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 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
Birthday blessing for Fr. Steve Bartczyszyn, CR;
7:00 AM - O Boże błog. dla Ks. Steve’a Bartczyszyna z okazji urodzin;
O Boże błog. dla Beatki z ok. im; +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
8:00 AM - Birthday blessing for Fr. Steve Bartczyszyn; Health for Larry
Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek; +Stanisław Wielgus;
7:00 PM - O Boże błog. dla ks. Steve’a Bartczyszyna z ok. urodzin; O
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla osób sprzątających kościół i ich
rodzin; +Daniel Wybraniec, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg,
+Matylda Kielian
TUESDAY / WTOREK - MARCH 9
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Wacław, Józef, Teofila, Antoni
Mysliwiec, +Maria Cholewa
8:00 AM - H & B for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg,
+Matylda Kielian
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg,
+Matylda Kielian
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; Health & blessing for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Dorothy Bialas
7:00 PM -+Daniel Wybraniec, +Władysław Kozak, +Justyna Drąg,
+Matylda Kielian
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 12
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
H&B for Larry Nazimek
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa, +Władysław Kozak,
+Justyna Drąg, +Matylda Kielian
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Ludwik Komperda w 8. rocz. śmierci
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Larry Nazimek,
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Pawła z ok. urodzin; +Ks. Adam
Piasecki, +Maria Cholewa, +Daniel Wybraniec, +Władysław Kozak,
+Justyna Drąg, +Matylda Kielian
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - Health & blessing for Larry Nazimek; +Michael Connolly Sr
& Jr; +Irene Bork; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - Przez wstaw. MB Fatimskiej w int. papieża Franciszka oraz w
int. Bogu wiadomej; Przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi o
miłosierdzie Boże dla świata oraz o zakończenie aborcji w świecie;
III SUNDAY OF LENT/ NIEDZIELA - MARCH 14
6:00 AM - +Janina i zm. z rodziny; +Maria Cholewa
7:30 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; For the living &
deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa; +Fr. Adam Piasecki
9:00 AM - +Janina i zm. z rodziny; +Stanisław i Zbigniew Uss i zm. z
rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zm. z rodziny; +Edward
Haruza, +Josef Stadnik; +Ks. Adam Piasecki
10:45 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine
Nazimek; +Edward Bourne
12:30 PM - O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Bohaczyk; +Janina i zm.
z rodziny; +Marek Mielenkiewicz, +Daniel Wybraniec, +Władysław
Kozak, +Justyna Drąg, +Matylda Kielian
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Janina i zmarli z rodziny

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
Kacey Marie Augustyn
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

THIRD SUNDAY OF LENT
SUNDAY REFLECTION

Third Sunday of Lent: J 2, 13-25
As we continue our journey this
season, on this third Sunday of Lent,
we celebrate Christ the fullness of the
Law and the wisdom of God. Today,
the church calls us to re-dedicate
ourselves to Christ. This is because
He is the fulfillment of God’s
commandment.
In our first reading from Exodus, God gave the Law to
Moses for Israel. The Law was given to Israel to help
them become wiser. It was also given to them in order to
strengthen their relationship with God and to help them
organize their social and religious life. While the old Law
was given through Moses, the new Law (Covenant) given
through, and in Christ fulfills it. God reveals Himself
precisely in His commandment. Hence, as the fullness of
God’s commandments, Christ is the channel through
which God receives and loves us.
In our second reading, Paul reminds us that Christ is: “The
fullness of God’s wisdom.” The Greeks searched for this
wisdom. Unfortunately, they ignorantly rejected Him. So,
instead of benefiting from Him, they were misled by the
wisdom of this world. According to Paul, Christ is the
fullness of the law and the wisdom of God. So, whoever
finds and receives him, will be filled with wisdom, and
will never walk in ignorance. “Whoever receives him will
never walk in darkness again” (Jn 8, 12). Darkness is
opposed to wisdom. So, whoever has not received Christ
the fullness of wisdom, even though, he walks according
to the wisdom of this world, lives in darkness.
In today’s gospel, John narrates Jesus’ encounter with
those profaning God’s Sanctuary. His action simply
demonstrates that He is actually God’s wisdom and the
fullness of the Law. His zeal distinguished Him, from the
authorities. Instead of representing God’s interest, they
represented their selfish economic and social interests. It
also, distinguishes Him from temple pilgrims who simply
visited the temple without real devotion to God.
What do we learn from today’s gospel? First, we are not
supposed keep quite or remain indifferent while things go
wrong. This is especially in the house of God, our homes,
offices or any place at all. Also, we must not allow our
personal destroy the sanity of our church, family, state, or
country. The Church is the house of God and a place of
worship. We must keep it holy and respect it. Also, it
reminds us that our body, and the body of Christ is the
Temple of God. So, we must not defile it.
So, as we march forward this season, let us continue to
abide by the commandments of God fulfilled in Jesus
Christ, the perfect wisdom. Let us acclaim Christ: “You,

Lord, have the message of eternal life!”
Fr. Njoku Canice Chukwuemeka, C.S.Sp
CHICAGO
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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
Beginning on Ash Wednesday, our
parish 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 take a Baby Bottle home with you from
the church, fill it with your spare change, and
return it the weekend of March 21 & 28. This is
a simple, but crucial fundraising effort for The
Women’s Centers. 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
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HAPPY BIRTHDAY
FR. STEVE !
On your special day,
March 8, we join you with
prayers of thanksgiving for
your life and ministry.
May God grant you many years of
spiritual joy, peace, health and happiness.

We wish you a blessed
and happy birthday!
POPE’S INTENTION - MARCH
Intention for evangelization -

Sacrament of reconciliation

Let us pray that we may experience the
sacrament of reconciliation with renewed depth, to
taste the infinite mercy of God .

MARCH 14, 2021
Daylight Savings Time
Begins
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.
The members of our parish family will have the
opportunity next weekend, March 14th at 10:45 am, to
“spiritually” adopt a child who is newly conceived.
Participants in the Spiritual Adoption Program pledge
to pray for nine months for an unborn baby. Since the
child is adopted "spiritually", it is not
necessary to identify an actual unborn child.
OUR LADY OF GUADALUPE, PATRONESS OF
THE UNBORN, PRAY FOR US
CHICAGO

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2021
Our parish is conducting our campaign for the Annual
Catholic Appeal. Please remember that the Annual
Catholic Appeal is much different than a one-time special
collection. It is a pledge campaign where you can make a
gift payable in installments.
Thank you for your prayerful consideration and generous
response. To make your gift, you can complete the mailin giving envelope available at church or make a gift
online at annualcatholicappeal.com . Our goal is $25,777.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY.
PRE-CANA - MARRIAGE
PREPARATION
at St. Hyacinth Basilica
Course dates in English:
March 20 & 27, 2021
Time: 9AM - 1:00PM
Place: Resurrection Hall
Cost: $175.00 per couple
(materials and light refreshments included
in this price)
To register, please contact us:
info@sthyacinthbasilica.org

We follow all Covid-19 guidelines and restrictions.

ST. HYACINTH BASILICA
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WIELKI POST

ROZWAŻANIE - III Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: J 2,13-25
O co proszę? O radykalne oczyszczenie
serca z moich grzechów
Będę towarzyszył Jezusowi idącemu do
Jerozolimy na święto Paschy (w. 13). Wchodzi do świątyni,
która jest dla Niego najdroższym miejscem na ziemi –
domem Ojca. W serdecznej rozmowie będę Go pytał o
Jego miłość do Ojca, o Jego przeżycia na krótko przed
męką.
Przypomnę sobie moją świątynię: kościół czy kaplicę, w
której przebywam najczęściej. Czy jest dla mnie domem
Ojca? Czy chętnie w niej przebywam? Czy szukam
umocnienia u Ojca, gdy nadchodzi cierpienie?
Wyobraźnią zbliżę się do świątyni, przed którą stoją
stragany i kupczący. Usłyszę zgiełk handlarzy. Zobaczę,
jak gwałtownie wzbiera gniew Jezusa. Biczem wyrzuca
kupczących i wywraca stoły bankierów (ww. 14-15).
Świątynia należy całkowicie do Ojca i Jego spraw! (ww. 16
-17).
Będę rozmawiał z Jezusem o tamtym wydarzeniu.
Poproszę Go, aby dał mi serce wrażliwe i delikatne na
wszystko, co święte, bym nigdy nie wykorzystywał Boga
dla własnych korzyści.
Świątynie z cegły przypominają mi o świątyni ducha (ww.
18-21). Ilekroć wchodzę do miejsca świętego, tylekroć Bóg
przypomina mi, że On sam chce przebywać we mnie.
Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przychodzi do
mnie i pyta o stan świątyni mojego ciała. Wie, co się kryje
w moim sercu (w. 25).
Jakie spojrzenie Jezusa jawi się w mojej wyobraźni, gdy
myślę, że patrzy teraz w moje wnętrze: radosne czy
smutne? Co mogę powiedzieć o moim duchowym
samopoczuciu? Co dominuje w moim wnętrzu: klimat
pokoju i modlitwy czy zgiełku i targowiska?
Jezus ma moc odbudować świątynię mego serca, nawet
gdyby była zrujnowana przez grzech. Może ożywić
najbardziej martwe i zdrętwiałe wnętrze. Zaproszę Jezusa
do siebie słowami: „Daj mi serce nowe!”.

Krzysztof Wons SDS

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.

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.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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8 marca
swoje urodziny obchodzi
Ks. Steve!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
rekolekcjach wielkopostnych w dniach
od 20 do 24 marca 2021
Nauki rekolekcyjne wygłosi :
o. Bartłomiej Stanowski OCD
(Karmelita z Munster, IN)
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIEŃ SKUPIENIA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę, 7 marca
na Dzień skupienia. który rozpocznie się
Mszą św. o godz. 12:30 pm w intencji
członków. Po Mszy św. zapraszamy do
pozostania w kościele na dalszą modlitwę.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali
sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby
cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
WIECZÓR CZUWANIA Z MARYJĄ I
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
W sobotę, 13 marca serdecznie
zapraszamy na nabożeństwo
fatimskie oraz wieczór czuwania z
Maryją.
Jest to wielkopostne spotkanie przy
boku Maryi i Jej Syna Jezusa.
Nabożeństwo rozpocznie się po
Mszy świętej wieczornej.

Życzymy Księdzu
błogosławieństwa
Bożego, zdrowia, opieki Matki
Najświętszej oraz wszelkich potrzebnych
łask w posłudze kapłańskiej.
Otaczamy Księdza naszą modlitwą.

STO

LAT!

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Daty kursu w języku polskim:
17 i 24 kwietnia 2021 (dwie sesje)
Godzina: od 9:00 AM do 1:00 PM.
Miejsce: Resurrection Hall
Koszt: $175.00 od pary
Chętnych prosimy o kontakt:
info@sthyacinthbasilica.org

Kurs prowadzony jest przez małżeństwa z
Domowego Kościoła
Spotkania odbywają się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
bezpieczeństwa i zdrowia w czasie pandemii Covid-19.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Istota Duchowej Adopcji wynika z
osobistego: modlitewnego i uczynkowego
wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa
osoby
adoptującej
duchowo,
wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od
zagłady jednego nieznanego, lecz
wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego
aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.
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.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy za dzieci poczęte
nienarodzone.
Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach
moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej
miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój
prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7 MARCA 2021

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

February 28, 2021 - 28 luty 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$9,088.00
$10,000.00
$(912.00)
$1,166.00

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
02/28/2021
$500 - Joseph Kopinski
$350 - Anonymous
$200 - Bronislawa Pieniazkiewicz, Antoni
Michalczyk, Grzegorz Szeszko, Zofia
Rychtarczyk,
$120 - Adam Wojtyrowski
$100 - Zenobia Milewski, Anna Scislowicz,
Michael McGuire, Daniel & Bronislawa Gibala,
Henryka Holodziuk, Elżbieta Dziemianko

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

Serdecznie dziękujemy państwu
Jackowi i Sylwii Bohaczyk
za ufundowanie odśnieżarki dla
naszej parafii. Bóg zapłać.

14 MARCA 2021
Zmiana czasu
z zimowego na letni
(przesuwamy zegarki
o godzinę do przodu)
SECOND COLLECTION
This week’s second collection is for the

Repairs. Thank you for your support.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
naprawy i remonty. Bóg zapłać.
CHICAGO

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

