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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
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 21
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Deborah Misiewicz
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, +Stanisław
Kielczewski, +Wanda Wrzesińska, +Andrzej Smaciarz, +Jacek
Rudnicki, +Jan Ruła, +Marianna i Teresa Roslan
TUESDAY / WTOREK - MARCH 22
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Deborah Misiewicz
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, O Boże
błgosł. i dary Ducha Św. dla Taylora, Janusza i Edmunda, +Wanda
Wrzesińska, +Andrzej Smaciarz, +Jacek Rudnicki, +Jan Ruła
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 23
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Deborah Misiewicz,
Michael Connolly Jr.
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, +Wanda
Wrzesińska, +Andrzej Smaciarz, +Marian Żochowski, +Jacek
Rudnicki, +Jan Ruła, +Stefan Janicki w 4-tą roczn. śmierci
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 24
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek, +Deborah Misiewicz
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, O szczęśliwy
przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Bożeny, +Wanda
Wrzesińska, +Jan Ruła, +Andrzej Smaciarz, +Jacek Rudnicki
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 25
6:00 AM - For the livi. and dece. members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Deborah Misiewicz
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Marii Czyżewskiej w
dniu imienin, +Ks. Adam Piasecki, +Andrzej Smaciarz
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, +Wanda
Wrzesińska, +Jan Ruła, +Andrzej Smaciarz, +Jacek Rudnicki
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 26
8:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Family &
Arthur Patcke Family, For a special intention, +Deborah Misiewicz
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr.,+Irene Bork
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, +Wanda
Wrzesińska, +Jan Ruła, +Jacek Rudnicki, +Stanisława Panek,
+Andrzej Smaciarz, +Eugenia Tysz w 15-tą rocznicę śmierci,
+Nicole, Edward, Wincenta i Julia Rozmysłowicz, +Wiesława
Kropornicka
SUNDAY / NIEDZIELA - MARCH 27
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Czesława Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik, +Danuta
Żyszkowska,
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Jan Plewa
9:00 AM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Stanisława, O potrzebne
łaski dla Dzieci I Komunijnych i ich Rodziców, +Ireneusz Filip,
+Wanda Wrzesińska, +Zmarli z rodzin: Widłak, Chrzan, Kwiecień,
Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński i Włodarski,
+Stanisław, Zbigniew i Janina Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i
Konstanty Olechno i zmarli z rodziny
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Rev. Francis Rog,
+Deborah Misiewicz, +Bridhet & Joseph Connolly
12:30 PM - +Fr. Francis Rog, +Jacek Rudnicki, +Wanda
Wrzesińska, +Andrzej Smaciarz, +Zdzisław Mor, +Teresa i
Stanisław Stąsiek
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REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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
FIRST CALL

Dominik Knych & Melanie Martinez
Jacob Schwarz & Amanda Roszkowiak
David Brown & Jennifer Erfft

BAPTISM / CHRZTY
Renee Elizabeth Wlodarski
Maya Magdalena Niemas
Alex Kulikowski
Jakub Alfred Grajdura
ST. HYACINTH BASILICA

THIRD SUNDAY OF LENT
REFLECTION - Third Sunday of Lent

MARCH 20, 2022
LENT

Gospel: Luke 13:1-9
Now into the third week of the Season of Lent,
our Sunday Gospel prepares us to hear Lent's
call to conversion and repentance. Today's
reading is found in the chapters of Luke's Gospel that
describe Jesus' journey to Jerusalem. During this journey,
Jesus teaches and heals. He must also respond to those who
question and challenge his authority and actions. There is no
parallel in Mark's or Matthew's Gospels for today's reading
from Luke. While Mark and Matthew describe an incident
in which Jesus curses the fig tree, today's reading makes the
barren fig tree the subject of a parable.
Luke tells us that some among the crowds report to Jesus a
massacre of Galileans by Pilate. The intention of the crowd
seems to be to ask Jesus to explain why these people
suffered. It was commonplace to render people's suffering as
evidence of their sinfulness. Jesus challenges this
interpretation. Those who were massacred were no more or
less sinful than the ones who report the situation to Jesus.
Jesus replies that even a fatal accident, a natural disaster,
ought not to be interpreted as punishment for sin.
Throughout his journey to Jerusalem, Jesus has been
teaching about the Kingdom of God. In this parable, we find
an image of God's patience and hopefulness as he prepares
his Kingdom. God calls us to repent, and it is within his
power to punish us for our failure to turn from our
sinfulness. And yet God is merciful. He delays punishment
and tends to us so that we may yet bear the fruit he desires
from us.
(loyolapress.com)

Beginning on Ash Wednesday, our parish is participating in
The Baby Bottle Project bene-

fiting The Women’s Centers of
Greater Chicagoland. This nonprofit organization directly assists
mothers and families experiencing crisis pregnancies by offering emotional, financial, material, and spiritual support
through counseling, clothing & monetary provisions, prayer,
and other aid. By God’s Grace, The Women’s Centers have
saved over 40,000 babies—and their mothers—from abortion
since opening in 1984.
Please take a Baby Bottle home with you from the church, fill
it with your spare change, and return it the weekend of
April 03 & 10.
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.
If you are making a donation by check, please
make it payable to: The Women’s Center.
Thank you! You can also go directly to their
website at: GoTWC.org or call 773-794-1313
to donate.
CHICAGO

WAY OF THE CROSS
The Way of the Cross
is celebrated each Friday
during Lent in English
at 6:00 PM.

LITURGICALLY SPEAKING
3/23 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, organised, 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 Annuciation (Solemnity)
The Solemnity of the Annunciation
celebrates the coming of the Angel
Gabriel to the Virgin Mary to
announce to her the special mission
God had chosen for her in being the
mother of His only son. We are
continually reminded of the importance of this feast to
our salvation in various devotional prayers. Two
examples that highlight the importance of this feast are
the joyous mysteries of the Rosary and the Angelus.
The feast of the Annunciation began to be celebrated on
this day during the fourth and fifth centuries, soon after
the date for celebrating Christmas was universalized
throughout the Church. This feast celebrates the
Incarnation of the Second Person of the Trinity and the
salvation of all mankind. This point of our salvation was
deeply discussed by many of the Church fathers, to
explain it to the faithful and to show the deep love God
has for us.
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THIRD
OUR LORD
SUNDAY
JESUS
OF
CHRIST,
LENT KING OF THE UNIVERSE
SPIRITUAL ADOPTION
OF UNBORN CHILD
PROGRAM

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.
The members of our parish family will have the
opportunity on March 27th at 10:45 am, to “spiritually”
adopt a child who is newly conceived.
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NOVEMBER
MARCH 20,21,
2022
2021

PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve
Bartczyszyn CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr.
Tomasz Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła
CR, Fr. Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr.
Miroslaw Stepien SCh, 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, Gena & her children, Armando Salas, Grażyna i
Jacek Szymańscy, Jean Kwon, Ewa Badura, Dennis K., Stella
Milarski, Claudia Olimpia, Claudia Dorin, Arnold Schutten,
Marek Olędzki, Helena Maciołek, Antonio Sison, Genowefa
Machulski.

Please double check the Prayer List to see if any names need to
be removed or added. Please call our Parish Office to request
any changes.

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
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UROCZYSTOŚĆ
III
NIEDZIELA WIELKIEGO
CHRYSTUSA
POSTU
KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 13, 1-9
O CO PROSZĘ? O SILNĄ WOLĘ
NAWRÓCENIA I PRZEMIANY ŻYCIA

Stanę przed Jezusem z prostotą serca, w
uniżeniu i w pokorze. Poproszę o łaskę dogłębnego
odczucia mojej grzeszności.
Zwrócę uwagę, z jakim przejęciem Jezus wzywa ludzi,
by uznali swój grzech i nie zwlekali z nawróceniem.
Kilkakrotnie powtarza: „Jeśli się nie nawrócicie...
zginiecie” (ww. 1-5).
Jezus demaskuje u ludzi brak poczucia grzeszności.
Prowadzi ona do śmierci. Nawrócenie jest niemożliwe
bez uświadomienia sobie i przeżycia własnej grzeszności.
Życie bez nawrócenia jest tylko pozorem: jak drzewo
zasadzone w winnicy, które nie owocuje (ww. 6-9).
Będę prosił o wnikliwe poznanie złości grzechu i o
dogłębną świadomość jego siły. Jakie uczucia budzą się
we mnie, gdy próbuję rozmyślać o szpetocie mojego
grzechu? Powiem o nich Jezusowi.
Grzech przetrzymywany w sercu osłabia życie:
wyjaławia pragnienia, niszczy wypracowane wcześniej
owoce dobra i zabija życie. Czy trwam w grzechu? Czy
nie odkładam i nie zaniedbuję spowiedzi? Czy nie żywię
w sercu ukrytego podziwu dla jakiegoś grzechu?
Jeśli nie odczuwam większej potrzeby spowiadania się,
jest to być może symptomem tego, że zapleśniałem w
grzechu. Poproszę, aby Jezus odnowił we mnie
zrozumienie grzechu i ożywił potrzebę dobrej spowiedzi.
Zaplanuję sobie i wyznaczę czas na wielkopostne
spotkanie z Jezusem w Sakramencie Pokuty. Już teraz
będę Go prosił, aby posłał mi Ducha Prawdy, który
przekona mnie o moim grzechu i natchnie pragnieniem
głębokiego spotkania z Jezusem w spowiedzi świętej.
Będę mówił do Niego: „Jezu, pomóż mi się nawrócić
całym sercem”. / Krzysztof Wons SDS/Salwator /

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. Pomoc ta,
to niezbędne rzeczy dla małego dziecka jak: mleko,
pieluchy, krzesełka do samochodu, wózki itp.
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
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WSPOMNIENIA
WIELKILITURGICZNE
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.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne.
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki zachęcamy do
uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych.
GORZKIE ŻALE
Niedziela, po Mszy św. o 12:30 pm
DROGA KRZYŻOWA
Środa - dla dzieci, po Mszy św.
wieczornej
Piątek - dla dorosłych po Mszy św.
wieczornej
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Piątek, 25 marca Uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny
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. Corocznie
Kościół w dniu 25 marca przypomina nam wielką tajemnicę
Zwiastowania Pańskiego, kiedy to Maryja posłuszna wezwaniu Boga,
godzi się zostać Matką Jezusa Chrystusa. Wypowiedziała
znamienne słowa zgody: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa!" (Łk 1,38). Te słowa Maryi skierowane
do Archanioła Gabriela zaważyły na losach zbawienia świata.
Wszystko zależało od Jej decyzji, od Jej przyzwolenia. Wyrażając
swoje znamienne "fiat" - niech się tak stanie - Maryja dała cudownie
ciało Bogu, by stał się człowiekiem. Akcentuje się nie tylko moment
zwiastowania, lecz jeszcze bardziej wcielenia się Chrystusa, czyli
przyjęcia przez Niego ludzkiego ciała. Fakt, iż 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".
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w drugiej serii Rekolekcji
Wielkopostnych
w dniach: 26-30 marca 2022
Poprowadzi je Franciszkanin O. Jarosław Zachariasz
O. Jaroslaw przez osiem lat pełnił
funkcję przełożonego
Franciszkanów w Polsce. Za jego
kadencji –05.12.2015 r.- doszło do
beatyfikacji męczenników - bł.
Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa
Strzalkowskiego. Obecnie jest
wychowawcą franciszkanów na
Oxfordzie w Anglii.

Serdecznie zapraszamy wszystkie
osoby, które chciałyby złożyć
przyrzeczenie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
To przyrzeczenie będzie miało miejsce
w naszej bazylice w niedzielę, 27
marca, podczas Mszy świętych o godz.
9:00, 10:45 i 12:30 .

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"

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

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
•
•

•
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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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March 13, 2022 – 13 marca 2022

Actual Sunday Collections / Niedza skłaielndka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection

$7,200.00
$10,000.00
$(2,800.00)
$5,987.00

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
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall
na parterze o godz. 4:30 PM.
________________________________________________________________________________________

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 członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekend of March 13

$750 - Anonymous
$300 - Kazimierz Bator
$240 - Adam Wojtyrowski
$200 - Barry Deron, MKVJ Construction Dziecina,
Anonymous
$150 - Wlodarski Family
$140 - Gallardo
$100 - William & Therese Kopec, Lilia Czaja, Anna
Ścisłowicz, Stanislaw Kruk, Stanislaw Rembelinski,
Ireneusz Markiewicz, Stanisław Wala, Joseph
Kopinski, Czesław & Elżbieta Garbarz, Janusz
Kulawiak, Boleslaw Cieślukowski, Maria Szwedziuk

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

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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the

energy needs of our basilica.

Thank you for your generosity.
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na

Ogrzewanie i oświetlenie naszego kościoła.

Bóg zapłać za ofiarność.

CHICAGO

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Maria Kropornicka
† Stanisław Chilicki
† Zbyszek Sokołowski
† Bożena Winiarek
BAZYLIKA ŚW. JACKA

