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 25
6:00 AM - +Irene Letza
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Antoni Gaj
7:00 PM - +Antoni Gaj

TUESDAY / WTOREK - February 26
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - +Antoni Gaj
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - O Boże błog. dla Lory z rodziną, +Wanda Głuszek;

WEDNESDAY / ŚRODA - February 27
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Iwony i jej
rodziny
8:00 AM - +Antoni Gaj
7:00 PM - O zdrowie dla Pawła i jego rodziny; +Jan Plewa, +Wanda
Głuszek,

THURSDAY / CZWARTEK - February 28
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - +Antoni Gaj
8:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 PM - +Wanda Głuszek;

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - March 1
6:00 AM - +Antoni Gaj
7:00 AM - O łaskę zdrowia dla Pawła i jego rodziny; +Marian
Wdzięczny;
8:00 AM - +Connoly, Sr & Jr; +Czajkowski & Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa ;
+Krystyna Skrzynik, +Wanda Głuszek;

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - March 2
6:00 AM - +Wanda Głuszek
7:00 AM - +Marian Wdzięczny;
8:00 AM - +Antoni Gaj;
1:00 PM -Wedding: Dawid Wygonowski & Maureen O’Rourke
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Helena, Edward Staroń oraz zmarli z rodziny Staroń, Radosz
i Samiec; +Wanda Głuszek,

SUNDAY / NIEDZIELA - March 3
6:00 AM - +Helena Maslach;
7:30 AM - +Jose Salinas, +Jan Plewa;
9:00 AM - W int. dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz
za ich rodziny; +Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci; +Jan Mazur,
+Wacława i Józef Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz, +Stanisław Lis,
+Władysława Wicek, +Wanda Głuszek,
10:45 AM - +Deceased parishioners & benefactors;
12:30 PM - W int. żyjących i zmarłych członków Kół Żywego Różańca,
+Władysława i Józef Ciołek, +Zbigniew Sztukowski zmarły 20 grudnia,
+Marian Wdzięczny, +Antoni Gaj;
5:00 PM - For Parishioners;
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

THIRD CALL

Dawid Wygonowski & Maureen O’Rourke
BAPTISM / CHRZTY

Marcin Fula
Adam Dominik Ostrowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

+Tadeusz Kazimierski
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH

This weekend is a Commitment Weekend
for the Annual Catholic Appeal
Thank you for your generosity.

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.

7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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LITURGICALY SPEAKING

REFLECTION - Lk 6,27-38

2/26 St Alexander of Alexandria (250 - 328)
Alexander played an important role in the
growth of the catechetical school at Alexandria. When he was made bishop, he
continued in his efforts to educate the
faithful in the faith. He encountered serious challenges especially from Arius, a
priest who was teaching that Jesus was
only human and not divine. Alexander
called bishops together to deal with Arius, who remained
incorrigible in his position even after being excommunicated. Alexander died in 328, at the age of seventy-eight.

Our Gospel today continues Jesus’ Sermon on
the Plain, in which we heard Luke’s version of the
Beatitudes. This week, Jesus gives us new
“commandments,” telling us how to live and act in the
world as his disciples, rooted in the radical love of God
for humanity. It reminds us of his later speech about
loving one another as he loves us, in other words with a
God-like love, the kind we see in today’s psalm about
God’s mercy. How else could we do as Jesus tells us by
loving our enemies, which seems impossible, until we
remember that God gave us the example of Jesus, who is
like God but also like us? David understands this merciful love when he spares the life of his enemy in the first
reading. Finally, Paul tells us that we will become like
Jesus if we act as he did, as God does.
RADICAL LOVE
Have you ever read or heard anything about Jesus
being called a “radical”? What such a statement ignores
is that God has been a radical all through salvation history. What kind of superior being forgives the kind of
unloving actions humankind has committed through the
centuries? Answer: a God of radical mercy, kindness,
love. In today’s Gospel, Jesus teaches that, like himself,
like God, we must love with God-like radical compassion, even those who are our “enemies.” Didn’t Jesus
give us an extreme example, forgiving those who put him
to death? How difficult it is to be like God, like Jesus,
forgiving, even loving, the very people who have treated
us badly!
The first reading gives another example. David
was under a death sentence by King Saul, who had become David’s enemy through jealousy. Given an opportunity to murder Saul in his sleep, David chose to let him
live, out of respect for God’s will toward Saul. David
recognized that the only way for him to do God’s will
was to love Saul, his enemy, enough to refrain from being
judge, jury, and executioner.
BEARING A GOD-LIKE IMAGE
Today’s psalm praises God for showing mercy
toward us, even though we are weak-willed and consistently in need of forgiveness. God is kind to the ungrateful and the wicked, too, and calls us to show this
God-like mercy to all. In Paul’s letter to the Corinthians,
he tells us that by living and loving as Jesus did, as new
creatures, we will bear his image as well. That being the
case, and knowing that we are
all children of a merciful God,
made in God’s image and likeness, we take on the image of
Jesus through God-like kindness and compassion.

3/1 First Friday
St. David (520-589)
The earliest life of St David dates from
five centuries after his death, probably
in 589. He became eminent as abbot
and bishop at the site now known as
St David’s, but formerly Mynyw, from
which the present diocese of Menevia
is named. He is credited with a monastic rule based on the example of
Eastern Fathers, and also with a
Penitentiary. He was invited to preside
at the synod of Llandewibrefi. Monks
trained at his monastery evangelized South Wales and
made foundations in Cornwall, Brittany and Ireland. St
David is said to have sent a Mass rite to Ireland. At his
death his contemporary St Kentigern, founder of St
Asaph’s in North Wales, witnessed in vision his joyful
entrance into the joy of his Lord. His holy relics have
been found hidden in the fabric of St David’s Cathedral,
where they are carefully preserved. He was canonized by
Pope Callistus II in 1123.
3/2 First Saturday

First Friday and Saturday of the Month
Friday, March 1st is the first Friday of
the Month, 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.

POPE FRANCIS TWEETS
In the darkest moments of our history, the
Lord draws near, opens paths, lifts up
discouraged faith, anoints wounded hope,
and awakens sleeping charity.
CHICAGO

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

This weekend, our parish will be conducting the Annual Catholic Appeal in-pew
Commitment Weekend. Please remember that the Annual Catholic Appeal is much
different than a one-time special collection. It is a pledge campaign where you can
make a gift payable in installments.
The Annual Catholic Appeal theme, “Come, Follow Me…and Share the Word,” was
selected to remind us to continue to answer Jesus’ call to follow Him in thought, word
and deed by providing the necessary contribution to fund ministries and services to
share God’s love with many others in our Parish and our Archdiocese.
Each pledge makes a difference! All parishes communities participate in the campaign and the gifts of many
enable our parishes, schools, and ministries to deliver needed services. 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 .
Accept You r Life’s Adven t u r e in F ollowin 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.

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 !

Th a n k You To Ou r Spon s or s

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

OFFERING ENVELOPES 2019
Another set of the offering envelopes (for next
two months) was sent to our parishioners. Those
who have changed their address or any
information are asked to please contact our parish office.
We are thankful to all of you who have patiently waited to
receive your envelopes as well as those who have contacted
us with necessary changes. We are trying our best to make
all of these corrections A.S.A.P. and are grateful for your
patience. God bless you.
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
CHICAGO

The Theory of Everything:
Lay Alumni Ministry Program Retreat
Presented by Fr. Ryan Adorjan, the Theory of Everything
retreat seeks to address the fundamental questions of the
human heart: Who am I? Why am I here? Where did I
come from? Where am I going? The program is March 2,
2019 at the University of Saint Mary of the Lake,
Mundelein (attendees may also register to begin their
retreat experience the night before on March 1 to include
an overnight stay). All are welcome - it is not limited to
just students of the Lay Alumni Ministry Program. For
d e t a i l s
a n d
r e g i s t r a t i o n
visit www.instituteforlayformation.org/events or contact
Diana Bernacki at 847-837-4575 ordbernacki@usml.edu
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

Ewangelia - Łk 6, 27-38
Saul był wrogiem Dawida. Ten
uciekał i ukrywał się przed nim,
schodząc z linii ciosu. Nigdy jednak
nie był jego wrogiem. Oddział
żołnierzy stojący po stronie Dawida traktował jednak
Saula jako wroga. Mądry Dawid postanowił udowodnić
królowi, że nie jest jego wrogiem, i nocą wszedł do
obozu, stając przy śpiącym królu. Adiutant uznał, że to
chwila sposobna, dana przez Boga, aby Saula zabić. Jego
własna dzida była wbita obok jego głowy. Wystarczył
jeden cios. Gdyby Dawid traktował Saula jak wroga, cios
zostałby wymierzony. Dawid zabrał dzidę i zawiadomił
Saula, że był blisko i miał go w zasięgu ciosu. Zależało
mu na tym, aby Saul zmienił swe myślenie i
postępowanie, aby dostrzegł, że on nie jest jego wrogiem.
Adiutant Dawida chciał wymierzyć cios. Stał obok Saula
ze swym dowódcą. Nie rozumiał go, ale ciosu nie zadał.
To scena ze Starego Testamentu. Dawid umiał
przebaczyć Saulowi i zachował serce czyste, nie
dopuszczając do tego, by pojawiły się w nim zarazki
wrogości. Przebaczające serce jest nastawione na
pozyskanie wroga, a nie na jego likwidację. Ta prawda
została wpisana w centrum Ewangelii. Tak bowiem
postępuje Bóg. On nie chce niszczenia swoich wrogów,
lecz ich nawrócenia. Dlatego przebacza i daje szanse.
Tylko takie podejście jest drogą do likwidacji wrogości z
ludzkiej rodziny. Niewielu to rozumie.
Dziś o wiele więcej chrześcijan żyje w duchu
wymiany ciosów i likwidacji wroga. Wydaje się im, że to
jedyne wyjście. Nie dorastają do przebaczenia.
Tymczasem Jezus wskazał drogę przebaczenia i dawania
szansy wrogom, aby się nawrócili. Chce, byśmy ten Jego
zamysł zastosowali w życiu. Trzeba serce wypełnić
przebaczającą miłością. Wtedy ono może mieć wrogów,
ale samo nigdy nie zajmie wrogiej postawy.
To nie tylko wielka polityka, to życie społeczne,
to układy rodzinne, to rozgrywki w środowisku pracy i w
sąsiedztwie. Wrogów jest wielu i polują na
niewygodnych dla siebie. Chrześcijanin ma schodzić z
linii ciosu i przebaczać, dając szansę nawrócenia temu,
kto nienawidzi i rani. Oto jeden z bardzo trudnych
wymiarów Ewangelii, możliwy do realizacji jedynie
dzięki szczególnej łasce Boga.
Po ludzku wymiana
ciosów jest o wiele łatwiejsza.
Przebaczenie to zawsze wielkie
zwycięstwo, nawet jeśli
przebaczającego dosięgnie cios.
To lekcja krzyża na Golgocie.

Ks. Edward Staniek

CHICAGO

24 LUTEGO 2019
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.

Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty
miesiąca
1 marca - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
2 marca - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 3 marca 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!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

VII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
Doroczna Kwesta Katolicka 2019
„PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo”
Bieżący weekend jest w naszej parafii
weekendem składania zobowiązań
finansowych na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej.
Prosimy, abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka
jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są
zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane w
ratach.
Hasło Kwesty „PÓJDŹ ZA MNĄ... i głoś Słowo” zostało
wybrane, aby przypomnieć nam, że musimy wciąż
odpowiadać na wezwanie Jezusa, by iść za Nim w myślach,
słowach i czynach przez partycypowanie finasowanie
duszpasterstw i posług, by dzielić się miłością Boga z innymi
w naszej parafii i Archidiecezji. Każde zobowiązanie ma
znaczenie! Wszystkie parafie uczestniczą w kampanii i to
dzięki darom złożonym przez wiele osób parafie, szkoły i
wiele duszpasterstw może zapewniać wiernym potrzebne
posługi i dzieła duszpasterskie. Dziękujemy za rozważenie na
modlitwie możliwości złożenia ofiary i za Waszą hojną
odpowiedź na ten apel.

24 LUTEGO 2019

Serdecznie zapraszamy parafian na
Zabawę taneczną - “Ostatki” na Jackowie

Sobota, 2 marca 2019
od godz. 7:00 wieczorem
w Resurrection Hall
W programie:
Pyszny obiad, dobra muzyka oraz loteria
Bilety do nabycia w niedzielę, po Mszach
świętych lub w tygodniu w biurze parafialnym.
$35.00 - dorośli; $15- dzieci

Ks. Adam P. Błyszcz CR „Prześladuje” mnie Bogdan Jański - c.d.
Wiemy, że przynajmniej dwa razy bardzo poważnie zmierzył się z myślą o samobójstwie. Przed ruiną swojego życia
chciał uciekać do Ameryki. Jański wydaje się być osobowością depresyjną! Jego nawrócenie w jakiejś mierze powtarza szlak
świętego Augustyna. Początkiem jest refleksja moralna. Nie sposób żyć jak wieprz. Pomocą są wyznawcy heretyckiej sekty
saint-simonistów (w przypadku świętego Augustyna byli to manichejczycy). Wiąże się z nimi i próbuje podług ich wskazań
regulować swoje życie moralne. Zanim dokona się nawrócenie religijne dokonuje się nawrócenie moralne.
Wybuch powstania listopadowego dla Jańskiego oznacza radykalną zmianę tożsamości. Z kogoś, kto mniemał być
Francuzem staje się Polakiem. Widać to chociażby w sposobie posługiwania się imieniem. Już nie Teodor a Bogdan. W tych
swoich zapiskach, które dotrwały do naszych czasów, wyraźnie zaznacza, że chce się spolszczyć. Spotyka Adama
Mickiewicza, który imponuje mu swoim przywiązaniem do Kościoła katolickiego. Przez kilka miesięcy mieszkają razem.
Jański zajmuje się wydaniem Pana Tadeusza. Stoi także za francuskim przekładem Konrada Wallenroda. Mickiewicz
kontaktuje go z ówczesnymi luminarzami Kościoła katolickiego we Francji. Co ciekawe, po wielu latach znajdą się oni,
podobnie jak sam Mickiewicz, poza Kościołem. Bogdan Jański wraca jednak do wspólnoty Kościoła. Wraca tak jak odszedł –
z przytupem. Spowiada się przez kilka miesięcy. Dopiero po piątym spotkaniu ze spowiednikiem uzyskuje rozgrzeszenie. Jak
sam wyznaje – to jego pierwsza ważna spowiedź od czasów pierwszej komunii świętej.
Boleśnie przeżywa podziały polskiej emigracji. Uświadamia sobie cierpienia tak wielu młodych powstańców, którzy
zapłacili wszystkim za udział w Powstaniu Listopadowym. Ci młodzi, zdolni i idealistycznie nastawieni ludzie, zostali przez
władze Francji zepchnięci na prowincję. Mają poczucie, że ich projekt życia legł w gruzach. Tę swoją frustrację topią
najczęściej w wódzie. Jański, z zapałem typowym dla neofity, szuka ich przemierzając wszystkie te szlaki emigranckiej biedy
(i biedoty). Szczególną więź nawiązuje z Hieronimem Kajsiewiczem (do historii przejdzie jako najwybitniejszy po Piotrze
Skardze polski kaznodzieja) i z Piotrem Semenenką (ten natomiast zostanie uznany za najwybitniejszego katolickiego
myśliciela Polski XIX wieku). Przekonani, że po chrześcijańsku nie da się żyć w pojedynką stworzą pierwszą wspólnotę (tzw.
Domek Jańskiego), z której po kilku latach wyłoni się dzisiejsze zgromadzenie zmartwychwstańców. Jański tego już nie
zobaczy. Ta przedwczesna śmierć to w jakiejś mierze cena, którą płaci za swoje życie. Był hulaką, co musiało odbić się na
jego zdrowiu. Po nawróceniu nie oszczędzał siebie. Pracował, żeby płacić długi swoich przyjaciół i utrzymać dzieło, w
którym widział zamysł Boga. Po sobie zostawił rozliczne artykuły publikowane we francuskich czasopismach oraz Dziennik bebechy życia kogoś, kto uzależniony od alkoholu i seksu podejmuje walkę o godność swojej egzystencji. To z tego
doświadczenia łaski i trudu bierze się jedno z podstawowych założeń duchowości zmartwychwstańców, która każe duchowym
synom Jańskiego wyznawać, że jesteśmy niczym, że pociąga nas zło i że bez Boga nie jesteśmy zdolni nic zrobić. On jednak –
Bóg – nie przestaje nas kochać.
Dzięki codziennym zapiskom Jańskiego uświadamiamy sobie, że ta miłość Boga przychodzi do nas w mozolnej
codzienności. Ta miłość Boga odmieniła Jańskiego i uczyniła jedną z najbardziej świetlanych postaci polskiego Kościoła.
CHICAGO
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VII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

24 LUTEGO 2019

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
February 17, 2019 / 17 lutego 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 6,021.00
$(9,625.00)
$(3,604.00)
$ 4,819.00

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 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.
Constance Lauerman - $750 - for high altar
Constance Lauerman - $625
Eugeniusz Bożek - $300
Mieczysław Gaj - $250
George Zalewski - $200
Krzysztof Ocytko - $200
Mary Janicki - $150
Stanisław Wala - $150
Anna Scislowicz - $100
Bolesław Cieslukowski - $100
Teresa Rutkowska - $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
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
_______________________________________________________

KOPERTY PARAFIALNE
Kolejny zestaw kopert (na dwa miesiące)
został wysłany do naszych parafian. Bardzo
prosimy tych, którzy zmienili adres
zamieszkania o jak najszybsze uaktualnienie danych.
Dziękujemy wszystkim, którzy cierpliwie czekają na
swoje koperty, a także tym, którzy zgłaszają nam swoje
uwagi. Staramy się na bieżąco dokonywać wszelkich
zmian w rejestrze parafialnym i prosimy o zrozumienie i
cierpliwość w tym względzie.

Dzisiaj będziemy składać nasze
zobowiązania na Kwestę Katolicką.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone
na ten cel.
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

