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

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 7
6:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Donald Jones
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Juana Foster
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki
7:00 PM - +Stanisław Kielczewski, Wanda Wrzesińska,
+Katarzyna Bil, +Jacek Rudnicki, +Karol Żak
TUESDAY / WTOREK - MARCH 8
6:00 AM - Birthday blessing for Fr. Steve Bartczyszyn, For the
living and deceased members of Nazimek Family and Arthur
Patcke Family, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - Birthday blessing for Fr. Steve Bartczyszyn, +Edward
& Lorraine Nazimek,+Stanisław Wielgus, +Juana Foster,
+Donald Jones
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Ks. Steve Bartczyszyn w dniu
urodzin, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Stanisław
Kielczewski, +Jacek Rudnicki, +Józef Staszel
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 9
6:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Joseph Staszel
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Juana Foster,
+Donald Jones
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki
7:00 PM - +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Stanisław
Kielczewski, +Jacek Rudnicki
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, For vocations to the
priesthood & religious life, +Fr. Francis Rog,
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek, +Juana Foster, +Donald Jones
7:00 PM - +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil+Stanisław
Kielczewski, +Jacek Rudnicki
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 11
6:00 AM - For the livi. and dece. members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Juana Foster
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Dorothy Bialas,
+Donald Jones
7:00 PM - +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Stanisław
Kielczewski, +Jacek Rudnicki
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 12
8:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Family &
Arthur Patcke Family; For a special intention
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr.,+Irene Bork, +Juana Foster,
+Donald Jones
7:00 PM - +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Stanisław
Kielczewski, +Jacek Rudnicki, +Stanisława Panek
SUNDAY / NIEDZIELA - MARCH 13
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
9:00 AM - Joseph Stadnik, +Ireneusz Filip, +Wanda Wrzesińska,
+Stanisław Kielczewski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Rev. Francis Rog,
+Juana Foster, +Donald Jones
12:30 PM - O Boże błogosł. dla Maya Niemas z okazji Chrztu
św., a także dla jej rodziców : Agnes i Damiana, +Fr. Francis
Rog, +Jacek Rudnicki, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil,
+Zdzisław Mor,
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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.
PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered parishioner, is kindly
reminded to stop by the parish office to register.
Registration takes only a few minutes. Being a
registered parishioner is very important. When wanting to be a
godparent or sponsor, many parishes require that you show
that you are an active member of some parish. If you are not
registered, we cannot provide that documentation.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Deborah Misiewicz
† Baltazar Diaz
† Andrzej Smaciarz
† Marion J. Dabek
ST. HYACINTH BASILICA

FIRST SUNDAY OF LENT
REFLECTION

MARCH 6, 2022
LENT

Gospel: Luke 4:1-13
In each of the three Synoptic Gospels, after his baptism, Jesus
is reported to have spent forty days in the desert, fasting and
praying. In Luke and in Matthew, the devil presents three
temptations to Jesus. The devil tempts Jesus to use his power to
appease his hunger, he offers Jesus all the kingdoms of the
world if Jesus will worship him, and he tempts Jesus to put
God's promise of protection to the test. In each case, Jesus
resists, citing words from Scripture to rebuke the devil's
temptation.
Each temptation that Jesus faces offers insight into the
spirituality we hope to develop as we keep the forty days of the
Season of Lent. We can trust God to provide for our material
needs. We worship God because God alone has dominion over
us and our world. We can trust God to be faithful to his
promises. Jesus' rejection of the devil's temptations shows that
he will not put God to the test. Grounding himself on the Word
and authority of Scripture, Jesus rebukes the devil by his
confidence in God's protection and faithfulness.
This Gospel highlights for us one of the central themes of the
Season of Lent. We are dependent upon God for all that we
have and all that we are. Anything that leads us to reject this
dependency or to distrust its sufficiency, is a temptation from
the devil.
Jesus' responses to the temptations of the devil teach us how
we can respond to temptation. As we start our journey through
Lent, this Sunday's Gospel calls us to adopt the same
confidence that Jesus had in the face of temptation: God's word
alone will suffice, God's promise of protection can be trusted,
and God alone is God.
(loyolapress.com)

Beginning on Ash Wednesday,
our parish will be participating in
The Baby Bottle Project benefiting 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
3/7 Saints Perpetua and
Felicity (- 203)
They were martyred at Carthage
in 203 during the persecution of
Septimius Severus. With so
many martyrs of the third and
fourth centuries we have to say
“they were martyred but nothing
else is known about them.” That is not the case here. We
have a detailed contemporary account of their arrest, trial,
sufferings and martyrdom, written partly by the saints
themselves and partly by an eye-witness. Devotion to them
spread rapidly and they are mentioned in the Roman Canon
of the Mass.
3/8 St John of God (1495 - 1550)
He was born to a poor but devout family
in Portugal in 1495. After serving as a
soldier under the Emperor Charles V he
devoted his life wholly to the service of
the poor and the sick. He founded a
hospital in Granada and a circle of
disciples formed round him, which later
became the Order of Hospitallers. He died on 8 March 1550,
his 55th birthday.
3/9 St Frances of Rome (1384 - 1440)
She was born in Rome in 1384 and was
married at the age of 13. Although she
had wanted to be a nun, she was
happily married for 40 years and had
three sons. She distributed gifts to the
poor and ministered to the sick. She
was remarkable for her humility and
detachment, her obedience and patience
in adversity (including her husband’s
banishment, the death of two of her
sons from plague, and the loss of all
her property). She was a mystic and
contemplative, part of the great
flourishing of mysticism in that period,
and after her husband’s death she retired to a convent she
had founded, where she died on 9 March 1440.
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FIRST
OUR LORD
SUNDAY
JESUS
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LENT KING OF THE UNIVERSE
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On Tuesday, March 8th
Fr. Steve is celebrating his
birthday.

Dear Fr. Steve,
On your special day, 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.
Have a blessed and happy birthday!
From parishioners and staff of St.
Hyacinth Basilica

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.

MARCH 13, 2022
Daylight Savings Time
Begins
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

IUROCZYSTOŚĆ
NIEDZIELA WIELKIEGO
CHRYSTUSA
POSTU
KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE - First Sunday of Lent
Ewangelia: Łk 4, 1-13
O CO PROSZĘ? O HOJNOŚĆ I
WIELKODUSZNOŚĆ W PRZEŻYWANIU
WIELKIEGO POSTU

Będę kontemplował Jezusa, który „pełen Ducha Świętego”
udaje się na pustynię. Jezus jest sam i zmaga się z trudnymi
warunkami pustyni. Pości, odczuwa głód i jest kuszony.
Poproszę Jezusa, aby pozwolił mi pobyć razem z Nim i wejść
w Jego przeżycia (ww. 1-2). Będę z Nim na modlitwie, w Jego
zmaganiu się z głodem. Uważnie wsłucham się w Jego
zdecydowany głos, którym odpowiada na pokusy Złego.
Zauważę, że szatan zaczyna kusić Jezusa w chwili Jego
fizycznego i psychicznego kryzysu, gdy „poczuł głód” (w. 3).
Czy nie przeżywam obecnie jakiegoś kryzysu? Czy nie mam
ochoty się poddać? Wypowiem to szczerze przed Jezusem.
Zwrócę uwagę na treść trzech pokus: chęć posiadania,
panowania i niezależności za wszelką cenę (ww. 3-12). W
pokusach kryje się tragizm ich konsekwencji: zaspokojona
żądza posiadania rodzi nieodpartą chęć panowania, ta zaś
prowadzi do całkowitej niezależności i samowoli.
Jezus demaskuje diabelską logikę pokus. Stanowczo
odpowiada własną logiką wartościowania: nie chce posiadać –
wybiera ubóstwo, nie chce, aby Mu służono – pragnie służyć,
odrzuca pychę samowystarczalności – Bóg jest jedynym
Panem.
Jezus za każdym razem odpiera pokusy, przytaczając słowa
Biblii (ww. 3-12). Życie Słowem Bożym staje się źródłem
mądrości i mocy w pokusach. Będę się uczył od Jezusa
mądrości odpierania pokus.
Będę prosił Ducha Świętego, aby wzbudzał we mnie
pragnienie pustyni i wewnętrznej ciszy. Odnowię moje
pragnienie
modlitwy i życia
Słowem Boga na
każdy dzień. Będę
powtarzał: „Jezu,
pomóż mi
przylgnąć do
Twojego
słowa”. /
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
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2022

Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany
mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle
w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w
sianiu dobra i dzieleniu się nim – napisał Ojciec Święty

Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2022.

Papież zachęcił, aby w czasie tegorocznego Wielkiego Postu
zastanowić się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W
czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie,
będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem,
dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6,
9-10).
Papież zauważył, że „zbyt często nasze życie jest zdominowane
przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania,
gromadzenia i konsumowania, jak to pokazuje głupiec z
ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za
bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie
zgromadził w swoich spichlerzach (por. Łk 12, 16-21)”.
– W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce Bożej i

w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu dobra. Post
przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, jałmużna użyźnia –
podkreślił Ojciec Święty w Orędziu.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

IUROCZYSTOŚĆ
NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU
CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W tym roku w naszej Parafii odbędą sie dwie tury Rekolekcji,
będzie więc możliwość wyboru odpowiadającej nam daty.

I seria Rekolekcji : 5-9 marca 2022
II seria Rekolekcji : 26-30 marca 2022
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Polskiej Szkoły
odbędą się podczas II serii.

********************************************************

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
rekolekcjach wielkopostnych
PROGRAM REKOLEKCJI
5 - 9 marca 2022

Ks. Jarosław Wiśniewski
( Misjonarz z Boliwii )
Sobota, 5 marca
7:00 pm - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Niedziela, 6 marca
6:00, 9:00, 12:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Poniedziałek, Wtorek i Środa, 7-9 marca
12:30 pm, 7:00 pm - Msza św. z nauką rekolekcyjną
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ŻYCZENIA DLA
JUBILATA!!!

W środę, 8 marca Ks. Steven
Bartczyszyn obchodzi swoje
Urodziny.
Drogi Księże Stefanie, z okazji
Twoich urodzin pragniemy Ci życzyć
wiele radości, zdrowia,
niesłabnącego żaru ducha w trudnej,
kapłańskiej posłudze, podążania z
uśmiechem drogą Bożą ku świętości. Niech Najświętsza
Panna otacza Cię matczyną miłością i
opieką, szczególnie w trudnych
chwilach i wyprasza u Syna wszelkie
potrzebne Łaski. Podejmowany trud
zmagania się z codziennością niech
Cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać
piękno i głębię życia. Obfitości łask
Bożych od naszego Pana i obfitych
błogosławieństw na każdy dzień
życia.
Szczęść Boże!

Współbracia Zmartwychwstańcy, Siostry Misjonarki,
pracownicy parafii oraz cała wspólnota parafialna

Ks. Jarosław Wiśniewski od 5 lat posługuje na misjach w

Boliwii w Diecezji Oruro. Jest to
najwyżej położona diecezja na
świecie: ponad 4000 m n.p.m.
Znajduje się w środkowych
Andach na płaskowyżu
Altiplano. Posługuje wśród
dwóch plemion Indian: Aymara i
Quechua. ( czyt. Ajmara i
Keczua). Na co dzień rozmawia
w języku hiszpańskim. Indianie
między sobą rozmawiają
również w językach
plemiennych. Doświadczenie
misyjne zdobywał w Curahuara
de Carangas – miejscowośći
położonej na wysokości 3.900 m
n.p.m. przy granicy z Chile. Posługiwał tam wraz z księdzem z
Polski w dwóch dużych parafiach, do których należy 80
wiosek. Najdalej położona wioska znajdowała się 100 km od
parafii.
Następnie swoje doświadczenie ubogacał jako proboszcz i
rektor seminarium w Oruro w parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Obecnie jest
proboszczem
parafii Św.
Dominika – jednej
z pierwszych
parafii w Oruro.
Pełni również
funkcję kanclerza
kurii i sekretarza
biskupa.
CHICAGO
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Zmiana czasu
z zimowego na letni
( przesuwamy zegarki
o godzinę do przodu )
BAZYLIKA ŚW. JACKA

CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
IUROCZYSTOŚĆ
NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

February 27, 2022 – 27 lutego 2022

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

$7,374.00
$10,000.00
$(2,626.00)
$3,863.00

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO ST.
HYACINTH BASILICA

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of February 27
$1,000 - Gilbert Galarza
$500 - Kazimierz Bator
$300 - Mary Janicki, Anonymous
$200 - Grzegorz Mucharski
$100 - Janusz Kulawiak, Magorzata Waz, Florian
Stopka, Janusz Koziol, Mariusz Kania, William &
Therese Kopec .

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

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

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the

Aid to the Church in
Central & Eastern
Europe.
Thank you for your generosity.

II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na

Pomoc Kościołowi w Europie Wschodniej i Centralnej.

Bóg zapłać za ofiarność.

CHICAGO

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

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę, 6 marca
na Mszę św. w ich intencji o godz. 12:30
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.

Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

