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
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - FEBRUARY 24
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Eryk Bilski
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O uzdrowienie i uwolnienie dla Krystyny i Roberta; O Boże
błog. dla osób sprzątających bazylikę i ich rodzin; +Stefania Bolesta w
21 rocz. śmierci
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Birthday blessing for Sarai Valencia
7:00 AM - O pomyślne zdanie egzaminu dla Jennifer Wacławik; +Ted
Kania; +Anna Gubernat
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Eryk Bilski, +Anna Kakareko w 2. rocz. śmierci
ASH WEDNESDAY / ŚRODA POPIELCOWA - FEBRUARY 26
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O pomyślne zdanie egzaminu dla Jennifer Wacławik; +Ted
Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Health & blessing for Paul
12:30 PM - +Eryk Bilski
5:30 PM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Anna Gubernat; +Aleksander Bałdyga;

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
Financial Secretary / Finanse - 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

THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 27
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - God’s blessing for Elizabeth Anaya & Jezus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jan Plewa, +Eryk Bilski
FRIDAY / PIĄTEK - FEBRUARY 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Valerie Kamba
7:00 PM - +Eryk Bilski

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.

SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 29
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ted Kania, +Anna Gubernat
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Eryk Bilski

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.

SUNDAY / NIEDZIELA - MARCH 1
6:00 AM - +Zofia Przekop, +Eryk Bilski
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Józefa Milewski, +Jan Plewa, +Ted Mitrenga
9:00 AM - +Edward Haruza, +Lucjan Milewski w 15. rocz. śmierci,
+Henryk Gasowski, +Józefa Milewski, +Zmarli z rodzin: Widlak,
Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij,
Tuszyński, Włodarski, +Ted Kania, +Anna Gubernat
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
12:30 PM - O Boże błog. dla członków Koła Żywego Różańca oraz dla
zmarłych członków o radość wieczną; Dziękczynna za dar życia z
prośbą o Boże błog. dla Wandy i Tadeusza Grzesik z okazji urodzin;
O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Marców; +Władysława i
Józef Ciołek, +Edward Haruza, +Stanisław Sak, +Henryk Gasowski,
+Henryk i Stanisława Szkoda, +Jacek Wójcik o spokój duszy, +Zmarli
z rodzin Murdza, Grzesik, Antoń, Batóg i Sojda; +Stanisław Bielak,
+Stanisław Paliwoda, +Władysława
Kurkowska, +Czesława Gałęza, +Maria
Bąk w 2. rocz. śmierci, +Eugeniusz Bąk
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian;

MARRIAGE / ŚLUBY

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Diakon Franciszek Girjatowicz; 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.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Graciela Guzman

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

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALLY SPEAKING
2/25 Stanislaw Leon Kochanski (1923 - 1999)
On this day in 1999 died Staszek Kochanski, father of
Martin Kochanski, the founder of Universalis. Please
pray for the repose of his soul; and for his son and
daughter, who survive him.
2/26 ASH WEDNESDAY
A day of fasting, is the first day of Lent
in Western Christianity. It occurs 46
days (40 weekdays plus 6 Sundays)
before Easter and can fall as early as 4
February or as late as 10 March. Ash Wednesday is
observed by many Western Christians, including
Catholics, Lutherans, Methodists, Anglicans, and
Presbyterians. Ash Wednesday derives its name from
the practice of blessing ashes made from palm branches
blessed on the previous year Palm Sunday, and placing
them on the heads of participants to the accompaniment
of the words "Repent, and believe in the Gospel" or
"Remember that you are dust, and to dust you shall
return."
GOSPEL REFLECTION
I wonder how many people read today’s Gospel and
said, “You expect me to do that?” Aren’t we supposed
to resist evil? Yes, and we do it as Jesus did—we
conquer it with love. When Jesus died on the cross, this
was the victory over sin and death because he gave his
life for us out of love. This love was for everyone,
especially those sinners who need it. All he asks of us
is to show love to everyone, even our enemies.
Now when we read the examples in the
Gospel (Matthew 5:39–42), we may be
tempted to say that the way to stop evil
is to make people suffer for doing evil.
But Jesus didn’t say to let people run
over us. Instead of a weak passivism,
we actively offer the other cheek, hand
over the cloak, or go the extra mile. And that’s just for
the ones who occasionally annoy us. Later in the same
Gospel, Jesus tells us to love and pray for our enemies.
But notice what he doesn’t say. He never
promises that we will change these people, that our
actions will eventually cause them to repent or become
our friends. No, he only asks his disciples to change, to
become “perfect” as the Father is perfect. That kind of
holiness comes only from God, just as changing
evil-doers or enemies is up to God. Perhaps the love we
show to our enemies will at least open their hearts to the
possibility of receiving the love of God, who can help
them to become holy, too.
Tom Schmidt, Copyright © J. S. Paluch Co.

CHICAGO

FEBRUARY 23, 2020
LENT
ASH WEDNESDAY
Ashes will be distributed on Ash Wednesday after all
Masses.
The Mass schedule for Ash Wednesday is as follows:
6:00 AM (English), 7:00 AM (Polish), 8:00 AM
(English), 12:30 PM (Polish), 5:30 PM (English),
and 7:00 PM (Polish).

LENTEN REGULATIONS
(from Ash Wednesday to the Paschal Triduum)
Abstinence from meat is to be observed by all Catholics
14 years old and older on Ash Wednesday and on all the
Fridays of Lent. Fasting is to be observed on Ash
Wednesday by all Catholics who are 18 years of age but
not yet 59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength according to one‘s needs,
but eating solid foods between meals is not permitted.
The special Paschal fast, as well as abstinence, are
prescribed for Good Friday and encouraged for Holy
Saturday.
WAY OF THE CROSS
The Way of the Cross
s celebrated each Friday
during Lent in English
at 6:00 PM.

The object of the Stations
is to help the faithful to make in spirit, as it were, a
pilgrimage to the chief scenes of Christ’s sufferings and
death, and this has become one of the most popular of
Catholic devotions.

POPE FRANCIS TWEETS
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.
ST. HYACINTH BASILICA
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FEBRUARY 23, 2020
Bulletin Advertising
If you would like to participate as a sponsor or know
someone who is interested to put the ad in our bulletin,
please contact our Parish Consultant at J.S. Paluch
Company at 773-519-2457.

Project Rachel
This weekend, we continue 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 heal our world,” 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.

This Sunday in the
Resurrection Hall, you may
purchased delicious
PACZKI and other pastry
after Mass. All proceed
from the sale will go to
support our Polish School.
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.

If you need a contribution statement for your 2019
taxes, please contact the rectory at 773-342-3636.
CHICAGO

A post-abortion healing hotline and referral service for
women and men. (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com
A Man Among Men - Catholic Men Conference:
March 7, 2020 at Dominican University
(7900 W. Division St, River Forest, IL )
Men of the archdiocese are invited to a day-long conference
meant to remind them of their God given responsibility, the
power of conversion, and the impact one man can make.
This is an opportunity to ignite an apostolic fire and provide
opportunities for men to connect to our local Catholic
movements and further their walk with Christ.

The Catholic League for Religious
Assistance to Poland and Polonia offers for
the third year St. John Paul the Great
Scholarships.
Bishop Andrew P. Wypych, in the name of
the Catholic League for Religious
Assistance to Poland and Polonia, announces with great
joy, that sixteen students of Polonia are already
benefiting from scholarships from the Liga. For the
coming academic year of 2020‐2021, fifteen new St. John
Paul the Great scholarships of $5,000 each, will be
awarded to selected students of Polonia, in the pilot
region encompassing Illinois, Indiana, and Wisconsin.
We congratulate the recent recipients and their families
and now invite students of Polish descent, who are active
in their parish and participate in Polonia organizations
that partner with Liga, to apply for the Saint John Paul
the Great scholarship for the academic year of 2020‐
2021. Applications and supporting documents are being
accepted now through March 30, 2020.
For further details regarding eligibility, selection criteria,
and a downloadable application please visit
www.catholicleaguepolonia.org.
2020-2021 Faith & Justice Internship
This academic-year internship, funded annually by the
USCCB, provides an opportunity for Catholics in the Chicago
area to gain experience working with and on behalf of the poor.
The intern will assist staff with projects related to the Catholic
Campaign for Human Development including promoting the
annual collection, parish education and school outreach,
evaluating grant applications, building relationships with
community organizations, and facilitating justice-focused faith
sharing groups.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WIELKI POST

Ewangelia : Mt 5,38-48

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim
specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej,
pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń,
jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in.
poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.

„(...)A Ja wam powiadam: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.(...)”

O co proszę? O siłę woli i odwagę serca w kierowaniu
się Ewangelią
Wyobrażę sobie tłum ludzi, którzy słuchają nauki
Jezusa. Zauważają, że przemawia z wielką mocą, której
nie spotykali u uczonych w Piśmie. Zatrzymam się
przez dłuższy czas nad każdym zdaniem Jezusa o
prawie odwetu (ww. 38-42). Jakie uczucia budzą we
mnie ewangeliczne upomnienia o odpowiadaniu
dobrem na zło? Zwierzę się Jezusowi z moich myśli i
odczuć.
Wrócę jeszcze raz do rozważanego tekstu Ewangelii i
przeczytam go w formie modlitewnej prośby. Poproszę
Jezusa, aby pomógł mi przyjąć zwłaszcza te słowa,
które budzą we mnie opór i niezrozumienie.
„Słyszeliście...” (w. 43). Jezus uświadamia uczniom, że
ich umysł i serce są ciągle pod wpływem tego, co
słyszą: miłować przyjaciół, nienawidzić nieprzyjaciół.
Co słyszę najczęściej na ten temat dzisiaj? W jaki
sposób wpływa to na moje myślenie i postępowanie?
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (w. 44). Najpierw
muszę się przyznać przed Nim i przed sobą, że w moim
życiu istnieją też uczucia nienawiści. Ukrywanie ich
może pogłębiać nieprzyjaźń. Jeśli odzywają się we
mnie, spróbuję wypowiedzieć je przed Jezusem.
Stanę przed Ojcem z moimi urazami i poczuciem
krzywdy. Uświadomię sobie, że zna mnie do samej
głębi. Zna też moich nieprzyjaciół i zło, które mi
wyrządzili. Nie przestaje ich miłować (w. 45). Będę
prosił o Jego miłość, aby leczyła mój ból i poczucie
krzywdy.
Jezus przestrzega mnie, abym swojej życzliwości nie
ograniczał jedynie do osób wybranych (w. 46-48). Czy
są w moim życiu osoby, których nie dopuszczam do
siebie?
Będę w tych dniach modlił
się częściej o uzdrowienie
moich
najtrudniejszych
relacji: „Ojcze, uzdrów
moje serce!”.
Krzysztof Wons SDS
CHICAGO

----------------------------------------------------------------------------

ŚRODA POPIELCOWA - 26 LUTEGO
W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele okres
Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem
towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że
jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo"Nawracajcie

się i wierzcie w Ewangelię".

Msze Święte w Środę Popielcową:
W języku polskim - 7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM;
W języku angielskim - 6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM
-------------------------------------------------------------------------------------

PRZEPISY POSTNE
•

•

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje
wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia: w
Środę Popielcową, Wielki Piątek oraz we wszystkie piątki
w okresie Wielkiego Postu.
W Środę Popielcową i Wielki Piątek wierni, którzy
ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 60 lat,
zobowiązani są do zachowania postu ścisłego. Post ścisły
pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa
skromne posiłki w ciągu dnia.

-------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne.
GORZKIE ŻALE
Niedziela, godz. 6:00
wieczorem
DROGA KRZYŻOWA
Środa - dla dzieci, po Mszy
św. o godz. 7:00 wieczorem
Piątek - dla dorosłych po Mszy
św. o godz. 7:00 wieczorem
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki
zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Wprowadzenie relikwi św.
Joanny Beretty Molla
do naszej bazyliki

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 tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną... i uzdrów
nasz świat” 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 rozważanie swojej
odpowiedzi na modlitwie i za hojną odpowiedź.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 1 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!

PAPIESKA INTENCJA NA MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
ZA KATOLIKÓW W CHINACH
Aby Kościół w Chinach zachował wierność
Ewangelii i wzrastał w jedności.
TŁUSTY CZWARTEK W
NIEDZIELĘ
Zapraszamy w niedzielę, 23 lutego
do Resurrection Hall na pyszne
pączki oraz inne ciasta.
Dochód ze sprzedaży jest
przeznaczony na potrzeby naszej Polskiej Szkoły.
Serdecznie zapraszamy.
CHICAGO

Św. Joanna była nowoczesną
kobietą, kochała życie, jego piękno i
urok. Pracowała jako lekarka,
prowadziła samochód, lubiła jeździć
na nartach. Jej wdzięczność dla Pana
Boga nie miała granic. Często
powtarzała swemu mężowi: Piotrze,
dziękujmy Panu Bogu za naszą
miłość, za nasz sakrament małżeński,
za to, że możemy pójść do teatru, za to, że możemy
wypoczywać w tak pięknych górach. Dziękujmy Mu za
wszystko.
I my także dziękujmy Kościołowi, a przede wszystkim Ojcu
Świętemu, za św. Joannę Berettę Molla kanonizowaną 16 maja
2004 r. Ci, którzy ją dobrze znali, wiedzieli, jak ważną rolę w
jej życiu odgrywa wiara. Codziennie brała udział we Mszy św.,
często przyjmowała Najświętszy Sakrament i była głęboko
zaangażowana w działalność Akcji Katolickiej. Przede
wszystkim jednak, z szacunku dla Bożego daru nowego życia,
potrafiła zrezygnować ze wszystkiego, co miała. I nie chodziło
tu o otaczające ją wygody i szczęście osobiste, ale o jej własne
życie. Czyż można sobie wyobrazić
większe poświęcenie, większy heroizm?
Świadectwo ofiary życia św. Joanny jest
szczególnie wymowne w czasach,
legalizacji aborcji, czyli zabijania
poczętych dzieci.
Niech św. Joanna Beretta Molla, która
zaświadczyła życiem o wielkiej miłości,
będzie nam pomocą i uprasza wszelkie
potrzebne łaski dla każdej rodziny.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM
ŚW. JOANNY BERETTY MOLLA
Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości
nad tę, kiedy ktoś daje życie za osobę ukochaną.
Dziękujemy Ci, że dałeś nam w osobie Świętej Joanny
płomienny przykład prawdziwej miłości i szacunku do
życia. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli Jej przykład
życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli.
Odnów we wszystkich kobietach, żyjących na całym
świecie, zrozumienie sensu ich misji i szacunku dla
każdego życia, które jest darem Boga, a na którego straży
winny stać nawet za cenę własnego życia.
Daj nam łaskę, której oczekujemy za wstawiennictwem
Świętej Joanny, która idąc za przykładem Jezusa,
ofiarnie złożyła swoje życie za życie innych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
February 16, 2020 / 16 lutego 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Annual Catholic Appeal

$ 5,236.00
($ 9,625.00)
($ 4.389.00)
$ 5,735.00

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.

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Week of February 16
Anonymous - $600
Helena Grot - $200
Grzegorz & Elżbieta Szeszko - $150
Lilia Czaja - $100
Janusz & Lucyna Kulawiak - $100
Roman Kulesza - $100

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy
Świętej wspólnota pozostaje w Bazylice i odbywa się spotkanie
modlitewne wspólnoty. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________

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

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

PAMIĄTKI Z JUBILEUSZU 125-LECIA
Jeśli ktoś jeszcze nie nabył pamiątek z jubileuszu 125lecia istnienia naszej parafii można to uczynić codziennie
od poniedziałku do piątku w biurze parafialnym.
ALBUM JUBILEUSZOWY - $25.00
DVD - $15.00
KUBEK Z LOGO PARAFII - $5.00

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

This week’s second collection
is for the Catholic Annual Appeal.
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na Doroczną Kwestę Katolicką. Bóg zapłać.
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

