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 18
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank
7:00 AM - +Ryszard Piasecki
8:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 PM - O zdrowie dla Kasi

TUESDAY / WTOREK - February 19
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Wiktorka z ok. urodzin
8:00 AM - +Billie Neri
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Lory z rodziną; +Janina Wróbel

WEDNESDAY / ŚRODA - February 20
6:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzebski, CR
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
+Zbigniew Kabat i zmarli z rodziny Kabat, +Henryk Ziętek i zmarli z
rodziny Ziętek
8:00 AM -+Br. Tom Iwicki, CR
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące;

THURSDAY / CZWARTEK - February 21
6:00 AM - +Deceased parishioners and benefactors
7:00 AM - +Ks. Jerzy Jedynak, CR; +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Blessings for Paul and his family
7:00 PM - +Ks. Frank Majewicz, CR;

FRIDAY / PIĄTEK - February 22
6:00 AM - For Holy Father
7:00 AM - +O radość nieba dla zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - For priests and sisters working in our parish
7:00 PM - W intencji Ojca Świętego

SATURDAY / SOBOTA - February 23
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Blessings for Paul
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O zdrowie dla Kasi

SUNDAY / NIEDZIELA - February 24
6:00 AM - +Helena Maslach
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Stanisław Lis,
+Władysława Wicek,
10:45 AM - +Poor souls in purgatory;
12:30 PM - +Władysława & Józef Ciołek, +Bogumila Strawinska;
+Zbigniew Sztukowski zmarły 20 grudnia, +Tadeusz Bulwa zmarły w
Polsce;
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

Dawid Wygonowski & Maureen O’Rourke
BAPTISM / CHRZTY

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’s second collection
is for the restoration of the high altar.
Thank you for your support.

Avery Raine Rabiola
Michael David Cizek
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+Paulina Głuszek
+Anton Gaj +Irene Letza
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.

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
02/21 - St. Peter Damian
02/22 - The Chair of St. Peter
This feast has been celebrated in Rome
since at least the fourth century.
It signifies the unity of the Church
founded upon the Apostles.
Pope Benedict spoke about the chair of St. Peter in 2006
and 2012, saying:
“Dear brothers and sisters, in the apse of St Peter's Basil-

ica, as you know, is the monument to the Chair of the
Apostle, a mature work of Bernini. It is in the form of a
great bronze throne supported by the statues of four Doctors of the Church: two from the West, St Augustine and
St Ambrose, and two from the East: St John Chrysostom
and St Athanasius” [General Audience, Feb. 22, 2006].
“The Chair of St Peter, represented in the apse of the
Vatican Basilica is a monumental sculpture by Bernini. It
is a symbol of the special mission of Peter and his Successors to tend Christ’s flock, keeping it united in faith
and in charity” [Angelus, Feb. 19, 2012].
02/23 - St. Polycarp, Bishop & Martyr (- 155)
He was a disciple of the Apostles,
bishop of Smyrna, and a friend of St
Ignatius of Antioch. He went to Rome to
confer with Pope Anicetus about the
celebration of Easter. He was martyred
in about 155 by being burnt to death in
the stadium. Polycarp is an important
figure in the history of the Church
because he is one of the earliest Christians whose
writings still survive. He bears witness to the beliefs of
the early Christians and the early stages of the
development of doctrine.

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 low-cost legal services to eligible lowincome individuals. For help and more information,
contact the legal advice line at (312) 948-6821.
CHICAGO

FEBRUARY 17, 2019
Founder’s Day for the
Congregation of the Resurrection
On Sunday February 17, the members of
the Congregation of the Resurrection celebrate their 183 anniversary as a Religious
Community. Presently the Resurrectionists
work in 14 countries around the world. In the United
States they work in Illinois, Missouri, Alabama, California, Kentucky and Maryland. The Resurrectionists either
founded or help found some 30 parishes in the Archdiocese of Chicago. Presently they work at St. Hyacinth, St.
Stanislaus B&M, St. Stanislaus Kostka, St. Hedwig, and
St. Matthew parishes. Please remember the Resurrectionists in your prayers as well as pray for vocations to
the priesthood and religious life.

Prayer for Vocations
Loving God, in baptism you gifted me with life and faith.
In a loving community of believers I grow in faith
through prayer and service. Guide me in the path of your
son, Jesus. Remove what hinders me from serving you.
Help me as I strive to be more faithful to the gospel and
to the graces which you have bestowed upon me.
Bless all those who dedicate their lives to you through
consecrated life. May other men and women desire to
dedicate their lives to you through poverty, chastity, and
obedience. Especially awaken in the hearts of men the
desire to serve you as members of the Congregation of
the Resurrection. I offer you this prayer in the name of
Jesus, through the power of the Holy Spirit. Amen.

Founders’ Beatification Prayer

O Risen Jesus, you called Bogdan Janski,
Peter Semenenko and Jerome Kajsiewicz
to proclaim your unconditional love for all people
and witness to the Resurrection by dying to self in
order to live a new life by the power of your spirit.
Glorify your servants by the way of beatification
so that the example of their lives after conversion
may bring the hope of Resurrection to all who
continue to struggle with sin, error and their own
human weakness. Amen

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 17, 2019
2019 Annual Catholic Appeal
“Come, Follow Me…and share the Word”

Please spend some time this week reflecting on the Annual Catholic Appeal brochure
that you received with your bulletin. The Annual Catholic Appeal is much different
than a one-time special collection. It is a pledged campaign commitment where you
can make a gift payable in installments. A pledge is a promise to make a gift over a span
of time.
Each pledge makes a difference because all parishes participate in the campaign and the
gifts of many enable our Archdiocese to deliver needed ministries and services to
answer Jesus’ call to “Come, Follow Me…and share the Word.”
Once we reach our parish goal of $ 23,506.68 in paid pledges, 100% of any additional funds come back to
our parish to help fund our needs.
If you received your pledge form in the mail, please complete it and mail it back or bring it to Mass next
weekend. For those of you who did not receive a mailing or have not had time to respond, we will conduct
our in-pew pledge process at all Masses next weekend.
Thank you for your prayerful consideration and generous response.
C H I C A G O C A T H O L I C M E N ’S C O N F E R E N C E 2 0 1 9
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Be a Ma n .
Ma k e You r St a n d .
Accep t You r Life’s Ad ven t u r e in F ollow in g Ch r is t .
MAR CH 1 6 , 2 0 1 9

|| DOMIN ICAN UN IVE R SITY

|| 9 :0 0 AM - 5 :0 0 P M

Tod a y ’s m en ca n live ou t t h eir m a s cu lin it y ,
fa t h er h ood , a n d br ot h er h ood a s Ch r is t h a s t a u g h t
u s . We in vit e m en t o d eep en t h eir fa it h a n d r en ew
t h eir com m it m en t t o bein g t h e bes t m a n t h ey ca n
be. Ou r en g a g in g s p ea k er s w er e s elect ed t o r em in d
u s of ou r r es p on s ibilit y, t h e p ow er of con ver s ion ,
a n d t h e im p a ct a g ood m a n ca n m a k e.

Th a n k You To Ou r Sp on s or s

Ou r Sp ea k er s
R ich a r d La n e J r .
Gen er a l Ma r y a n n e Miller
F r. R ich a r d Sim on
Ch r is St ew a r t
Bis h op Th om a s P a p r ock i

R eg is t er Tod a y !
R eg is t r a t ion is r eq u ir ed p r ior
t o t h e even t . P lea s e r eg is t er a t
w w w.a m a n a m on g m en ch ica g o.com

w w w.a Ma n Am on g Men Ch ica g o.com

Pope Francis Tweet

Life has value when we give it, when
we give it in love, in truth; when we
give it to others, in everyday life, in the
family.
CHICAGO

Beat 2524, bounded by Diversey,
Fullerton, Central Park, and Kilbourn
Aves., will meet at 7:00 p. m. on Thursday,
Feb. 21, 2019, at the Kosciuszko Park
Fieldhouse, 2732 N. Avers.
ST. HYACINTH BASILICA

VI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego,
którego księża posługują w naszej bazylice
obchodzi w niedzielę 17 lutego 183. rocznicę
powstania. Pamiętajmy w naszej modlitwie o
Księżach Zmartwychwstańcach oraz prośmy
o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Modlitwa o beatyfikację Założycieli
Jezu, Zmartwychwstały Panie Twoi słudzy
Bogdan Jański, Piotr Semenenko,
Hieronim Kajsiewicz i Paweł Smolikowski
starali się głosić Tajemnicą Paschalną poprzez umieranie
sobie aby mocą Ducha Świętego żyć w Tobie i dla
Ciebie. Błogosław ich wyniesieniu na ołtarze, aby
przykład ich życia oraz paschalna dynamika codziennego
umierania i powstawania z martwych przynosiły nadzieję
zmartwychwstania tak wielu Twoim braciom i siostrom
którzy poddają się zniechęceniu w nieustannym
zmaganiu z grzechem błędem i ludzką słabością. Amen.

17 LUTEGO 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 luty - Święto Katedry Św.Piotra
Katedra biskupa, tj. ozdobne
krzesło, na którym biskup zasiada, jest
znakiem jego urzędu nauczyciela,
arcykapłana i pasterza. Święto Katedry
św. Piotra przypomina nam o miłości do
Jezusa i do Jego następców. Przypomina
też nam o Kościele, który jest katolicki,
apostolski, ale także rzymski – w tym
sensie, że Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył
ostateczne świadectwo swej wiary i miłości do Jezusa, co
przedłuża się w posłudze jego następców.
Powinniśmy odznaczać się synowską miłością
wobec papieża i wiernością wobec papieskiego
nauczania. Czynimy to, gdy modlimy się w intencjach
powierzonych nam przez Ojca Świętego oraz gdy
modlimy się za niego i wcielamy w życie słowa, które on
do nas kieruje.
23 luty - Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Polikarp należy do Ojców Apostolskich

BAL KARNAWAŁOWY
“OSTATKI”

Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian na
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ
w SOBOTĘ, 2 MARCA
od godz. 7:00 PM w Resurrection Hall

CHICAGO

czyli świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli
jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam
pewne treści pochodzące od Apostołów, są
bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami
Chrystusa, a chrześcijaństwem lat późniejszych.
Polikarp był uczniem św. Jana Apostoła
Ewangelisty, który to ustanowił św. Polikarpa
swoim uczniem, wyświęcił i mianował go biskupem w Małej
Azji. Polikarp żył w I wieku chrześcijaństwa, znał osobiście
kilku uczniów Zbawiciela i utrzymywał z nimi bliskie stosunki.
Gromadził wokół siebie ludzi i wpajał w nich cnotę i
pobożność. Był bardzo dobrym pasterzem, niezłomnym w
wierze Chrystusa. Został uwieziony i poniósł śmierć
męczeńską. Oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii,
obrzędów i zwyczajów. Namiestnik skazał Polikarpa na śmierć
przez spalenie na stosie. Płomienie nie chciały się jednak go
imać, więc zginął od pchnięcia sztyletem. Pozostawił po sobie
cenny list do Filipian - świadectwo tradycji apostolskiej.
SIEDMIOTYGODNIOWE SEMINARIUM ODNOWY
WIARY W PARAFII ŚW. JACKA
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 odbywają się w biurze parafialnym (773) 342-3636.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
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Doroczna Kwesta Katolicka 2019 r.
PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo".

Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez chwilę nad broszurą otrzymaną wraz
z dzisiejszym biuletynem. Prosimy pamiętać, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś
więcej niż jednorazową specjalną kolektą. Jest ona kampanią, podczas której
możesz złożyć zobowiązanie spłacane w ratach.
Każde zobowiązanie przyczyni się do wprowadzania realnych, dobrych zmian, gdyż
wszystkie parafie uczestniczą w Kweście, a ofiary wielu osób umożliwiają naszej
archidiecezji realizację koniecznych dzieł duszpasterskich, aby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa PÓJDŹ
ZA MNĄ... i głoś Słowo".
Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę docelową, czyli $23,506.68 w gotówce,
to 100% dodatkowo zebranych funduszy zostanie zwrócone naszej parafii na zaspokojenie jej własnych
potrzeb.
Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania finansowego, prosimy wypełnić go i odesłać pod
wskazany adres lub przynieść do kościoła na Mszę św. Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy pocztą lub
nie mieli czasu, aby odpowiedzieć na korespondencję, zostanie przeprowadzona specjalna akcja składania
zobowiązań. Będzie ona miała miejsce w przyszłym tygodniu, podczas wszystkich Mszy św.
Dziękujemy za rozważenie na modlitwie złożenia ofiary i hojną odpowiedź.
Ks. Adam P. Błyszcz CR „Prześladuje” mnie Bogdan Jański
Czy macie wrażenie, że czasem jakaś osoba narzuca się waszym myślom? Waszej pamięci? Waszym snom?
Tak? To dobrze. Bo ja mam takie samo doświadczenie. Od kilkudziesięciu lat „prześladuje” mnie Bogdan Jański.
Mija dzisiaj 179 rocznica śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, jednej z najbardziej intrygujących postaci
Wielkie Emigracji.
Zmarł mając 33 lata. Nie. Absolutnie nie! Proszę nie myśleć, że to lata jezusowe. Proszę nie interpretować jego
życia tak tanim kodem. Jego życie zasługuje na coś więcej.
Urodził się w 1807 roku w szlacheckiej, chociaż biednej rodzinie. Jego rodzice rozstali się a na jego
młodzieńcze (a może dziecięce) barki spadła odpowiedzialność za utrzymanie siebie i dwóch braci. To na pewno nie
ułatwiło Bogdanowi wiary w miłość między mężczyzną a kobietą. Zapewne kazało także krytycznie patrzeć na swoich
rodziców. Z matką był skonfliktowany. Na jej pogrzeb spóźnił się ponoć dwa dni. Ale kiedy w Rzymie, po wielu latach,
grzebano samego Jańskiego to w surducie, który nosił i miał na sobie, odkryto wszyty ostatni list otrzymany od mamy…
Pamiętacie Błażeja Pascala? Boga Abrahama, Jakuba i Izaaka? Pamiętacie?
Jego studia na Uniwersytecie Warszawskim (dwa fakultety: ekonomia i prawo) to czas, w którym definitywnie
rozstaje się z Kościołem katolickim. Nie pasuje mu ani moralność chrześcijańska ani spolegliwość katolickich
duchownych wobec cara.
Deklaruje, że jest ateistą.
Pije i uczęszcza do warszawskich burdeli. Niektóre z libacji on i jego przyjaciele urządzają w podziemiach
warszawskich kościołów. Mimo hulaszczego trybu życia studia kończy jednym z najlepszych rezultatów.
W 1828 roku poślubia Olę Zawadzką, córkę pułkownika wojsk napoleońskich. Najbardziej tajemniczy moment
jego historii. On sam nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dlaczego żeni się z tą nastoletnią kobietą.
Miłość? Litość? Ola spodziewa się dziecka ze związku z innym mężczyzną, który ją wykorzystał i porzucił. Chce ją
ratować przed zniesławieniem? W liście do braci, w którym tłumaczy decyzję małżeństwa, napisze, że antycypował
(ach, ten język) z Olą sprawy małżeńskie. Wiele lat później będzie jednak żałował tej decyzji. Małżeństwo de facto
trwało jeden dzień. Po Mszy świętej Jański z żoną spędził noc poślubną a rankiem dnia następnego wyjeżdża na staż
profesorski do Paryża, Berlina i Londynu. Nigdy więcej się nie spotkają! Ich małżeństwo ma (jakbyśmy powiedzieli
dzisiaj) wirtualny charakter. W korespondencji zastrzega sobie prawo pisania namiętnych bilecików. Tylko dla Oli. Nie
przeszkadza mu to jednak w odwiedzaniu berlińskich i paryskich domów publicznych. Pewnego dnia zapisuje w swoim
Dzienniku jakie spotkało go upokorzenie. W jednym z takim przybytków zapomniał parasola. A tamtego dnia, na swoje
nieszczęście, odwiedził dwa. Musiał wracać do tych miejsc i pytać o ów nieszczęsny parasol. C.d.n.....
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
February 10, 2019 / 10 lutego 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,725.00
$(9,625.00)
$(1,900.00)
$ 4,559.00

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.

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.
John Nowak - $600
Christin Zyzda - $500
Constance Lauerman - $275
Grzegorz & Elżbieta Szeszko- $150
Mary Janicki - $150
Anna Scislowicz - $100
George Zajac - $100
Maria Sajdak - $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.
___________________________________________________

Organizacja POLSCY PATRIOCI w Chicago
zaprasza na spotkania autorskie z
Witoldem Gadowskim i Małgorzatą Fechner-Puternicką
Autorzy będą rozmawiać na tematy poruszone w swoich
książkach. Opowiedzą o głośnych i mniej znanych
wydarzeniach w Polsce.
NIEDZIELA, 17 LUTEGO o godz 7:30 PM
w Resurrection Hall
Podczas spotkania będzie można nabyć ksiażki i dedykacje od
autorów.Witold Gadowski, dziennikarz, pisarz, autor „Wieży

komunistów", „Smaku wojny" oraz najnowszej książki
„Szlak trafił”, współautor książki „Tragarze śmierci".
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

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
remont ołtarza głównego.
Za tydzień, 24 lutego, będziemy składać
nasze zobowiązania na Kwestę Katolicką.
CHICAGO

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

