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 - February 4
6:00 AM - +Rev. Leonard Krzywda, CR
7:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR
8:00 AM - +James & Geri Cwick
7:00 PM - +Rev. Edwin Karłowicz, CR

TUESDAY / WTOREK - February 5
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - +Rev. Frank Majewicz, CR
8:00 AM - +Matthew & Harriett Czajkowski; +Eugene Stasior
7:00 PM - +Rev. Edward Dubel, CR

WEDNESDAY / ŚRODA - February 6
6:00 AM - +Phyllis Zbikowski
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny
8:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak, CR
7:00 PM - +Rev. Edmund Jastrzebski, CR

THURSDAY / CZWARTEK - February 7
6:00 AM - Blessings for Paul and his family
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Br. Tom Iwicki, CR
7:00 PM - +Karol Żak

FRIDAY / PIĄTEK - February 8
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Wietrzak z
okazji urodzin; +Zmarli z rodziny Iwony
8:00 AM - Parishioners & Benefectors
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Wietrzak z ok.
urodzin;

SATURDAY / SOBOTA - February 9
6:00 AM - +Deceased family members of Resurrectionists
7:00 AM - ++Wacław, Teofila, Józef, Antoni Myśliwiec i zmarli z
rodziny; +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Blessings for Paul
4:00 PM - Wedding: Wojciech Kapera & Porsha Bostedt
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Janina Wróbel

SUNDAY / NIEDZIELA - February 10
6:00 AM - +Helena Maślach
7:30 AM - +Wacław Maszkiewicz, +Jan Plewa
9:00 AM - +Zofia Klimaszewska, +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci;
+Władysława Wicek, +Stanisław Lis
10:45 AM - +John E. Szewczyk
12:30 PM - +Władysława i Józef Ciołek, +Zbigniew Sztukowski;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Janina Wróbel

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
SECOND CALL

Richard Wlodarski & Sharde Acosta
THIRD CALL

Wojciech Kapera & Porsha Bostedt
POPE FRANCIS TWEETS
Meekness and tenderness: these human virtues
seem small, but they can overcome the most
difficult conflicts.
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.

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
2/5

St. Agatha

2/6 St Paul Miki (1564/6 - 1597)
He was born in Japan between 1564 and 1566. He joined
the Society of Jesus and preached the gospel to the Japanese people with great success. When a persecution of the
Catholics arose he was arrested together with twenty-five
others. Mocked and tortured, they were eventually taken
to Nagasaki on 5 February 1597, bound to crosses and
speared.
2/8 St Jerome Emiliani (1486 - 1537)
He was born near Venice in 1486. He
started his career as a soldier but after he
was taken prisoner and then miraculously
liberated, he devoted himself to helping the
poor, distributing his own possessions
among them also. Two priests joined him in
this task and in 1532 he founded a religious
order, the Clerks Regular of Somaschi, for the relief of
poor and orphaned children. He died at Somaschi (near
Bergamò) in 1537.
St Josephine Bakhita (1869 - 1947)
Josephine Bakhita was born in Sudan. Kidnapped when still very young, she experienced the cruelty of slavery as she was sold
several times in slave markets of Africa. Finally she was rescued by an Italian family
and brought to Italy where she not only became a Christian but also felt the call to consecrate her life to God as a
sister. She joined the Canossian Daughters of Charity and
lived the rest of her life at Schio, a small village near
Vicenza. She died on 8 February, 1947.
February 11 is the World Day of the
Sick, an observation introduced by
Pope John Paul II as a way for
believers to offer prayers for those
suffering from illnesses. The day
coincides with the commemoration of Our Lady of
Lourdes and is an important opportunity for those who
serve in Catholic health ministry to reflect on caring for
those who are sick as well as those who provide care to
them.

SPECIAL MASS WITH ANOINTING OF THE
SICK WILL BE IN OUR BASILICA ON
MONDAY, FEBRUARY 11 AT 10:30 AM.
This week’s second collection is for the
repair of the broken steam pipe.
Thank you for your support.
CHICAGO

FEBRUARY 3, 2019
4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jer 1:4-5, 17-19; Ps 71;
1Cor 12:31 -13:13; Lk 4:21–30
Today’s readings show us
what it is like to be a prophet. As
Jeremiah recounts his call, God warns
him that he will need strength and
perseverance to withstand the hostility he will face from
“Judah’s kings and princes” and “its priests and people” (Jer
1:18b). God also assures him that they “will not prevail over
you, for I am with you” (1:19). The psalm reflects both of these
struggles as well as deliverance from them (“salvation”).
This is exactly what Jesus experiences in today’s
Gospel. After he claims that his own mission is the same as
what Isaiah proclaimed, at first the people marvel at his
“gracious words” (Lk 4:22). Soon, however, they become
suspicious, skeptical, and hostile, even threatening to kill him.
But just as God promised to deliver Jeremiah, so Jesus “passed
through the midst of them and went away” (4:30).

The difficulty of being and hearing a Prophet
Claiming to be a prophet means claiming to be called
by God; it is an awesome responsibility to say, “The word of
the LORD came to me” (Jer 1:4) or “The Spirit of the Lord GOD
is upon me” (Is 61:1), the saying that Jesus adopted. Nor is it
easy for others to hear someone make this claim. Prophets look
very ordinary, they don’t have physical evidence of a divine
call, so it is tempting to respond with, “Who are they, to talk
like that?”
The difference is that prophets have learned to see the
world as God sees it, and their vocation is to summon people to
bring God’s justice and God’s mercy to that world. This is a
difficult, even dangerous task. After all, prophets have to speak
truth to power, to the “kings and princes... its priests and
people” who resist changing their ways. Jeremiah’s call is
typical: God warns him of dangers to come, even as he
promises him deliverance: “They will fight against you but not
prevail over you / for I am with you to deliver you” (Jer 1:19).
Jesus faces these same difficulties, as his fellow
Nazarenes - who initially admired his “gracious words” become skeptical, suspicious, and then openly hostile. Jesus
understands these reactions: “Doubtless you will say to
me...”(4:23), and, just as God promised Jeremiah, Jesus is
“delivered”—he passes through the crowd before they attempt
literally to throw him out. As we are called to act as prophets in
our world today, it is a comfort to know that God will likewise
deliver us.
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

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 3, 2019

Please Make Your Gift to the 2019 Annual Catholic Appeal
“Come, Follow Me…and share the Word”
Many families in our parish will be receiving the Annual Catholic Appeal request
mailing from Cardinal Cupich. On behalf of those served by the ministries, parishes,
and schools who receive funding from the Appeal, we thank you for your gifts. Please
return your response as soon as possible.
The Annual Catholic Appeal offers a wonderful opportunity to answer Jesus’ call to
“Come, Follow Me…and share the Word.”
In addition to providing for ministries and services throughout the Archdiocese, the
Appeal also funds services that are of great help here in our Parish. As we contemplate God’s many gifts to
us, we should also reflect on our gratitude. Your financial support for the work of our Parish, our Archdiocese, and the Church throughout the world is one way to express this gratitude. Please give generously to the
2019 Annual Catholic Appeal.
When our parish reaches its goal of $ 23,506.68 in paid pledges, all additional funds contributed will be
returned to us for use in our Parish.
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. The Parish office is open Monday through Friday
from 8:00 AM to 8:00 PM with a lunch break from 1:00 –
1:30. The office is not opened on Saturday or Sunday.
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.
REGISTERED PARISHIONERS: For address change or
any updates, please contact the office as soon as possible.
SMILE ON YOUR FACE
After retiring, a former Marine Corps Gunnery
Sergeant took a new job as a high school teacher. Just before
the school year started, he injured his back. He was required to
wear a light plaster cast around the upper part of his body.
Fortunately, the cast fit under his shirt and wasn't noticeable
when he wore his suit coat.

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
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.

On the first day of class, he found himself assigned to
the toughest students in the school. The smart- punks, having
already heard the new teacher was a former Marine, were leery
of him and he knew they would be testing his discipline in the
classroom.
Walking confidently into the rowdy classroom, the
new teacher opened the window wide and sat down at his desk.
With a strong breeze blowing it made his tie flap. He picked up
a stapler and stapled the tie to his chest.
Dead Silence.
The rest of the year went smoothly.
CHICAGO
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IV NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
ROZWAŻANIE

Ewangelia – Łk 4,21-30
Misja proroka nigdy nie była łatwa. Nigdy
taką nie jest i nigdy też taką nie będzie. Bo
misja proroka zawsze jest narażona na
odrzucenie. Dlaczego? Bo prorok jest świadkiem prawdy, a
prawda nigdy nie jest łatwo przyjmowana. Prawda nieraz
jest bolesna. Zdarza się, że dopiero po latach ktoś potrafi
przyjąć prawdę o sobie i o innych .
Obrazem tego, jak trudna jest misji proroka, jest
owo doświadczenie Jezusa, o którym czytamy w Ewangelii.
Zachowanie mieszkańców Nazaretu sprawiło, że Jego misja
trafiła na poważną przeszkodę. Znali oni przecież Jezusa.
Znali Jego samego i jego rodzinę. Wiedzieli, że zajmuje się
ciesielstwem, podobnie jak Józef. Wiedzieli, że nie kończył
szkół rabinackich, ani nie praktykował u boku mistrza w
Prawie. Dlatego kiedy powstał i zaczął mówić o dziejowej
chwili, która dokonuje się wobec Jego osoby, wówczas
wzbudził najpierw podziw. Jednak kiedy zaczął mówić o
mieszkańcach Nazaretu, wówczas został odrzucony. Ich
znajomość Jezusa stała się źródłem uprzedzeń wobec Jego
osoby. Wtedy pojawił się gniew, a w końcu pragnienie
wyrzucenia Go z miasta i strącenia Go z góry.
To, co spotkało Jezusa jako Proroka, było przypomnieniem tego, co spotykało dawnych proroków, których Bóg
wybierał i powołał jak Jeremiasza o którym słyszymy w
pierwszym czytaniu. Często ich misja była udręką, a nawet
niosła niebezpieczeństwo śmierci.
Misja proroka zawsze realizuje się na dwóch poziomach, na poziomie postawy, zachowania, czynów, ale także
na poziomie słowa, głoszonej nauki, przekazywanej treści.
Jeden i drugi poziom są ze sobą bardzo powiązane. Jednak
we wzajemnej relacji tych poziomów istnieje pewna
sprawdzona prawidłowość. W doświadczeniu życia okazuje
się, że dopiero ten prorok może dotrzeć do człowieka ze
słowem, z nauką, kiedy wpierw człowiek zaakceptuje
świadectwo jego życia.
postawę proroka,
Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z misją
proroka w posłudze kapłana czy biskupa, w roli rodziców
lub nauczycieli i wychowawców, to zawsze świadectwo
życia proroka jest fundamentem owocności jego misji,
otwarciem drzwi do ludzkiego serca.
Można powiedzieć, że na stratę jest spisana ta
misja, gdzie głoszone przez proroka słowa są niespójne z
jego życiem. Jeśli misja proroka ma być owocna, to jego
słowa mają być tylko
dopełnieniem jego
postawy i czytelnego
świadectwa życia. Zatem
w misji proroka muszą się
uzupełniać słowo i czyn,
nauka i świadectwo.
(Ks. Franciszek Koenig)
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3 LUTEGO 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
5 lutego - Św. Agaty, dziewicy męczennicy;
Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r.
Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się
Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa
uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika
Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata
odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i
pragnienie zemsty. Namiestnik skazał Agatę na tortury,
podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto
nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan.
Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł
w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona
na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r. W dzień św. Agaty w
niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które
mają chronić ludność od pożarów i piorunów.

6 lutego - Św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników
8 lutego - Św. Hieronima Emilianiego
św. Józefiny Bakhity
Józefina Bakhita urodziła się w 1868 r. w
Sudanie. W wieku około 10 lat została porwana i
stała się niewolnicą. Wielokrotnie sprzedawana
kolejnym właścicielom, doświadczyła niemal
wszystkich fizycznych i duchowych cierpień
wynikających z niewolnictwa. Gdy ostatecznie znalazła się w
rękach włoskiego konsula, odzyskała wolność. Wraz z nim
udała się do Włoch, by zajmować się jego rodziną. Tam
zetknęła się ze zgromadzeniem Córek Miłosierdzia, które
podjęło trud jej religijnego wykształcenia. Po kilku miesiącach
przygotowań Bakhita przyjęła chrzest i bierzmowanie.
Otrzymała wówczas imię Józefina. Kilka lat później wstąpiła
do zgromadzenia Córek Miłosierdzia w Wenecji. Przez
następnych 50 lat służyła Bogu i współsiostrom, podejmując
najprostsze prace: gotowanie, sprzątanie, szycie.
Po długotrwałej chorobie zmarła w 1947 r.

Inwestytura
Królewskiego Orderu
Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika
W niedzielę, 10 lutego po Mszy śwętej o godz. 12:30 PM
odbędzie się inwestytura Królewskiego Orderu Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika, czyli uroczyste
nadanie jednego z najstarszych polskich odznaczeń.
Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego 7 maja 1765 r. jako z jednej strony symbol
walki z samowolą władzy, z drugiej zaś sposób na
honorowanie osób zaangażowanych w działalność
charytatywną i społeczną. W okresie zaborów order został
zawłaszczony przez Rosjan i z tego względu nie restytuowano
go po uzyskaniu niepodległości. Zrobił to dopiero prezydent
RP na Uchodźstwie, Juliusz Nowina-Sokolnicki, reaktywując
order w 1979 r. w Londynie, a w 2002 r. przenosząc siedzibę
Wielkiej Kapituły do Polski.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
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!
PAPIESKA INTENCJA NA LUTY
Intencja powszechna:
Za ofiary przemocy, o wielkoduszne
przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i
przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej
przemocy.
Polonijna Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na
wieczór uwielbienia Pana do kościoła św. Williama
(2600 N Sayre Ave, Chicago) w sobotę, 9 lutego 2019.
Plan spotkania:
7:00 PM - Msza Święta
8:00 PM - Nabożeństwo uwielbienia
9:30 PM - Zakończenie
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
wdzięczność 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 r.
Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę
docelową, czyli $ $23,506.68 w gotówce, to wszystkie
dodatkowo zebrane fundusze zostaną zwrócone parafii
na zaspokojenie naszych własnych potrzeb.

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.
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3 LUTEGO 2019
Wspomnienie NMP z Lourdes,
XXVII Światowy Dzień Chorego
W poniedziałek, 11 lutego, po raz
kolejny obchodzony będzie Światowy
Dzień Chorego.
Orędzie Ojca Świętego na XXVII
Światowy Dzień Chorego, w tym roku
brzmi: „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie” (Mt 10,8) .
„Wzywam Was wszystkich, na
różnych poziomach, do promowania kultury
bezinteresowności i daru, niezbędnych do
przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” - Papież
Franciszek
Światowy Dzień Chorego to święto ustanowione przez
papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku - w 75
rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest
objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno
duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich
potrzeby. Jest to także dzień liturgicznego wspomnienia
Matki Bożej z Lourdes, ustanowionego na pamiątkę Jej
pierwszego objawienia Bernadetcie Soubirous w Grocie
Massabielskiej w 1858 roku.
W poniedziałek, 11 lutego podczas Mszy św. o godz.
10:30 rano w naszej bazylice zostanie udzielony
Sakrament Namaszczenia Chorych.
„UZDROWIENIE CHORYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI”

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.
ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo. Kursy rozpoczną się w lutym i będą odbywały
się w tygodniu wieczorami oraz w sobotę i niedzielę. W celu
zapisania się prosimy dzwonić na numer: (773) 282-1122.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

3 LUTEGO 2019

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 27, 2019 / 27 stycznia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund - Broken Pipe

$ 5,925.00
$(9,625.00)
$(3,700.00)
$ 4,707.00

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

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.

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

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA.
Constance Lauerman - $1,000 - for steam pipe repair
Michał i Katarzyna Wesołowscy - $100 - naprawa pękniętej rury
Constance Lauerman - $250
Zofia Rychtarczyk - $200
Barbara Molska - $100
Z. Rybaltowski - $100
Cz. E. Garbarz - $100
Rafał Szafran - $100
Ireneusz & Jolanta Markiewicz - $100
Genowefa Machalski - $100
Wiesław Widłak - $100
Grzegorz & Małgorzata Abramowicz - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

___________________________________________________

____________________________________________________

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.
___________________________________________________

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.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w
naszym kościele. W sposób szczególny
dziękujemy pani Łucji, która każdego dnia
zmienia świeczki i dba o porządek oraz
panu Ryszardowi za pomoc przy dekoracji
kościoła na święta i innych okazjach. Bóg
zapłać za Wasz czas i poświęcenie.

W poniedziałek, 4 lutego, po Mszy
św. wieczornej, zapraszamy
chętnych do pomocy w sprzątaniu
dekoracji świątecznej. Chętni mogą
się zgłaszać u siostry Marioli.

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na pokrycie kosztów związanych z naprawą
pękniętej rury. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

_______________________________________________________

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

