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

Third Sunday in Ordinary Time
January 27, 2019

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 28
6:00 AM - +Janusz Pacyk; +Eugene Stasior;
7:00 AM - O Boże błog. dla Zofii; +Helena Zając; +Marian Machlowski;
8:00 AM - H&B for Zofia, ; +Janusz Pacyk; +Marian Machlowski;
7:00 PM - O zdrowie dla Pawła i jego rodziny; o Boże błog. dla Zofii;
+Władysław w 20. rocz. śmierci; +Marian Machlowski;

TUESDAY / WTOREK - January 29
6:00 AM - God’s blessing and health for Paul
7:00 AM - O Boże błog. dla Zofii; +Łukasz Dominików; +Helena Zając;
+Janusz Pacyk; +Marian Machlowski;
8:00 AM - God’s blessing for Zofia; +Thaddeus Czauz -6th death Anniv;
7:00 PM - W int. Zofii, +Łukasz Dominików, +Krystyna w rocz. śmierci

WEDNESDAY / ŚRODA - January 30
6:00 AM - +Janusz Pacyk
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
O Boże błog. dla rodziny Włodarczyk: Adama, Ewy, Pawła, Ani i Rafała;
O Boże łaski, światło Ducha Św. i opiekę Maryi dla Pawła i Sabiny, Ani i
Mikołaja; W int. Zofii; +Helena Zając; +Marian Machlowski;
8:00 AM - God’s blessing for Zofia; Health & blessing for Henry Frank;
+Janusz Pacyk;+Marian Machlowski;
7:00 PM -W int. Zofii;+Dusze w czyśćcu cierpiące; +Marian Machlowski

THURSDAY / CZWARTEK - January 31
6:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 AM - W int. Zofii; +Helena Zając; +Marian Machlowski;
8:00 AM - Blessings for Zofia; +Sofia Caez; +Jesus Caez; +Marian
Machlowski;
7:00 PM - +Janina Wróbel; +Helena & Edward Staroń; +Natalia
Fryżewska; +Józefa i Aleksander Kubiszyn; +Kazimierz Ślusarczyk,
+Zmarli z rodziny Staroń, Samiec, Radosz, Kubiszyn, Załeckich,
Korytkich, Gmyrek, Cebulak, Wszołek, Mazgaj, Dąbrowskich,
Broszkiewicz, Żółtek, Okraszewskich, Sierskich, Bojarskich; +Marian
Machlowski, W int. Zofii;

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - February 1
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - W int. Zofii; +Zmarli z rodziny Iwony; +Helena Zając;
+Marian Machlowski;
8:00 AM - W int. Zofii; +Connolly Sr & Jr, Czajkowski & Gagola
Families; +Marian Machlowski;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - Wynagradzająca Najśw. Sercu Jezusa za grzechy nasze; W int.
Zofii; +Marian Machlowski;

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - February 2
6:00 AM - For our priests & sisters on the feast of Consecrated life;
7:00 AM - O Boże błog. dla siostry Marioli Indy z okazji imienin
8:00 AM - God’s blessing for Sr. Mariola Inda on her namesday
12:30 PM - +Zmarli Księża Zmartwychwstańcy;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Eugene Stasior;
7:00 PM - O Boże błog. dla siostry Marioli Indy z okazji imienin

SUNDAY / NIEDZIELA - February 3
6:00 AM - +Zmarli parafianie i dobrodzieje bazyliki;
7:30 AM - +Jan Plewa;
9:00 AM - O Boże błog. i opiekę Maryi dla Błażeja Popławskiego z ok.
im.; +Zofia Klimaszewska, +Jan Mazur, +Wacława i Józef Pilichiewicz,
+Jan Stankiewicz, +Stanisław Lis, +Lucjan Milewski w 14. rocz. śm.,
+Władysława Wicek, +Tadeusz Szulborski w 30. dzień po śm. +Janina
Mocarska w rocz. śmierci;
10:45 AM - +Eugene Stasior;
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych członków Kół Żywego
Różańca; W int. rodziny Włodarczyk: Adama, Ewy, Pawła, Ani i Rafała,
O Boże łaski i światło Ducha Św. dla Pawła i Sabiny, Ani i Mikołaja;
+Dorota Wiśniewska, +Władysława i Józef Ciołek, +Zbigniew
Sztukowski zmarły 20 grudnia; +Jan Bodziuch w rocz. śmierci;
5:00 PM - For Parishioners; +Eugene Stasior;
6:30 PM - Za Parafian;

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

Richard Wlodarski & Sharde Acosta
SECOND CALL

Wojciech Kapera & Porsha Bostedt
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Eugene Stasior
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.

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
1/27 - 3rd Sunday in Ordinary Time
1/28 - St. Thomas Aquinas (1225 - 1274)
He was born of a noble family in southern
Italy, and was educated by the
Benedictines. Thomas studied, and taught,
and argued, and eventually the simple,
common-sense philosophy that he worked
out brought an end to controversy. Out of
his work came many writings including
the Summa Theologiae.
1/31 - St. John Bosco (1815 - 1888)
He was born in Piedmont of a
peasant family, and he was
brought up by his widowed
mother. He became a priest, and
his particular concern was for the
young. Despite many difficulties, caused both by the anticlerical civil authorities and by the opposition of some
senior people within the Church, his enterprise grew, and
by 1868 over 800 boys and young men were under his
care. To ensure the continuation of his work, he founded
a congregation, which he named after St Francis de Sales
(a saint for whom he had great admiration), and today the
Salesians continue his work all over the world.
2/02 - Feast of Presentation of the Lord
Today the Church celebrates the feast of the Presentation of the
Lord which occurs forty days after the birth of Jesus and is also
known as Candlemas day, since the blessing
and procession of candles is included in
today's liturgy.The feast was first observed
in the Eastern Church as "The Encounter."
In the sixth century, it began to be observed
in the West: in Rome with a more penitential
character and in Gaul (France) with solemn
blessings and processions of candles, popularly known as
"Candlemas." The Presentation of the Lord concludes the
celebration of the Nativity and with the offerings of the Virgin
Mother and the prophecy of Simeon, the events now point
toward Easter.

2/03 - St. Blaise
Bishop Blaise was martyred in Sebastea, Armenia
in 316. While in prison, he miraculously cured a
small boy who was choking to death on a fishbone lodged in
his throat. Until now there is a custom of the blessing of throats
in church.

Today the 2nd collection is for the
repair of the recent broken steam pipe
Thank you for your support.
CHICAGO
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Prayer for Consecrated Life
O God, throughout the ages you have called women and
men to pursue lives of perfect charity through
the evangelical counsels of poverty, chastity,
and obedience. We give you thanks for these courageous
witnesses of Faith and models of inspiration.
Their pursuit of holy lives teaches us to make a more
perfect offering of ourselves to you.
Continue to enrich your Church by calling forth
sons and daughters who, having found the pearl of great
price, treasure the Kingdom of Heaven above all things.
Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives
and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.

The World Day for Consecrated Life
was instituted by Pope John Paul II
in 1997, a day of prayer for those
women and men who have devoted
their lives to God in consecrated life.
This celebration is attached to the
Feast of the Presentation of the Lord
on February 2nd. This Feast is also
known as Candlemas Day; the day
on which candles are blessed symbolizing Christ
who is the light of the world. So too, those in
consecrated life are called to reflect light of Jesus
Christ to all peoples.
Please pray for all those who have made
commitments in the consecrated life, and be sure to
thank them on their special day. May they continue
to be inspired by Jesus Christ and respond
generously to God’s gift of their vocation. Especially
remember in your prayers our Resurrection Priests
and Missionary Sisters of Christ the King.

Project Rachel
A post-abortion healing hotline and referral service for women and men (312) 337-1962
(888) 456-HOPE projectrachelchicago@gmail.com
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.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME
The 2019 Catholic Annual Appeal
is underway. Many of our parishioners have received a mailing
from Archbishop Cupich. He asks
that you make a pledge to the
2019 Annual Catholic Appeal. As
you review the mailing from
Archbishop Cupich, please note
the ministries and services funded
by the Appeal. Note that when our
parish reaches its goal of $
$23,506.68 in paid pledges, 100%
of the additional funds received will be returned to us for
use in our parish.
First Friday & Saturday of the Month

Friday, February 1st is the first Friday of
the Month and we pray in reparation to
the Sacred Heart of Jesus. At 5:00 PM
we communally recite the rosary followed by a Mass in English. On Saturday, after the 8:00
AM Mass, we pray the Divine Mercy Chaplet or Rosary.
Are eulogies proper for funerals?
Full Question
“I heard somewhere that a layperson
cannot deliver a eulogy at a funeral Mass.
Are there any circumstances in which it
would be acceptable?
Answer
According to the Order of Christian Funerals, there is
never to be a eulogy at a funeral Mass (OCF 27),
although the celebrant may express a few words of
gratitude about the person’s life in his homily, or he may
allow a relative or a friend to say a few words about the
deceased during the concluding rite (GIRM 89). The
remarks must be brief and under no circumstances can
the deceased person be referred to as being in heaven.
Contrary to common assumption, the purpose of the
funeral Mass is not to celebrate the life of the deceased
but to offer worship to God for Christ’s victory over
death, to comfort the mourners with prayers, and to pray
for the soul of the deceased. Relatives or friends who
wish to speak of the deceased’s character and
accomplishments can do so at a prayer service to be held
in a home or funeral home (wake) or at the graveside
following the rite of committal.”
Catholic Answers
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
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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.
The Word Made Clear
Want to learn more about Scripture?
Check out The Word Made Clear, a
website dedicated to studies on each
Gospel and the Biblical Roots of the Mass. Creator of
the site, Rev. James P. McIlhone, is the Director of
Biblical Formation for the Archdiocese of Chicago.
Visit www.wordmadeclear.net to listen to Fr.
McIlhone’s audio presentations on the Gospels.

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) 3423636 or email us at:

info@sthyacinthbasilica.org
The origin of many words/phrases
HOGWASH
Steamboats carried both people and animals. Since pigs
smelled so bad they would be washed before being put on
board. The mud and other filth that was washed off was
considered useless "hog wash".
CURFEW
The word "curfew" comes from the French phrase "couvrefeu", which means "cover the fire". It was used to describe the
time of blowing out all lamps and candles It was later adopted
into Middle English as "curfeu", which later became the
modern "curfew". In the early American colonies homes had no
real fireplaces so a fire was built in the center of the room. In
order to make sure a fire did not get out of control during the
night it was required that, by an agreed upon time, all fires
would be covered with a clay pot called-a "curfew".
BARRELS OF OIL
When the first oil wells were drilled they had made no
Provision for storing the liquid so they used water barrels.
That is why, to this day, we speak of barrels of oil rather than
gallons.
HOT OFF THE PRESS
As the paper goes through the rotary printing press friction
causes it to heat up. Therefore, if you grab the paper right off
the press It is hot. The expression means to get immediate
Information.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

28 stycznia - Św. Tomasza z Akwinu
Św. Tomasz był przede wszystkim
modlącym się zakonnikiem,
człowiekiem, który spotykał Boga
w Kościele i w całym stworzeniu,
nieustannie podtrzymywanym
przez Boga w istnieniu. I choć
napisał traktaty o Trójcy Świętej i Eucharystii, to
przecież w spontanicznej modlitwie dziecka, w prostocie
ewangelicznych zdań i w akcie adoracji Najświętszego
Sakramentu odkrywał głębię katolickiej wiary, która jest
przede wszystkim łaską i nieprzebraną mądrością Boga,
zrodzoną z Chrystusowego Krzyża.

Dnia 2 lutego obchodzone jest w Kościele święto
Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Bardzo pięknie o tym święcie pisze
Anselm Grün - mnich benedyktyński: "Święto
Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć
Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca.
Wesele między Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy,
gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej
świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz
podczas święta w procesji ze świecami. Na rozpoczęcie
Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku
kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie
wszyscy wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest
to obraz tego, że do świątyni naszej duszy wchodzi
światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest
tam jeszcze ciemne i jeszcze nie wyzwolone".
Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego nosi
cechę uroczystości oraz radości z powodu pierwszego
wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary,
bowiem przychodzi On i do świątyni, aby być złożonym
w ofierze. Kościół wspominając to wydarzenie zaprasza
nas wszystkich do pójścia na spotkanie z Chrystusem w
domu Bożym, gdzie możemy Go odnaleźć w
sprawowanej Eucharystii i uczcić swego Zbawiciela,
składając Mu hołd wiary i miłości, podobnych do wiary
i miłości Symeona i Anny i przyjąć Go do serca. Takie
znaczenie ma procesja z gromnicami: iść na spotkanie z
Chrystusem - Światłością świata, z zapalonym światłem
życia chrześcijańskiego.
W święto Ofiarowania Pańskiego zakonnice i
zakonnicy, pustelnicy i świeccy konsekrowani, dziewice
poświęcone Bogu i wdowy konsekrowane, obchodzą
Dzień Życia Konsekrowanego.
(źródło: niedziela.pl)

W sobotę, 2 lutego w Święto
Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej
Gromnicznej. Msze św. w języku
polskim w naszej bazylice będą o
godz. 7:00 rano i 12:30 w południe.
CHICAGO

31 stycznia - Św. Jana Bosko
Bosco doszedł do
całkowitego oddania się
młodzieży, często pośród
największych trudności, dzięki
szczególnej i głębokiej miłości,
to jest dzięki owej wewnętrznej
mocy, która łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga i
miłość bliźniego. W ten sposób potrafił on stworzyć
syntezę działalności ewangelicznej i wychowawczej”.
Św. Jan Paweł II
„Jan

Z inicjatywy papieża
Jana Pawła II, 2 lutego,
w Święto Ofiarowania
Pańskiego obchodzimy
Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego.
Zakonnicy i siostry zakonne gromadzą się, aby modlić się
i dziękować za dar powołania. W tym dniu, w sposób
szczególny otaczajmy modlitwą naszych Księży ze
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii, którzy posługują
w naszej parafii. Niech dobry Bóg im błogosławi w ich
zakonnym życiu.
MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE
Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je
urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia
naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej
porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby
naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz
służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.
Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się
wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte
życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty miesiąca
1 lutego - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej
i Komunii św. wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
2 lutego - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na
czuwanie w pierwszą sobotę miesiąca na
godz. 7:00 wieczorem. Zapraszamy na
modlitwy wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy nasze i świata.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 3 lutego na Mszę
św. o 12:30 w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
DOROCZNA KWESTA KATOLICKA
„Pójdź za Mną ... i głoś Słowo”

Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce
otrzyma list od Kardynała Cupicha z
prośbą o złożenie zobowiązania
finansowego na rzecz Kwesty
Katolickiej. W imieniu tych, którzy
korzystają z posług duszpasterskich,
parafialnych i otrzymują pomoc
finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu za
Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie Państwa
odpowiedzi. Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i
programów w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka
finansuje również posługi, które służą wielką pomocą
duszpasterstwu naszej parafii. Rozmyślając nad darami,
które otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy równocześnie
zastanawiać się nad sposobem okazania wdzięczności za
otrzymane dobro. Państwa finansowe wsparcie dzieł
naszej parafii, archidiecezji i Kościoła na świecie jest
jednym ze sposobów wyrażenia tej wdzięczności.
Prosimy o hojne wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej
2019. Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę
docelową, czyli $23,506.68 w gotówce, to wszystkie
dodatkowo zebrane fundusze zostaną zwrócone parafii.
PROGRAM RACHEL
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych, przyjdź,
pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz, przyjdź. Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się, zadzwoń:
s. Maksymiliana Kamińska: 773 656 7703
CHICAGO
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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
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.

SIEDMIOTYGODNIOWE SEMINARIUM
ODNOWY WIARY W PARAFII ŚW. JACKA
Jeżeli pragniesz umocnić swoją relację z Bogiem,
nauczyć się modlić, lepiej poznać Jezusa, ożywienia
darów Ducha Świętego i prawdziwego życia wiarą, to
duchowe wydarzenie jest dla Ciebie.
Seminarium odbędzie się pod duchową opieką ks. Adama
Piaseckiego, C.R.
Spotkania będą odbywały się w godz. od 4:00 PM do
6:30 PM w Resurrection Hall.
PLAN SEMINARIUM
17 lutego:
„Dobra Nowina o Zbawieniu”
24 lutego:
„Boża Miłość”
3 marca:
„Grzech”
10 marca:
„Zbawienie w Jezusie”
17 marca:
„Wiara i nawrócenie”
24 marca:
„Duch Święty”
31 marca:
„Duchowy wzrost”
Zapisy na Seminarium odbywają się
w biurze parafialnym
(773) 342-3636.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 20, 2019 / 20 stycznia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 5,977.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(3,648.00)
Latin America
$ 871.00
December 2018 expenses for gas were $10,500.
W grudniu 2018 wydatki za gaz wyniosły $10,500.
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.

27 STYCZNIA 2019
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.
Constance Lauerman - $1,000 - for steam pipe repair
Gilbert Galarza - $1,000 - Altar repair
Constance Lauerman - $275
Mieczysław Gaj - $250
Joanna & Marian Dabrowski - $200
Janusz Kulawiak - $124
Andrzej Stopka - $100
Piotr Mrugała - $100
Stanisław Wala - $100
Jarosław Szeszko - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

KOPERTY PARAFIALNE
Bardzo prosimy parafian, którzy w ostatnim
czasie zmienili adres zamieszkania o jak
najszybsze uaktualnienie danych. Jeśli ktoś
nie otrzymał jeszcze kopert na składkę, prosimy o
kontakt 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 POKRYCIE KOSZTÓW
NAPRAWY PĘKNIĘTEJ RURY
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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
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

