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
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 21
6:00 AM - God’s blessing and health for Paul
7:00 AM - O szczęśliwy przebieg zabiegu i powrót do zdrowia dla
Leonarda; +Helena Zając, +Janusz Pacyk;
8:00 AM - God’s blessing for priests and sisters working in our parish;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Mieczysława z okazji urodzin;

TUESDAY / WTOREK - January 22
6:00 AM - God’s blessing for Paul and his family;
7:00 AM - +Helena Zając, +Janusz Pacyk;
8:00 AM - +Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Mieczysława z okazji urodzin;

WEDNESDAY / ŚRODA - January 23
6:00 AM - +Poor souls in Purgatory
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
+Helena Zając;
8:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Mieczysława z okazji urodzin;

THURSDAY / CZWARTEK - January 24
6:00 AM - +Janusz Pacyk
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla siostry Marioli z okazji
urodzin; +Helena Zając;
8:00 AM - +Janusz Pacyk,
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla siostry Marioli z okazji
urodzin; +Janusz Pacyk

FRIDAY / PIĄTEK - January 25
6:00 AM - For the Holy Father & all young people gathered in Panama
for the World Youth Day;
7:00 AM - +Zmarli z rodziny Iwony; +Helena Zając; +Janusz Pacyk;
8:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:00 PM - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Miłosza Popławskiego
w dniu imienin; +Karol Żak;

SATURDAY / SOBOTA - January 26
6:00 AM - +Janusz Pacyk
7:00 AM - +Helena Zając; +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - +Janusz Pacyk;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Janusz Pacyk;

SUNDAY / NIEDZIELA - January 27
6:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:30 AM - +Jan Plewa;
9:00 AM - +Stanisław Lis; +Zofia Klimaszewska; +Lucjan Milewski w
14 rocz. śmierci; +Władysława Wicek; +Helena Zając; +Janusz Pacyk;
10:45 AM - For the Holy Father and all pilgrims gathered at the World
Youth Day in Panama; +Poor souls in Purgatory;
12:30 PM - +Krystyna Iza Obuchowicz; +Władysława i Józef Ciołek,
+Janusz Pacyk, +Zbignew Sztukowski;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Janina Wróbel, +Janusz Pacyk;

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - 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

Wojciech Kapera & Porsha Bostedt
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Stanley Piotrowski
+Tadeusz Szulborski
+Marian Wdzieczny
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
If you would like to become our parishioner,
please contact our parish office.
Jeśli chcesz zostać członkiem naszej wspólnoty, już
dziś zarejestruj się w naszym biurze parafialnym.

2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME

JANUARY 20, 2019
DAILY MEDITATION

LITURGICALY SPEAKING
1/20 - 2nd Sunday in Ordinary Time
1/21 - St. Agnes, Virgin & Martyr
Agnes was filled with the love of God from an
early age, vowed herself to celibacy, and when
the opportunity of martyrdom arose, she did not
hide away but stepped forward and took it.

1/22 - Day of Prayer for Legal Protection of
Unborn Children

The over 56 million abortions since the 1973 decisions of Roe
v. Wade and Doe v. Bolton reflect with heartbreaking
magnitude what Pope Francis means by a “throwaway culture.”
However, we have great trust in God’s providence. We are
reminded time and again in Scripture to seek the Lord’s help,
and as people of faith, we believe that our prayers are heard.
The General Instruction of the Roman Missal: „In all the
Dioceses of the United States of America, January 22 shall be
observed as a particular day of prayer for the full restoration of
the legal guarantee of the right to life and of penance for
violations to the dignity of the human person committed
through acts of abortion.”

1/24 - St. Francis de Sales, Bishop, Doctor of the Church
He was born near Annécy, in Savoy, studied the law, and was
ordained to the priesthood despite the opposition of his father.
His first mission was to re-evangelize the people of his home
district (the Chablais), who had gone over to Calvinism.
Always in danger of his life from hostile Calvinists, he
preached with such effectiveness that after four years most of
the people had returned to the Church.

1/25 - Conversion of St. Paul, the Apostle
Saul, the young man who looked after the cloaks of the
men who were stoning St Stephen, grew into a dedicated
and efficient persecutor of Christians. Today’s feast celebrates the day that Christ appeared to him in a vision as
he was on the way to Damascus, reproached him for his
persecutions and converted him to the true faith.
1/26

Saints Timothy and Titus
Timothy and Titus were converted to
Christianity by Saint Paul, and became
his companions and helpers. Paul entrusted Timothy with the care of the
Christians in Ephesus, and sent Titus to
Crete to look after the Christians there. He wrote them the
so-called “pastoral” epistles, giving advice for pastors and
people alike.

Today the 2nd collection is for the
Church in Latin America.
Thank you for your support.
CHICAGO

Jan. 21.

“Can the wedding guests fast while the
bridegroom is with them?

Jan. 22.

“And if a house is divided against itself,
that house will not be able to stand.”

Jan 23.

But they remained silent.

Jan 24.

He warned them sternly not to make Him
known.

Jan 25.

“Go into the whole world and proclaim
the Gospel to every creature.”

Jan 26.

Christian sacrifice is not of exterior t
hings, but of what is most interior and
personal.

To Rise With Christ
Instruction on Burial Rites
Involving Ashes / Cremated Remains of the Deceased
Recently, the Vatican's Congregation for the Doctrine of
the Faith has issued an Instruction, To Rise With Christ,
on the burial rites involving ashes / cremated remains of
the deceased. Specifically, To Rise With Christ is
addressing practices in society which have grown in
popularity in recent years in regard to the care of
cremated remains after death: the separation or scattering
of ashes, the retaining or display of ashes in one’s home,
or the use of ashes in the creation of jewelry. In all of
these cases the Instruction reiterates the Church’s firm
belief in the respectful care of ashes / cremated remains
of the departed, such that “the ashes of the faithful must
be laid to rest in a sacred place, that is, in a cemetery or,
in certain cases, in a church or an area, which has been
set aside for this purpose.”
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev.
Antoni Bus, Franciszek Wietrzak, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski,
Henry Frank; Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk.
This week, our special collection is for the
Church in Latin America. For many living
in Latin America and the Caribbean, a
rising secular culture, rural terrain, and a
shortage of ministers make it difficult for
people to practice the faith. Your donations
fund catechesis, marriage and family life
programs, and seminarian and religious formation so people
can grow closer to Christ. Please prayerfully consider
supporting this collection to share your faith with our brothers
and sisters in Latin America and the Caribbean. Thank you!
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME
HAPPY BIRTHDAY
SR. MARIOLA
On Thursday, January 24, Sister
Mariola is celebrationg her
birthday. We wish her many
God’s blessings and good health.
Siostrze Marioli składamy najserdeczniejsze
życzenia z okazji zbliżających się
urodzin. Życzymy Siostrze wielu łask
Bożych, światła Ducha Świętego,
zdrowia i uśmiechu na każdy dzień.
Szczęść Boże.
Catholic Charities Legal Assistance Department
Catholic Charities Legal Assistance Department has
attorneys and volunteer attorneys available to provide
advice in numerous areas of law. If you are unsure about
your legal rights or lost in the legal system, let us help
you. Services include in-depth advice and possible direct
representation on many issues, including landlord/tenant
issues, family law, consumer and debtor rights,
foreclosure, employment issues, orders of protection,
power of attorney, and more. CCLA provides free to lowcost legal services to eligible low-income individuals. For
help and more information, contact the legal advice line
at (312) 948-6821.

Pope Francis on Forgiveness
“It is not possible to live without
forgiveness, or at least you cannot live
well, especially in the family. Every day
we wrong each other. We must take account of these
errors that we make due to our fragility and our
selfishness. However, what is required of us is to heal the
wounds we make straight away, to immediately weave
again the threads we have broken. If we wait too long, it
all becomes more difficult. And there is a simple secret
for healing wounds and undoing accusations: never let
the day finish without apologizing. … If we learn to say
we are sorry immediately and to offer mutual
forgiveness, the wounds are healed, the marriage is
strengthened, and the family becomes an
increasingly solid home, that resists the
shocks of our evils, great and small.”
Parish Web Page and Facebook
Check out the new Parish Website: sthyacinthbasilica.org.
You should also check out the official Parish Facebook page
by clicking on the link on the home page of the website. There
are several other Facebook pages with our name but they are
not our official page.
CHICAGO

JANUARY 20, 2019
OFFERING ENVELOPES FOR 2019
If you havn’t received the envelopes please
contact the parish office. Just a reminder, they
will mailed quarterly.
For address change or any updates, please contact the
office as soon as possible.

Catholic Charities Volunteer Opportunities
Are you looking for an opportunity to volunteer?
Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago is
looking for helpful, friendly volunteers to serve as
greeters at the hospitality table at 721 North LaSalle
Street in Chicago. The volunteers will welcome guests
and help with the intake of clothing donations. The volunteer would serve a 2 or 3 hour shift on a Monday,
Thursday, or Friday of their choice between 8:30 AM 2:30PM.
For
more
information,
email volunteer@catholiccharities.net or call the Volunteer Relations department at 312-655-7322.

STREET BANNERS
On the occasion of our 125th
Jubilee we would like to have
beautiful banners that will be hung
all year 2019 on the Avondale
district pillars.
If you would like to sponsor one of
the street banners, please contact
our office for more details (773)
342-3636 or email us at:

info@sthyacinthbasilica.org
World Youth Day:
JANUARY 21 - 27, 2019

Panamá Pilgrim Prayer
Merciful Father, You call us to live our
lives as a way of salvation. Help us to recall the past with gratitude, to embrace the present with courage and to build the
future with hope. Lord Jesus, our friend and brother, thank you
for looking upon us with love. Let us listen to your voice as it
resonates in the hearts of each one with the strength and light of
the Holy Spirit. Grant us the grace of being a Church that goes
forth with vibrant faith and a youthful face to communicate the
joy of the Gospel. May we help to build up the kind of
society we long for, one where there is fairness and fellowship.
We pray for the Pope and bishops; for priests and deacons; for
those in consecrated life and for volunteers; for young people
and all who will participate in the upcoming World Youth Day
in Panamá, and for those who are preparing to receive them.
Our Lady of Antigua, Patroness of Panama, help us to pray and
live with generosity like yours: “I am the servant of the Lord.
May it be done to me according to your word”. Amen.
ST. HYACINTH BASILICA

II NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
ROZWAŻANIE - KS. PROBOSZCZ

Cud w Kanie Galilejskiej
Kana (dosł. „rurka trzcinowa”) –
miejscowość w Galilei, rodzinne miasto
Natanaela i miejsce pierwszego cudu
Jezusa (J 2,1-12). Dziś identyfikuje się
starożytną Kanę z dzisiejszym Chirbet
Qana, na wzgórzu na północ od równiny
Zabulona, 14 km na północ od Nazaretu.
Akcja Ewangelii św. Jana
rozpoczyna się w Galilei, pogańskiej krainie ciemności – jak
pisał prorok Izajasz (Iz 9,1) – tam, gdzie wielkie światło
zajaśnieje w momencie zmartwychwstania. W Starym
Testamencie za krainę niewoli i ciemności uważany był Egipt,
a wyzwolenie Izraelitów z niewoli stało się szczególnym
czasem wybawienia. Ciekawe, że także wtedy – gdy Izrael
wychodził z Egiptu – miała miejsce przemiana wody gorzkiej
w słodką. Stało się to w miejscowości Mara (por. Wj 15,25).
U św. Jana Kana Galilejska staje się miejscem, które
otwiera szlak wielkich dzieł Bożych. Tutaj po raz pierwszy
uczniowie zobaczyli chwałę Jezusa i w Niego uwierzyli.
W czasach Jezusa zawieranie małżeństwa ma dwa etapy: (1)
zawarcie kontraktu i zapłacenie należnej sumy; (2)
przeprowadzenie panny młodej do domu pana – od tego czasu
żyją razem i współżyją. Te dwa etapy są od siebie oddzielone
pewnym czasem – od pół roku do roku.
Św. Jan podaje szczegółowy opis naczyń służących
do żydowskich obmyć rytualnych – jest ich 6, każde może
zawierać 2 lub 3 miary. Egzegeci nie są zgodni jeśli chodzi o
określenie ich dokładnej pojemności. Na ogół przyjmuje się, że
miara (hebr. bat) = ok. 40 litrów. Wynikałoby z tego, że w
jednej stągwi w Kanie Galilejskiej mieściło się 80-120 litrów, a
wszystkie naczynia mogły zawierać nawet 700 litrów płynu.
Ich wielkie rozmiary nawiązują do motywu obfitości czasów
mesjańskich. Jezus dokonując cudu zmienia jednak przede
wszystkim jakość: woda staje się wybornym winem.
Woda - w Starym Testamencie kojarzy się z
narodzinami, urodzajnością oraz oczyszczeniem. Stanowiła
niezbędny i podstawowy składnik żydowskich obmyć
rytualnych. Jej wyczerpanie na weselu w Kanie oznacza
wyczerpanie się funkcji tych starotestamentalnych oczyszczeń.
Wlanie nowej wody do stągwi sugeruje z kolei nową jej
funkcję – będzie ona źródłem nowego życia w chrzcie.
Wino - był to podstawowy element żywnościowy w
Izraelu (obok pszenicy i oliwy). Obfitość wina to znak Bożego
błogosławieństwa oraz symbol dobrobytu wynikającego z
wierności Przymierzu. Oznacza ono również czasy mesjańskie,
które obrazowo przedstawia prorok Izajasz: mówi on o
przygotowaniu uczty z najwyborniejszego i najczystszego wina
Jezus nigdy do swojej Matki nie odnosi się po
imieniu, lecz nazywa Matkę kobietą (Czy to moja lub twoja
sprawa, kobieto?; J 2,4). Jak zostało powiedziane wcześniej,
słowo to pojawia się w Ewangelii Jana dwa razy i tworzy
inkluzję literacką. Tylko tu, na początku działalności, i na
Golgocie – przy końcu życia, Jezus zwróci się do swej Matki:
„γύναι” (kobieto). Kobieto, oto syn twój. Oto matka twoja”.
(J 19,26-27).
CHICAGO

20 STYCZNIA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
21 stycznia - św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Św. Agnieszka urodziła się ok. 291 r. w Rzymie.
Jej rodzice byli chrześcijaninami i wychowali ją
zgodnie z zasadami tej wiary. Agnieszka już od
dzieciństwa całą swoją duszą pokochała Boga. Z
tej miłości zapragnęła pozostać do końca życia w
dziewictwie. Nie dbała o rzeczy materialne.
Pomimo bogactwa żyła skromnie. Spodobała się
Symfoniuszowi, synowi naczelnika miasta,
Agnieszka odpowiadału mu, że jest zaręczona z
"Innym, Który jest o wiele bogatszy". Symfoniusz nie rozumiał
o kim mówiła dziewczyna, dopóki mu wytłumaczono, że jest
chrześcijanką. Wtedy jego ojciec bardzo się rozgniewał.
Rozkazał torturować Agnieszkę aż do wyrzeczenia się przez
nią wiary. Niewiasta pozostała nieugięta. Cudowne znaki, które
miały miejsce podczas tortur spowodowały nawrócenie 160
pogan. Pod koniec męczennicę wrzucono do ognia. Kiedy
wyszła z niego cało, została zabita ciosem miecza w gardło.

22 stycznia - W USA: Dzień modlitw w intencji Ochrony
Dziecka Poczętego
24 stycznia - św. Franciszka Salezego, biskupa
25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła
Celem podróży Pawła do Damaszku było definitywne
skończenie z sektą chrześcijan. Damaszek jest oddalony od
Jerozolimy o 250 km. Szaweł potrzebował
na przebycie tej drogi ośmiu dni podróży
karawaną przez Płaskowyż Judejski. Kiedy
już przekroczył granicę miasta utworzoną z
pierścienia drzew, zdarzył się cud. Nagle
upadł na ziemię, stracił równowagę i
usłyszał głos Jezusa, który wezwał Pawła po
imieniu i w jego języku. Szaweł w jednej
chwili przeżył swoje nawrócenie, rozpoznał Jezusa i
postanowił nie tylko przerwać prześladowanie chrześcijan, ale
wkroczyć radykalnie na drogę wyznawców Chrystusa.
Tajemnicze nawrócenie Pawła przypomina nam, że Chrystus
szuka nas i pragnie, abyśmy zrezygnowali z własnych
zabezpieczeń i pozwolili się całkowicie poprowadzić Bogu.

26 stycznia - św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
DZIEŃ BABCI I
DZIEŃ DZIADKA
W tym tygodniu obchodzimy
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Kochani! Składamy Wam
najserdeczniejsze życzenia
dziękując za Wasze wielkie
serce, wielką i ofiarna miłość i
opiekę nad wnukami. Dziękujemy za przykład Waszej
wiedzy i życiowej mądrości. Niech dobry Bóg czuwa nad
Wami, a Maryja zawsze otacza Was swoją opieką.
Zapewniamy Was o naszej pamięci i modlitwie.
Szczęść Boże.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

II NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
OPŁATEK SODALICJI ŚW. TERESY
W niedzielę 13 stycznia odbyło się spotkanie
opłatkowe Sodalicji Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Dziękujemy wszystkim za przybycie i
zapraszamy na kolejne spotkanie, w okresie
Wielkanocnym, w niedzielę, 28 kwietnia.
Zapraszamy też nowe osoby do włączenia się w
działalność grupy.

20 STYCZNIA 2019
PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową do
Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza
Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się w
dniach od 3 do 12 kwietnia 2019.
W programie pielgrzymki m.in. Rzym, Watykan, Asyż,
Florencja, Wenecja, Padwa, Bolonia, Werona, Mediolan i wiele
innych pięknych miejsc. Koszt pielgrzymki wynosi $2,795. Po
więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę proszę dzwonić do
Blue Amber Travel (847) 630 3777.

BANERY ULICZNE

KOLĘDOWANIE PARAFIALNE

Z okazji jubileuszu naszej parafii zostaną
zawieszone przy ulicach wokół bazyliki
specjalne banery. Prosimy wszystkich,
którzy posiadają biznesy i chcieliby
zareklamować swoją firmę, także osoby
prywatne, które chciałyby ufundować
taki baner o kontakt z ks. Proboszczem
lub z biurem parafialnym. Zachęcamy do
wsparcia tej inicjatywy. Po więcej
informacji prosze dzwonić: (773)342-3636 lub pisać na
email: info@sthyacinthbasilica.org.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
PANAMA 21-27 STYCZNIA 2019

Dziękujemy wszystkim
wykonawcom i organizatorom tego wydarzenia.
W sposób szczególny
dziękujemy naszemu
organiście, Panu Piotrowi

MODLITWA
Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali
nasze życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na
przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją.
Mrugale za przygotowanie
koncertu, panu
Eugeniuszowi Bozkowi za
nagłośnienie a przede
wszystkim chórom
parafialnym za przepiękny
śpiew kolęd.

Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz
na nas z miłością. Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos,
który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem
Ducha Świętego. Daj nam łaskę bycia Kościołem w
drodze, głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem
radość Ewangelii; Kościołem, który pracuje nad budową
społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego,
jakiego wszyscy pragniemy.
Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich,
którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach
Młodzieży w Panamie, a także za wszystkich, którzy się
przygotowują, aby ich przyjąć.
Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili
się i żyli z tą samą hojnością, co Ty: „Oto ja służebnica
Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Amen.

CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 13, 2019 / 13 stycznia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 6,022.00
$(9,625.00)
$(3,603.00)
$ 3,819.00

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!

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 PM w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

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.
___________________________________________________

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA.
Piotr Mrugala - $280
Joseph Zyzda - $250
Constance Lauerman - $250
Mieczysław Gaj - $100
Zdzisław Maka - $100
Zbigniew Seweryniak - $100
Danuta & Antoni Cyran - $100
Zenobia Milewska - $100
Eugeniusz Gawedzki - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

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.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ
DUSZY CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
KOPERTY PARAFIALNE
Bardzo prosimy parafian, którzy w ostatnim
czasie zmienili adres zamieszkania o jak
najszybsze uaktualninie danych. Jeśli ktoś nie
otrzymał jeszcze kopert, prosimy aby skontaktował się z
biurem parafialnym.

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać zaświadczenie
potrzebne do rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą ofiar
złożonych na naszą parafię w 2018 roku, proszeni są kontakt z
biurem parafialnym pod numer tel.: 773-342-3636.

Dzisiejsza druga składka
przeznaczona jest na potrzeby
Kościoła w Ameryce Łacińskiej.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

W każdy wtorek 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. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
Naszą drogą młodzież zapraszamy.
---------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

