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
NEW OFFICE HOURS

Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - FEBRUARY 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Beata Szczypior
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boze błog. dla Błażeja Popławskiego z ok. imienin; O
Boże błogo. dla Henryki, Kasi, Miłosza, Izy, Damiana, Marysi,
Błażeja; +Błażej Chodorowski, +Janusz Gibes
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Beata Szczypior
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine
Nazimek; +James & Geri Cwick;
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Janusz Gibes, +Dusze w czyśćcu cierpiące,
+Za zmarłych w rodzinie Zofii

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
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ

WEDNESDAY / ŚRODA - FEBRUARY 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie dla Pawła
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine
Nazimek; +Matthew & Harriett Czajkowski
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Janusz Gibes, +Dusze w czyśćcu cierpiące,
+Za zmarłych w rodzinie Zofii; +Agata Kostro

MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek; +Phyllis
Zbikowski
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski; Wynagradzająca za
grzechy w rodzinie Zofii; +Janusz Gibes, +Dusze w czyśćcu cierpiące,
+Za zmarłych w rodzinie Zofii

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.

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - FEBRUARY 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Janusz Gibes
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine
Nazimek; +Connolly Sr & Jr; Czajkowski and Gagola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - +Karol Żak
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 8
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Kasi Wietrzak z ok.
urodzin
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Janusz Gibes
SUNDAY / NIEDZIELA - FEBRUARY 9
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Special intention for Isabella; +Wacław Maszkiewicz, +Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Henryk Gasawski, +Lucjan Milewski 15 rocz. śmierci;
10:45 AM - Health & birthday blessing for Mark
Ramirez; +Mamerto Ramirez; +Edward &
Lorraine Nazimek,
12:30 PM - +Władysława i Józef Ciołek,
+Edward Haruza, +Henryk Gasowski, +Henryk i
stanisława Szkoda, +Jacek Wójcik, +Janusz Gibes
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian;

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY

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.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dolores Kielas Monika Krzyżewski, Rev. Michał
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev.
Edward Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski;
Kazimierz; Myrtle Martin, Susan Kalandyk

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

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.
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.

PRESENTATION OF THE LORD
LITURGICALLY SPEAKING
2/2
Presentation of the Lord
Known originally as the Feast of
the Purification of the Blessed
Virgin, the Feast of the
Presentation of the Lord is a
relatively ancient celebration.
The feast celebrates the
presentation of Christ in the
temple at Jerusalem on the 40th day after His birth.
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St Blaise, Bishop, Martyr
He was bishop of Sebaste and was
martyred, probably early in the fourth
century. Devotion to him spread
throughout the Church during the
Middle Ages. He is particularly
invoked for disorders of the throat.
St Ansgar or Oscar (- 865)
He is known as “the apostle of the North.” His diaries
are an important documentary source for early
Scandinavian history.

FEBRUARY 2, 2020
World Day for Consecrated Life - February 2
In 1997, Pope Saint John Paul II instituted a day of prayer for
women and men 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 the 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

Prayer for Consecrated Persons
God our Father, we thank you for calling
men and women to serve in your Son’s Kingdom as
sisters, brothers, religious priests, consecrated virgins,
and hermits, as well as members of Secular Institutes.
Renew their knowledge and love of you,
and send your Holy Spirit to help them respond
generously and courageously to your will.
We ask this through our Lord Jesus Christ,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
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St Agatha
She was martyred at Catania in Sicily,
probably during the persecution of Decius
(250-253). Devotion to her was
widespread in the Church in the earliest
times and she is mentioned in the Roman
Canon of the Mass.
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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 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.
CHICAGO

Feast of St. Blaise - Monday February 3
The custom of the blessing of throats will take place at
the end of all masses. Masses are celebrated at 6:00 AM,
7:00 AM, 8:00 AM and 7:00 PM.

POPE FRANCIS TWEETS
The Gospel calls us to be close to the poor
and forgotten, and to give them real hope.
In today’s society, in which forgiveness is so rare,
mercy is ever more important.
ST. HYACINTH BASILICA

PRESENTATION OF THE LORD

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 heal our world.”
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 2020 Annual Catholic
Appeal.

Worldwide Marriage Encounter
Don’t miss out on the upcoming enrichments
for married couples and religious during February 2020.
The enrichment begins with a private weekend
experience including 11 presentations about practical
tools for growing in loving relationships, and provides
ongoing enrichments after the weekend from the
Worldwide Marriage Encounter community.
For information on applying, please go to
wwme-chicagoland.org and say YES TODAY, to God’s
call to love one another!

125TH JUBILEE
SOUVENIRS
Souvenirs from our
125th Parish Jubilee
are still available.
They are being sold in
the parish office.
Jubilee Book
DVD
Mugs
CHICAGO

$25.00
$15.00
$ 5.00

FEBRUARY 2, 2020

The Polish American Association announces open
enrolment for all Illinois residents for nursing
assistance (CNA) and rehabilitation aide (PRA)
courses. We offer evening classes or Saturday-Sunday
classes.After obtaining a license, we provide job
placement assistance. To enroll, please call:
(773) 282-1122 ext. 403, 401

This will boggle your mind!
The year is 1919 "One hundred years ago."
What a difference a century makes!
Here are some statistics for the Year 1919:
The average life expectancy for men was 47 years.
Fuel for cars was sold in drug stores only.
Only 14 percent of the homes had a bathtub.
Only 8 percent of the homes had a telephone.
The maximum speed limit in most cities was 10 mph.
The tallest structure in the world was the Eiffel Tower.
The average US wage in 1919 was 22 cents per hour.
The average US worker made between $200 and $400 per year.
A competent accountant could expect to earn $2,000 per year.

A dentist earned $2,500 per year.
A veterinarian between $1,500 and 4,000 per year.
And, a mechanical engineer about $5,000 per year.
More than 95 percent of all births took place at home
90 percent of all Doctors had NO COLLEGE EDUCATION!

Instead, they attended so-called medical schools, many of
which were condemned in the press AND the government
as "substandard."
Sugar cost four cents a pound. Eggs were fourteen cents a
dozen. Coffee was fifteen cents a pound.
Most women only washed their hair once a month, and,
used Borax or egg yolks for shampoo.
Canada passed a law that prohibited poor people from
entering into their country for any reason.
The Five leading causes of death were:
1. Pneumonia and influenza 2. Tuberculosis
3. Diarrhea 4. Heart disease 5. Stroke
The American flag had 45 stars ...
The population of Las Vegas, Nevada was only 30.
Crossword puzzles, canned beer, and iced tea hadn't been
invented yet.
There was neither a Mother's Day nor a Father's Day.
Two out of every 10 adults couldn't read or write. And,
only 6 percent of all Americans had graduated from high
school.
Eighteen percent of households had at least one full-time
servant or domestic help...
There were about 230 reported murders in the ENTIRE U.S.A.
ST. HYACINTH BASILICA

OFIAROWANIE PAŃSKIE
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
Gromnica - świeca nieco zapomniana
W święto Ofiarowania Pańskiego, zwanym w
Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej, coraz mniej
ludzi niż niegdyś przychodzi do kościołów, by poświęcić
świece. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane
gromnicami, były ze czcią przechowywane w każdym
domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały
gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary,
groziła powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do
wieczności. Były one znakiem obecności mocy Chrystusa
– symbolem Światłości, w której blasku widziało się
wszystko oczyma wiary.
Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim osiedlom
zostały wytrzebione, ale na ich miejsce pojawiły się inne
zagrożenia. Dziś trzeba prosić Matkę Bożą Gromniczną,
by broniła przed zalewem przemocy i erotyzacji
płynących z ekranów telewizyjnych i kolorowych
magazynów, przed napastliwością sekt, przed
obojętnością na los bliźnich, przed samotnością, przed
powiększającą się falą ubóstwa, przed zachłannością,
przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem
nałogom pijaństwa, narkomanii, przed zamazywaniem
granic między grzechem a cnotą, przed zamętem sumień.
Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świecę na
chrzcie. Oznacza ona zapalenie światła wiary w naszej
duszy. Jest znakiem ogarnięcia nas przez Chrystusa
swoimi mocami i swym światłem. Po raz drugi – często tę
samą świecę – trzymamy zapaloną podczas I Komunii św.
W wielu bowiem rodzinach jest piękny, godny
rozpowszechniania zwyczaj przechowywania tej
chrzcielnej świecy do I Komunii św., a także do ślubu.
Przynosi się ją także do kościoła każdego roku w Wielką
Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo poświęconego
paschału. Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w domach,
kiedy robi się w nich burzowo, kłótliwie, kiedy lodowaty
grad niszczy uprawy wzajemnej miłości, kiedy wybuchają
pożary zawiści, kiedy zagraża powódź pazerności. Niech
gromnica nie będzie tylko jednym z przechowywanych w
naszym domu mało znaczących przedmiotów. Zapalajmy
ją także wtedy, gdy ktoś z domowników ciężko choruje,
gdy został okradziony, napadnięty, oszukany, poniżony,
odrzucony, opuszczony. Przywróćmy zwyczaj wkładania
jej do ręki konającym, opuszczającym ten świat naszym
bliskim.
O Boże mój, gdzież jest moja gromnica?
Oto burze nadchodzą, grzmoty, błyskawice.
Postawię ją w oknie mojej duszy,
a Ty, Maryjo, udziel mi nadziei.
Zapalę ją w przedsionku mego serca,
a Ty wypełnij je miłością.
Umieszczę ją w oknie mego rozumu,
a Ty spraw, aby zawierzyła do końca
Twemu Synowi moja mała wiara.

Ks. Florian (źródło: niedziela.pl)
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2 LUTEGO 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego
Kościół obchodzi to święto na pamiątkę
ofiarowania przez Maryję i Józefa ich
pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni
jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też
święto Matki Bożej Gromnicznej. Od 1997 r. 2 lutego Kościół
powszechny obchodzi, ustanowiony przez św. Jana Pawła
II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony
modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i
ludziom w licznych zakonach, zgromadzeniach zakonnych,
stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.
Pamiętajmy o nich podczas naszej dzisiejszej modlitwy na
Eucharystii.

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
3 lutego - Św. Błażeja, biskupa i męczennika
Zasiadał na stolicy biskupiej w Sebaste w Armenii. Został ścięty
w 316 roku, podczas okrutnych prześladowań zarządzonych
przez cesarza Licyniusza. Wcześniej był torturowany za pomocą
żelaznych grzebieni. Jego kult zaczął się w VIII wieku. Według
przekazów, święty miał ocalić od uduszenia pewne dziecko,
które połknęło rybią ość.
W tym dniu po każdej Mszy św. odbędzie
się błogosławieństwo gardła. Kapłan
przykłada do szyi dwie poświęcone i
skrzyżowane świece i odmawia krótką
modlitwę. Błogosławieństwo to, przyjęte w
duchu wiary, ma ustrzec przed wszelkimi chorobami gardła.
5 lutego - Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Agata żyła w III wieku i za czasów cesarza
Decjusza poniosła męczeństwo w Katanii,
ponieważ odmówiła złożenia ofiary bogom. Przed
śmiercią z wyczerpania w więzieniu doświadczyła
licznych tortur: obcięto jej piersi za pomocą
obcęgów (ale w nocy ukazał się jej Święty Piotr i ją uzdrowił),
zmuszano do chodzenia po rozbitym szkle i rozżarzonych
węglach. Jest patronką matek karmiących, niań i ludwisarzy.
6 lutego - św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
Był Japończykiem. Uczył się w szkole prowadzonej
przez Jezuitów. Wstąpił do tego zakonu w wieku 22
lat. Jako katechista przemierzył cały kraj. Opracował
katechizm w języku japońskim. W czasie prześladowań
chrześcijan w Japonii został uwięziony i torturowany.
Ukrzyżowany wraz z 25 towarzyszami, poniósł śmierć
męczeńską.

8 lutego - św. Józefiny Bakhity, dziewicy
BAZYLIKA ŚW. JACKA

OFIAROWANIE PAŃSKIE

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.

Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe
możliwości odpowiedzenia na wezwanie Jezusa:
„Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”.

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 2020.

SEMINARIUM ODNOWY
W DUCHU ŚWIĘTYM
Seminarium Odnowy w Duchu Św. to
niepowtarzalna okazja, aby doświadczyć
przemiany życia.
OD 9 LUTEGO DO 29 MARCA
Spotkania będą się odbywały w każdą
niedzielę o godz. 4:00 PM w Resurrection
Hall (sala na 1. piętrze)
Seminarium poprowadzi ks. Adam Piasecki, CR przy
współudziale wspólnoty „Płomień Ducha Świętego”

2 LUTEGO 2020

Drogi Rodaku! Z całego serca apelujemy!
Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą tradycją i
kulturą, które zostały odebrane Polsce siłą i terrorem. Za
przesuniętą na zachód granicą pozostali tam nasi rodacy.
To Polacy, którzy nigdy z ojczystej ziemi nie
wyjeżdżając znaleźli się poza granicami Polski.
Szósty rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która ma na
celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze dawne
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz wsparcie w
zachowaniu polskiego dziedzictwa na tych terenach. W
trakcie kwesty można złożyć donację finansową lub
dary: żywność (z długą datą ważności do spożycia),
przybory szkolne, środki czystości i higieny. W tym roku

nie będzie zbierana odzież.

Pamiętajmy i pomagajmy!
HARMONOGRAM ZBIÓRKI
(po każdej Mszy św. w języku polskim):
9 lutego – kościół o. Cystersów w Willow Springs
9 lutego – Bazylika Św. Jacka
23 lutego - kościół Miłosierdzia Bożego w Lombard

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 2 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: O USŁYSZENIE
WOŁANIA EMIGRANTÓW
Aby głos braci migrantów, którzy wpadli w
ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był
usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

TEMATY SPOTKAŃ:
Boża miłość, Grzech, Jezus Chrystus jedyny Zbawca,
Zbawienie, Duch Św. w działaniu
ZAPISY NA SEMINARIUM POD TELEFONEM:
773-551-1612, 708-831-4994, 773-342-3636
ORAZ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OD GODZ.3:30 PM W
RESURRECTION HALL NA 1-WSZYM PIĘTRZE

7 lutego - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej
i K o mu n i i ś w . w y n a g r a d z a j ą c e j
Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
CHICAGO

W niedzielę, 2 lutego siostra Mariola Inda
obchodzi imieniny.
Życzymy Siostrze wielu łask Bożych, zdrowia,
błogosławieństwa uśmiechu i radości na każdy
dzień. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie dobro,
umacnia w powołaniu, a Matka Najświętsza ma w
swojej matczynej opiece.
Szczęść Boże!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

OFIAROWANIE PAŃSKIE

2 LUTEGO 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 26, 2020 / 26 stycznia 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Latin America

$ 6,638.00
($ 9,625.00)
($ 2,987.00)
$ 3,021.00

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. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. Indywidualna modlitwa
wstawiennicza - w każdy 3. piątek miesiąca. Osoby chętne
prosimy, by zgłaszały się u ks. Adama Piaseckiego
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Week of January 26
Anonymous - $350
Chester Jandura - $300
Marta Sytniewski - $300
Genowefa Machalski - $100
Andrzej Stopka - $100
Janusz Kulawiak - $100
Bogdan Gora - $100

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

COFFEE HOUSE
Please stop in Resurrection Hall on Sunday from 10 AM to
12:00 PM for coffee and delicious pastry.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej
kawiarenki w każdą niedzielę od godz. 10 rano do 12 na
smaczne pączki, kremówki, gofry i wiele innych smakołyków.

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2019
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z ogólną
kwotą ofiar złożonych na naszą parafię w 2019 roku, proszeni są
kontakt z biurem parafialnym pod numer tel.: 773-342-3636.

SECOND COLLECTION
Today, the second colletion is for the church
repairs .Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na naprawy i remonty naszej bazyliki.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary na ten cel.
CHICAGO

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszytkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com
lub zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można
składać: Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N

Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

