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

HOLY
WEEK
MONDAY / WIELKI PONIEDZIAŁEK - MARCH 29
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Daniel Wybraniec; +Justyna Drąg
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WIELKI WTOREK - MARCH 30
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Grazyny Pienieckiej z ok. urodzin
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. dla Grażyny Pienieckiej z ok. ur.;+Justyna Drąg
WEDNESDAY / WIELKA ŚRODA - MARCH 31
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Daniel Wybraniec
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Justyna Drąg
THURSDAY / WIELKI CZWARTEK - APRIL 1
6:00 PM (EN) - MASS OF THE LORD’S SUPPER
For vocations to the priesthood & religious life; Health & blessing for
Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya; +Fr. Adam Piasecki; +The
Connolly Sr & Jr; Czajkowski & Gagola Families
8:00 PM (PL) - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - O Boże błog. dla
księży w dniu kapłańskim; O Boże błog. dla Grażyny Pienieckiej z ok.
im.; +Ks. Adam Piasecki, +Janina i zm. z rodziny; +Józef Plaza,+Zenon
Rusin,+Justyna Drąg,+Piotr Podumis,+Krystyna A. Pieczka
GOOD FRIDAY / WIELKI PIĄTEK - APRIL 2
3:00 PM (EN) - STATIONS OF THE CROSS &
THE LITURGY OF THE LORD’S PASSION
6:00 PM (PL) - DROGA KRZYŻOWA &
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
HOLY SATURDAY / WIELKA SOBOTA - APRIL 3
6:00 PM (PL) - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
+Irena Mocarska,+Józef Filip, +Daniel Wybraniec, +Józef Plaza,
+Zenon Rusin, +Justyna Drąg, +Chester Podumis, +Krystyna A. Pieczka
8:30 PM (EN) - EASTER VIGIL
Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam
Piasecki, +The Connolly Sr & Jr; +Czajkowski & Gagola Families;
EASTER SUNDAY/ WIELKANOC - APRIL 4
6:00 AM - REZUREKCJA - O Boże błogosławieństwo dla Księży
Zmartwychwstańców w dniu ich święta; O Boże błog. i zdrowie dla
Jerzego z ok. urodzin; O Boże błog. dla Haliny Płocińskiej-Filipiak; O
Boże błog. dla Elżbiety i Krzysztofa Mroczkowskich i dla Ignacego
Pelczara; +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Ks. Adam Piasecki, +Daniel
Wybraniec, +Justyna Drąg, +Tekla Bachara w 42 rocz. śmierci,
+Andrzej i zm. z rodziny Bachara; +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i
zm. z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zm. z rodziny;
7:30 AM - Blessings for the Congregation of Resurrection; Living &
deceased members of Nazimek Family; Health for Larry Nazimek,
+James L. Skrenka Sr., +Sophie Skrenka, +George Harris; +Ruth
Baumbeck; +Serero & Antonina Galarza, +Aida Galarza, +William
Galarza,+Pedro Acevedo,+Tibo & Maria Lugo,+Ted Mitrenga
9:00 AM - O Boże błog. dla Zmartwychwstańców; +Edward Haruza w
2. rocz. śmierci, +Stanisław i Zbigniew Uss i zm. z rodziny, +Stanisława
i Konstanty Olechno i zm, z rodziny; +Zmarli z rodzin: Widlak, Chrzen,
Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński,
Włodarski; +Anthony Podumis, +Krystyna A. Pieczka, +Janina Nawrot
10:45 AM - Blessings for the Congregation of Resurrection,+Joseph &
Jean Tokarz, +Antonina & Ferdynand Gubernat, +Wojciech, Stanisław,
Stefania Amrogowicz;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błog. dla córki; +Józef Plaza, +Zenon
Rusin, +Jarosław Pyciak, Janina i Tomasz Pyciak, +Jim Grace w 1. rocz.
śmierci; +Stefan Piekarczyk, +Stefan Bilica, +Stanisław Sak
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; O Boże błog. dla Księży Zmartwychwstańców

PARISH STAFF

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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL
Lester Doniec & Katherine Konsor

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

PALM SUNDAY

MARCH 28, 2021
PALM SUNDAY REFLECTION

Each year, we hear the account of
Jesus, his Father, the disciples, all the
people of his time, and the terrible
account of the final days, the final
week. A week that begins with great
joy, for Jesus is recognized as the
Messiah, the One who the Jewish
people prayed for and longed for
through centuries and centuries, and finally he came.
And just at the moment it all seemed that everything was
being fulfilled, that the world would finally know that
God had triumphed, he’s arrested, put on trial, laughed at,
ridiculed, found guilty.
Guilty of what? Guilty of claiming that he had come from
God and he was indeed the Messiah.
Perhaps the best place to find the beginning of an answer
that would allow God, who so loved the world that He
gave His only begotten Son to us, and we destroyed him
on the cross, (inaudible) great triumph. And the reason
why we all sit here is not because he was wise, it was not
because of the miracles he did or the wonders he
performed, it’s because from beginning to end as a human
being he made us understand who we really are.
I will read to you now the oldest poem, the oldest song,
ever written by Christians from the beginning of time.
And they wrote it, they were from Philippi, they were
Philippians, and St Paul writes to them in his epistle and
he quotes the poem that the people of Philippi, besieged
under great persecution as Jesus was, and this is what St
Paul writes to them:
“Christ the Messiah, Jesus our Lord,

though he was in the form of God, did not regard
equality with God something to be grasped. Rather, he
emptied himself, taking the form of a slave, coming in
human likeness; and found human in appearance,
he humbled himself, becoming obedient to death, even
death on a cross. Because of this, God greatly exalted
him and bestowed on him the name
that is above every name, that at the name of Jesus
every knee should bend, of those in heaven and on
earth and under the earth, and every tongue confess that
Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.”

There’s only one sentence that explains all of this and it’s
one that we can ruminate and think about forever and
never penetrate its sweetness. And that is when we say
that he came out of love, that he lived out of love, that he
died out of love, and because he put love in the centre of
the world, it would never be removed. And the one last
and fine hope is to follow him, Jesus of Nazareth, who
loved, who loved us all.
Fr. Denis Hanly,
Maryknoll Missionary
CHICAGO

HOLY THURSDAY - April 1
Church opened from 7:00 am to Midnight

Mass of the Lord’s Supper
6:00 pm (EN); 8:00 pm (PL)
GOOD FRIDAY OF THE LORD’S PASSION - April 2
Church opened from 7:00 am to Midnight
Stations of the Cross followed by
the Liturgy of the Lord’s Passion
3:00 pm (EN); 6:00 pm (PL)
HOLY SATURDAY - APRIL 3
Church opened from 7:00 am to the evening
BLESSING OF THE EASTER BASKETS
1:00 pm - 4:00 pm
EASTER VIGIL
6:00 pm (PL); 8:30 pm (EN)
EASTER SUNDAY - April 4
Polish:
6:00 am, 9:00 am, 12:30 pm, 6:30 pm
English: 7:30 am, 10:45 am, 5:00 pm
REGISTRATION FOR ALL THE
LITURGIES OF THE HOLY WEEK
IS REQUIRED !
To register, please visit our website or
parish facebook or just simply call our
office at 773-342-3636.
Thank you for your cooperation

SACRAMENT
OF RECONCILIATION
Saturday, April 13
7:45 am & 6:45 pm
Palm Sunday, April 14 7:30 pm
Monday – Wednesday 7:45 am & 7:30 pm
Holy Thursday
7:45 am & 9:00 pm
Good Friday
7:45 am & 8:00 pm
Easter Vigil
NO CONFESSIONS
ST. HYACINTH BASILICA

PALM SUNDAY

Holy Week is the week before Easter Sunday, beginning seven
days before with Palm Sunday. It ends with Holy Saturday.
Holy Week begins with Palm Sunday. On this day, we
celebrate the triumphant entry of Our Lord, Jesus Christ, into
Jerusalem, riding a donkey. On that day, the people laid palms
before Him, a gesture reserved for triumphant leaders. We
celebrate this at Mass by distributing palms to the faithful. The
palms are blessed at Mass. Eventually, these palms are returned
to the Church where they are burned. Traditionally, their ashes
are saved and distributed at next year's Ash Wednesday.
The next major event in Holy Week is Holy Thursday. On this
day, Jesus celebrated the Passover feast with the disciples. We
know this feast as the Last Supper. This is the night He was
betrayed by Judas and arrested. The Last Supper is celebrated
at every Mass, and especially on Holy Thursday. After supper,
Jesus went to the Mount of Olives and prayed. From this event
comes inspiration for our practice of Perpetual Eucharistic
Adoration, where we are invited to spend one hour in prayer
with Jesus, truly present in the Eucharist; Body, Blood, and
Divinity. Jesus was arrested on the night of Holy Thursday.
The next day is Good Friday, and on this day, we
commemorate the trial, punishment, and crucifixion of Our
Lord. On that morning, Jesus was brought before Annas. From
there, Jesus was presented to Pilate for trial. Although Pilate
found no guilt in Jesus, he agreed to have him crucified to
appease the crowd of people and prevent a riot. Christ was
stripped, flogged, and crowned with thorns. He was then forced
to carry His Cross to the place of His execution. There, He was
nailed to the Cross between two thieves who were likewise
crucified. Late that afternoon, seeking to ensure Christ's death,
a Roman guard stabbed him in his side with a spear. When
Jesus died, an earthquake is said to have occurred as well as a
great darkness which covered the land. Suddenly, many people
knew Jesus was the Son of God. Jesus was taken and laid
quickly in a borrowed tomb, in accord with Jewish law, which
required the dead be buried by sundown before the Sabbath. In
our churches, the Tabernacle is left empty, to show that Christ
is departed.
On Holy Saturday, there is no Mass. Parishes may hold
services, but there is no distribution of Communion. On Holy
Saturday, we remember that Jesus was descended into hell
where He preached the Gospel to those who died before and
opened the way to heaven for all those who were worthy.
This concludes Holy Week. The following day is Easter
Sunday, the day on which it was discovered the Tomb was
empty, and our Lord was resurrected, triumphing over death
once and for all time.

CHICAGO
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WISHES FOR OUR DEAR PRIESTS
ON HOLY THURSDAY
May the Lord shine His loving light
on you. May He guide, support and
strengthen you in fulfilling His will
and carrying out this service of love
to His people.
As we commemorate the Institution of the Sacrament
of Holy Orders, let us thank God for the gift of
priesthood, pray for our priests and ask for new priestly
vocations.
Gracious and loving God,
we thank your for the gift of our priests.
Through them, we experience your presence in the
sacraments. Help our priests to be strong in their vocation.
Set their souls on fire with love for your people. Grant
them the wisdom, understanding, and strength they need
to follow in the footsteps of Jesus.
Inspire them with the vision of your Kingdom.
Give them the words they need to spread the Gospel.
Allow them to experience joy in their ministry.
Help them to become instruments of your divine grace.
We ask this through Jesus Christ, who lives and reigns as
our Eternal Priest. Amen.
LENTEN ALMSGIVING - BABY BOTTLE

Please return a Baby Bottle filled with your
spare change on the weekend of March 28.
Thank you for helping defend life, and remember to
keep all pro-life undertakings in your prayers.

FASTING REGULATIONS
Fasting is to be observed on Good Friday 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.
ST. HYACINTH BASILICA

NIEDZIELA PALMOWA
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ROZWAŻANIE - NIEDZIELA PALMOWA

4 września 1991 roku w czasie katechezy Jan Paweł II
mówił: Królestwo mesjańskie, urzeczywistniane przez

Chrystusa w świecie, objawia się i ostatecznie określa
swoje znaczenie w kontekście męki i śmierci krzyżowej.
Już przy wjeździe do Jerozolimy następuje
przewidywany przez Chrystusa fakt, który Mateusz
przedstawia jako spełnienie się przepowiedni prorockiej
Zachariasza o «królu jadącym na osiołku, na oślątku,
źrebięciu oślicy» (Mt 21,5). W zamyśle proroka, w
zamiarze Jezusa i zgodnie z interpretacją ewangelisty
osiołek symbolizował łagodność i pokorę. Jezus był
cichym i pokornym królem wjeżdżającym do miasta
Dawidowego, gdzie poprzez swoją ofiarę miał
urzeczywistnić proroctwa o prawdziwej królewskiej
władzy mesjańskiej.
Jednak Ci sami, którzy widzieli w Chrystusie króla,
później odwrócili się od Niego. Było to wygodniejsze,
ale przecież tak niesprawiedliwe. Jakże wielu nie chciało
zobaczyć owej niesprawiedliwości. Potrzeba było
dopiero Wielkiego Piątku i Wielkanocy, aby wielu
przejrzało.
Chrystus, odrzucony, skazany na śmierć, zmartwychwstał
trzeciego dnia i w ten sposób ukazał, że dobro zawsze w
ostatecznym rozrachunku zwycięża. Potrzeba zatem, aby
człowiek popatrzył na wszelką ludzką niesprawiedliwość
z perspektywy krzyża i poranka wielkanocnego.
Zadbajmy, aby ten święty tydzień stał się czasem
refleksji, przejrzenia i popatrzenia na nasze życie przez
pryzmat ofiary, która ożywiona miłością zwycięża
wszelką nieprawość. Oby w naszych domach przyjście
Chrystusa Zmartwychwstałego zostało przygotowane
przez spowiedź, uczestnictwo w Triduum, a także
atmosferę pełną ciepła i miłości. Ma to być czas, w
którym nikt nie popełni błędu sprzed 2000 lat, kiedy to
ludzie witający Jezusa w Jerozolimie później Go opuścili
i zdradzili. Wyciągnijmy z tego
wnioski i dokonajmy odpowiednich
wyborów.
Ks. Janusz Mastalski
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WIELKI CZWARTEK - 1 kwietnia
Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do północy
Msza Wieczerzy Pańskiej - 6:00 pm (po polsku)
WIELKI PIĄTEK - 2 kwietnia
Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do pólnocy
Droga Krzyżowa - 6:00 pm (po polsku)
Liturgia Męki Pańskiej - 6:30 pm (po polsku)
Gorzkie Żale i Adoracja przy Grobie Pańskim

WIELKA SOBOTA - 3 kwietnia
Kościół będzie otwarty od 7:00 rano do wieczora
Święcenie pokarmów w kościele od 1:00 pm do 4:00 pm
Liturgia Wigilii Paschalnej - 6:00 pm (po polsku)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - 4 kwietnia
Rezurekcja - 6:00 am
Msze św. po polsku - 9:00 am, 12:30 pm, 6:30 pm
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 5 kwietnia
Msze św. po polsku - 7:00 am, 12:30 pm, 7:00 pm
REJESTRACJA JEST WYMAGANA NA
WSZYSTKIE LITURGIE WIELKIEGO
TYGODNIA I WIELKANOCY
Aby się zarejestrować, proszę dzwonić do
biura parafialnego (773) 342-3636 lub
przez internet: link znajduje się na naszej
stronie internetowej lub na Facebooku.

SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU
Niedziela Palmowa
7:30 pm
Poniedziałek - Środa 7:45 am & 7:30 pm
Wielki Czwartek
7:45 am & 9:00 pm
Wielki Piątek
7:45 am & 8:00 pm
Wielka Sobota NIE BĘDZIE SPOWIEDZI

BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA PALMOWA
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GORZKIE ŻALE
w Niedzielę Palmową
o godz. 6:00 wieczorem
oraz
w Wielki Piątek
po Liturgii Męki Pańskiej
DROGA KRZYŻOWA
w Wielki Piątek
o godz. 6:00 wieczorem
PRZEPISY POSTNE
•

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
W Wielki Czwartek, kiedy świętujemy ustanowienie
sakramentu kapłaństwa, dziękujemy Wam, Drodzy
Kapłani, za posługę w różnych miejscach Kościoła:
przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, wśród grup i
wspólnot parafialnych, pośród chorych, potrzebujących,
przygotowujących się do przyjęcia sakramentów.
Dziękujemy Wam za serce w
sprawowaniu tych posług, życzliwość,
cierpliwość, wyrozumiałość, za to, że
wnosicie w nasze życie Chrystusa.
Życzymy Wam, aby Chrystus, który wybrał Was i
powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do
podejmowania codziennych zadań, siłami fizycznymi i
duchowymi, światłem i mocą Swego Ducha. Życzymy
wielu wspierających Was serc, umysłów i rąk,
życzliwości tych, którym posługujecie. Do życzeń
dołączamy naszą modlitwę. Szczęść Boże!
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy w Niedzielę Miłosierdzia,
11 kwietnia, na Mszę św. o godz. 12:30 pm
w ich intencji oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Czuwanie Arcybractwa Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa i
Niepokalanego Serca Maryi odbędzie się
w sobotę, 10 kwietnia. Zapraszamy
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne kursy,
przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele. Początek kursów w kwietniu. W celu zapisania się
proszę dzwonić na numer: 773-282-1122
CHICAGO

•

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 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.

JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu nasza parafia zbiera
ofiary na „Centrum Kobiet”, czyli na pomoc
kobietom w trudnej sytuacji finansowej. „

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

Nowenna przed Świętem
Miłosierdzia Bożego
Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze
Faustynie zapisać w sierpniu 1937
roku, polecając odprawianie jej
przed Świętem Miłosierdzia,
począwszy od Wielkiego Piątku.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni
sprowadzała dusze do zdroju mojego
miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i
ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej
potrzebują na trudy życia, a
szczególnie w śmierci godzinie. W
każdym dniu przyprowadzisz do serca
mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu
miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę
w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w
przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą
wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym
dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę
moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam: Jezu, nie
wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw
wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I
odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie
mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (1209)
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA PALMOWA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION
FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY,
MARCH 21 WILL BE POSTED IN THE NEXT
BULLETIN
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI
21 MARCA ZOSTANIE PODANY W NASTĘPNYM
BIULETYNIE.
ŚWIĘCENIE POKARMÓW NA
STÓŁ WIELKANOCNY
Błogosławieństwo pokarmów,
zwane powszechnie święconką
posiada bogatą symbolikę. Początki
tego chrześcijańskiego obrzędu
sięgają VIII w., natomiast w Polsce pierwsze jego praktyki
odnotowano w XIV stuleciu. Najpierw święcono tylko
pieczonego baranka, a więc chlebową figurkę o postaci
baranka. Potem dodawano kolejno: jajka, ser, masło, ryby, olej,
pokarmy mięsne, ciasto i wino.
Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i jest pokarmem
podstawowym, niezbędnym do życia. Wśród chrześcijan
przedstawia Ciało Chrystusa. Jajko jest dowodem
odradzającego się życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią.
Sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc
odstraszania wszelkiego zła. Wędlina zapewnia zdrowie i
płodność, a także dostatek. Ser jest symbolem zawartej
przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody. Chrzan
zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i
fizycznej krzepy. Ciasto do koszyka ze święconką dodano
najpóźniej, jako symbol umiejętności i doskonałości. Koszyk
powinien być z wikliny, wyścielony serwetką,
ozdobiony zielenią bukszpanu jako wyrazu
wielkiej radości.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW W
NASZEJ BAZYLICE W WIELKĄ
SOBOTĘ OD GODZ. 1:00 DO 4:00 PM
SECOND COLLECTION - PALM
SUNDAY
This week’s second collection is for the
REPAIRS.
II SKŁADKA - NIEDZIELA PALMOWA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
NAPRAWY I REMONTY.
PONTIFICAL GOOD FRIDAY
COLLECTION IS FOR THE
CHRISTIANS IN THE HOLY LAND

W Wielki Piątek zbierana będzie
składka na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej.
CHICAGO

28 MARCA 2021
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

