-21). Tylko
stając przed Nim w prawdzie, mogę doświadczyć Jego
miłości i bliskości. Stanę blisko krzyża. Obejmę
Ukrzyżowanego i będę prosił, aby strzegł mnie przed
nieprawdą i zafałszowaniem sumienia.
Wpatrując się w rany Ukrzyżowanego, szczerze będę
rozmawiał z Nim o ranach mojego serca. Poproszę Go,
aby odkrył przede mną grzechy, które sprawiają Mu
najwięcej cierpienia. Wzbudzę w sobie głęboki żal z
powodu moich nieprawości. Pomodlę się Psalmem 50.

Krzysztof Wons SDS

14 MARCA 2021
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.
GORZKIE ŻALE
Niedziela, godz. 6:00
wieczorem
DROGA KRZYŻOWA
Środa - dla dzieci, po Mszy
św. wieczornej
Piątek - dla dorosłych po Mszy
św. wieczornej
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki
zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych.
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. Przeciętnie
w ciągu roku w naszym mieście otrzymuje
pomoc około 5,000 kobiet.

Buteleki wypełnione drobnymi monetami
prosimy zwrócić najpóźniej do 28 marca
Bóg zapłać za wsparcie Centrum Kobiet.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

14 MARCA 2021
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby,
które chciałyby złożyć przyrzeczenie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
To przyrzeczenie będzie miało miejsce w
naszej bazylice w niedzielę, 14 marca,
podczas Mszy świętych o godz.
9:00, 10:45, 12:30 i 18:30.

o. Bartłomiej Stanowski OCD
(Karmelita z Munster, IN)

PROGRAM REKOLEKCJI
Sobota, 20 marca
9:00 am - Nauka rekolekcyjna dla dzieci i
młodzieży z Polskiej Szkoły
7:00 pm - Nauka rekolekcyjna
Niedziela, 21 marca
6:00, 9:00, 12:30 i 18:30 - Nauka rekolekcyjna

Czym jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego
zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Polega na codziennym
odmawianiu modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców i jednej
z tajemnnic różańca.
Celem tego programu jest:
Codzienna MODLITWA za poczęte dziecko i jego rodziców
przez okres dziewięciu miesięcy
EDUKACJA związana z rozwojem dziecka w łonie matki oraz
nauka dotycząca ludzkiej godności i wartości życia
POMOC CHARYTATYWNA w postaci zebranych funduszy lub
innych pomocnych materiałów na rzecz "Domu Samotnej Matki"

Poniedziałek, Wtorek i Środa, 22-24 marca
12:30 pm i 7:00 pm - Nauka rekolekcyjna

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu"

MODLITWA CODZIENNA W INTENCJI
OBRONY ŻYCIA DZIECKA POCZĘTEGO

20 - 24 marca 2021
Bazylika Św. Jacka

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem
Św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się
Tobą po narodzeniu - proszę Cię w intencji tego
nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem
(am), a które znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu
przeznaczyłeś. Amen

19 marca - Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Dziewicy
Z woli Ojca Świętego Franciszka przeżywamy w Kościele
Rok św. Józefa. Nie wiele mamy informacji na temat św.
Józefa, ale z tych, które mamy możemy wiele
wywnioskować. Ewangelie nie przytaczają ani jednego
słowa, które miałby wypowiedzieć Opiekun Pana Jezusa.
Widzimy go jako człowieka milczenia a jednocześnie jako
człowieka czynu. Od samego początku widzimy jak napotyka
kolejne trudności. Kiedy postanawia spędzić życie z Maryją
nagle dowiaduje się, że Ona jest brzemienna. To musiał być
ogromny cios dla Józefa. On jednak nie podejmuje łatwych
decyzji. Myśli, zastanawia się, rozeznaje. Ostatecznie
posłuszny słowu anioła bierze Maryję do siebie i staje się
Opiekunem Jej Dziecka. Uczy nas w ten sposób zawierzenia
Bogu i posłuszeństwa jego woli. Bóg ufa temu człowiekowi,
podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który
nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się
troszczył
o Nią
io
Dziecko. Święty Józef
jest Patronem Kościoła.
On Go kochał w Jego
Założycielu i kocha nadal,
bo kochając Kościół
kochamy Dziecię i Jego
Matkę.
CHICAGO
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•
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Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko
zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On
sam nam je wybiera.
Postanowienia dodatkowe są uzupełnieniem Duchowej
Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i
praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę
większego
zadośćuczynienia,
dziękczynienia,
bądź
wyproszenia łask u Bożej Opatrzności.
Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze
zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład
miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia
jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić
przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej
przerwy
należy
Duchową Adopcje
kontynuować,
przedłużając
praktykę o ilość
dni opuszczonych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

March 1, 2021 - 1 marca 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Repairs

$8,881.00
$10,000.00
$(1,119.00)
$5,714.00

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.

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji 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 Św. odbywa
się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po
Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
03/01/2021
$600 - Anonymous
$200 - Victoria Reformina, Leszek Ballarin
$160 - Lucjan Pukszta
$100 - Stanislaw Bzdal, Helen Adams, Kazimierz
Czechura, Marek Sredniawa, Michael McGuire,
Wesley Frackowiak, Daniel & Bronislawa Gibala,
Joseph Cholewa, Stanislaw Wala, Justyna perske,
Czesław i Elżbieta Garbarz, Stanislawa Kruk,
Stanislaw Rembelinski

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdą środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECOND COLLECTION
This week’s second collection is for the

Repairs. Thank you for your support.
Next week, March 21, the 2nd Collection
is for the Easter Flowers
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty. Bóg zapłać.

Za tydzień, 21 marca, II składka będzie
na kwiaty do Grobu i na Wielkanoc
CHICAGO

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

