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 - JANUARY 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - W int. Bogu wiadomej; O Boże błog. dla Prezydenta Trumpa
i jego rządu; +Ks. Adam Piasecki, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur,
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz & Juan Diaz; +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata, +Maria Rempala
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 12
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - W int. Bogu wiadomej, O Boże błog. dla prezydenta Trumpa
i jego rządu; +Ks. Adam Piasecki, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur
8:00 AM - Health & blessing for Paul; God’s blessing for Beatriz and
Juan Diaz; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata, +Maria rempala, +Justyna Krukowska
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 13
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Władysława z ok. urodzin; W int.
Bogu wiadomej, O Boże błog. dla prezydenta Trumpa i jego rządu;
+Ks. Adam Piasecki, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur
8:00 AM - God’s blessings for Beatriz & Juan Diaz, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla Władysława z ok. urodzin;
+Eugeniusz Kuriata, +Henryk Krasowski w 17. rocz. śmierci; +Maria
Rempala, +Justyna Krukowska
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 14
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - W int. Bogu wiadomej; O Boże błog. dla Prezydenta Trumpa
i jego rządu; +Ks. Adam Piasecki, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth & Jesus Anaya; God’s
blessings for Beatriz and Juan Diaz; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Maria Rempala, +Justyna Krukowska
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 15
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki
8:00 AM - God’s blessings for Beatriz and Juan Diaz; +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Justyna Krukowska
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki
8:00 AM - God’s blessings for Beatriz and Juan Diaz; +Edward &
Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Patrick Connolly; +Irene Bork;
+Walerya Wielgus
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Mirosław Szczerbowski, +Karol Żak,
+Maria Kulawiak, +Józef Kulawiak, +Justyna Krukowska
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 17
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Jan
Plewa, +Ks. Adam Piasecki
9:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z
rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Andrzej
Niemiec, +Władysława Wicek, +Edward Haruza, +Pablo Hagad;
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki, +Mary
Kopinski, +Fausto Avella,
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Wiktor Węgrzyn - Komandor
motocyklowych Rajdów Katyńskich w 4. rocz. śmierci; +Helena,
Romuald Sojka
5:00 PM - For Parishioners; +Matthew & Harriet Czajkowski
6:30 PM - Za Parafian; +Ks. Adam Piasecki, +Justyna Krukowska

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK 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
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.

BAPTISM / CHRZTY

Rose Wozniczka
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Eddie Damian & Wioletta Kochan

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Fausto Avella, † Jesse J. Juarez

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

THE BAPTISM OF THE LORD
SUNDAY REFLECTION
Today we celebrate the feast of
the Baptism of the Lord.
In most years, this feast is
celebrated on the Sunday after
Epiphany. When Epiphany falls
on either January 7 or 8, the
Baptism of the Lord is celebrated on the Monday after
Epiphany.
In today's Gospel we hear John the Baptist contrast his
baptism of repentance with the baptism that Jesus will
inaugurate. John the Baptist says that he has baptized
with water, but that the one who is to come will baptize
with the Holy Spirit. John's baptism was not yet a
Christian baptism; it was a preparation for the Christian
Baptism we celebrate today, and through which sins are
forgiven and the gift of the Holy Spirit is received. In
accepting John's baptism, Jesus, though sinless, united
himself with all sinners.
The baptism of Jesus is reported in each of the three
Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke. Clearly,
Jesus' baptism was an event of great significance for
Jesus and for the early Christian community. Mark and
Luke report the story from Jesus' perspective; the voice
from heaven is addressed to Jesus. In Matthew's
Gospel, the voice from heaven
speaks to all who are present. The
descent of the Holy Spirit on Jesus
at his baptism shows that
something new is beginning
through the baptism and ministry
of Jesus.
The baptism of Jesus is considered
an important manifestation of God
in the person of Jesus, another
epiphany. Jesus' baptism
inaugurates his mission. Mark's
Gospel moves quickly from the report of Jesus' baptism
to Jesus' temptations in the desert to his ministry in
Galilee after John's arrest. The end of the ministry of
John the Baptist is the beginning of Jesus' ministry. In
an analogous way, our Baptism inaugurates our mission
as Christians.
Surprisingly, on this the last day of the Christmas
season the Gospel does not tell a story from Jesus'
childhood. Instead the Gospel reveals Jesus'
relationship to God: the Son of Mary and Joseph is also
God's own Son. We believe that through Baptism we
are also made children of God.
CHICAGO
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LITURGICALLY SPEAKING
1/13 St Hilary of Poitiers (- 367)
He was born at the beginning of the
fourth century. He was elected
Bishop of Poitiers in 350. He fought
strongly against Arianism and was
exiled by the Emperor Constantius.
His works are full of wisdom and learning, directed to
the strengthening of the Catholic faith and the right
interpretation of Scripture. He died in 367. He was
declared a Doctor of the Church by Pope Pius IX in
1851.
1/15 Saint Ita (c.475 - 570)
She was born in County Waterford and founded a
community of women in County Limerick, at a place
now called Killeedy after her. She was known for her
sanctity and for her gift of prophecy and was held in
veneration by a large number of saints, both men and
women.
1/16 Saint Fursa (- c.650)
He was an Irish monk who did much to establish
Christianity throughout the British Isles and particularly
in East Anglia, at a time when a high Christian
civilization existed in Ireland but had been largely
wiped out elsewhere.
1/17 Saint Anthony Abbot

Week of Prayer for Christian
Unity
January 18-25.
The Week of Prayer for Christian
Unity in 2021 was prepared by
the Monastic Community of Grandchamp in
Switzerland The theme that was chosen, “Abide in my
love and you shall bear much fruit”, is based on John
15:1-17 and expresses Grandchamp Community’s
vocation to prayer, reconciliation and unity in the
church and the human family.
In choosing the 2021 theme, the Community of
Grandchamp desired to share the experience and
wisdom of their contemplative life abiding in the love
of God and keeping his commandment of “loving one
another as He has loved us.” They remind Christians
worldwide about the importance of praying for the
fruits of closer communion with our brothers and
sisters in Christ and greater solidarity with the whole of
creation. “In these days of the Coronavirus threat, our
world has become smaller,” said Fr. James Loughran,
SA. “We are one in our response. More than ever, we
need to appreciate the value of Christian unity.”
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THE BAPTISM OF THE LORD
PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered
parishioner, is kindly reminded to stop
by the parish office to register.
Registration takes only a few minutes. The Parish
office is open Monday through Friday from 9:00 am to
7:00 pm with a lunch break from 1:00 – 1:30. The
office is not opened on Saturday or Sunday. Being a
registered parishioner is very important. When wanting
to be a godparent or sponsor, many parishes require
that you show that you are an active member of some
parish. If you are not registered, we cannot provide that
documentation.
REMINDER!

It is important that you continue to sign up for
Sunday Masses. You can do it online:
sthyacinthbasilica.org or by calling the parish
office.
Please bring your own face mask. Masks should be worn
for the entire time the faithful are in the church.
For the safety of both worshipers and priests, all
worshipers receiving the Eucharist must have their hands
disinfected prior to doing so. Thank you for your
cooperation.
MARCH FOR LIFE 2021 DRIVE-IN RALLY
We’re inviting you to join us at the March for Life
Chicago on January 23.
Many of the stops this year are drive-in rallies, a
powerful way to gather together in a safe and strong way.
We’re also inviting you to become a caravan leader who can
lead people from your area to the tour stop! We’ll be sending
caravan leaders free pro-life signs to display on the ride there
and at the rally!
MORE INFORMATION AT:

marchforlifechicago.org/driveinrally
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THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
12/27/2020 - 01/03/2021 & Christmas
$10,000 - Quality Building Supply Co, Inc
$2,325 - Anonymous
$1,100 - Anna Scislowicz,
$1,000 - Leszek Ballarin, Eugeniusz & Iza Bożek,
$750 - The Marvin & Ben Brustin Charitable
Foundation
$500 - Ronald Toczek, Krzysztof Ocytko, Gilbert
Galarza, Michael McGuire
$360 - Adam Wojtyrowski
$300 - Kazimierz Masłowiec, Maciej & Joanna
Dominski, Lilia Czaja, Czesław & Elżbieta
Garbarz, Czeslawa & James Kolak
$200 - Zofia Rychtarczyk, Chester Jandura,
Bronislawa Pieniazkiewicz, Stanislaw
Smreczak, Grzegorz Szeszko, Walter
Kociubinski, Florian Stopka, Janusz Kulawiak,
Andrzej Stopka,
$175 - Brenda Gallardo
$150 - Czeslawa & George Zalewski, Steven &
Joanna Cioromski, Margaret & Andrew
Pawlusiewicz
$120 - Halina i Jan Półtorak
$100 - H.K. & Janusz Grotkowski; Władysław
Rutkowski, Krzysztof Holodniak, Dorota Osika,
Stanislaw Kielbasa, John Kociubinski, Katarzyna
Ziaja & Juan Guillen, Rodzina Chudy, Teresa
Benbenek, Muszynski Family, Maria Szwedziuk,
Franciszka Staszewski, Józef & Anna Borzym,
Robert Polinski, Stanislawa Kruk, Stanislaw &
Halina Urbaniak, Stefan Holodniak, Adam
Czapulonis, Kia & Leonard Loster, Grzegorz
Lepionka, Kazimierz Czechura, George Balaban,
John Prangl & Nancy Sobolewski, Wiesław
Giebultowicz, MK Carpet, Mariusz Kania, W.
Ziemba, Tadeusz Szwajnos, Stanislaw
Kielczewski, Boleslaw Cieslukowski, Zenobia
Milewski, George Balaban, Zdzislaw Maka,
Danuta Pluta, Daniel & Bronislawa Gibala, Jan &
Maria Nowak, MKVJ Dziecina, Piotr Domanski,
Walter Kociubinski, Dariusz Kubiak, Daniela
Sitko, Piotr Scehura, Raul Madarang, Joseph
Kopinski, Paula Scibor, Stanislaw Wyszomierski,
Jan & Wanda Haptas, D.J. Mussen, Victoria
Reformina
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CHRZEST PAŃSKI

10 STYCZNIA 2021
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

ROZWAŻANIE

Ewangelia: Mk 1, 7-11

10 stycznia - Święto Chrztu Pańskiego
Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r.
pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia
(ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II
(1969) - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

O co proszę? O głęboką radość z
godności dziecka otrzymanej na
chrzcie
W pierwszej części medytacji skupię uwagę serca na
Janie Chrzcicielu (ww. 6b-8). Będę podziwiał jego
pokorę i rozmiłowanie w Jezusie. Odwraca uwagę od
siebie. Chce, aby słuchający uwierzyli w Jezusa.
Z wdzięcznością pomyślę o osobach, które – jak Jan
Chrzciciel – po raz pierwszy przyprowadziły mnie do
Jezusa – do chrztu świętego. Przypomnę sobie, sytuacje,
w których dzięki ludziom odkrywałem Jego wielkość,
dobroć i miłość.
Zatrzymam się dłużej na słowach Jana: „On chrzcić was
będzie Duchem Świętym” (w. 8). Uświadomię sobie, że
przez polanie wodą chrztu otrzymałem Ducha Świętego,
który we mnie mieszka i modli się ze mną. Czy wierzę w
moją duchową godność?
Z miłością popatrzę na Jezusa, który przyjmuje od Jana
chrzest (w. 9). Robi to dla mnie. Już wtedy pragnął
mojego chrztu. W Jordanie myślał także o mnie! Czy
wierzę głęboko, że Jezus podjął swoją misję dla mnie?
Jezus, który rozpoczyna swoją misję nierozpoznany,
otrzymuje potwierdzenie, że Ojciec ma w Nim
upodobanie (w. 11). Ta wewnętrzna świadomość będzie
dla Niego największym oparciem aż po krzyż.
W chwili mojego chrztu Ojciec powiedział także do
mnie: Ty jesteś moje dziecko umiłowane. Czy czuję się
umiłowanym
dzieckiem
Ojca i przybranym bratem
Jezusa?
Czy
wierzę
głęboko, że Ojciec ma we
mnie upodobanie? Zwierzę
się Bogu z moich odczuć i
przekonań.
Poproszę o łaskę trwania w
głębokiej
radości,
że
jestem dzieckiem Boga.
Poproszę Jezusa, mojego
Brata, aby prowadził mnie
za rękę, aby posyłał mi
swego Ducha miłości i
prawdy. Będę mówił do Jego serca: „Daj
doświadczyć, że Ojciec ma we mnie upodobanie!”.

Baranek Boży, niewinny i czysty,
Przyjął na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty ukazał nam drogę
Do nawrócenia
Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia
Ale w krynicy paschalnej kąpieli
Bo w niej zawarta jest moc odkupienia
Przez krew Jezusa

Z Liturgii Godzin

12 stycznia - Św. Arkadiusza (wsp. dow.)
Urodził się w 284 r. w Cezarei
Mauretańskiej, dzisiejszej Cherchel w
Algierii. Jak wielu chrześcijanom pierwszych
wieków przypadło mu żyć w czasach
okrutnych prześladowań, związanych z
panowaniem w imperium rzymskim cesarza
Dioklecjana. Arkadiusz był człowiekiem
niezmiernie bogatym, a przy tym wielce
pobożnym i miłosiernym dla ubogich. Często to, co posiadał
potrafił rozdawać potrzebującym. Przychodzili do niego nie
tylko chrześcijanie, wiedząc, że jego dobre serce nie odmówi im
pomocy. Arkadiusz, wiedząc dokładnie o czekających go
kaźniach, nie zamierzał błagać o litość, którą mógłby otrzymać
w zamian za zaparcie się wiary. Przez swą postawę oraz słowa
otuchy stał się umocnieniem dla znoszących prześladowania i
ratownikiem dla uginających się pod ciężarem cierpienia

13 stycznia - Św. Hilarego, doktora Kościoła (wsp. dow.)

Hilary urodził się w Poitiers około 315
roku.Pochodził z rodziny pogańskiej,
szukał prawdy najpierw w filozofii,
potem w Ewangelii. To poszukiwanie
doprowadziło go do nawrócenia i
wyboru życia mniszego, choć miał
żonę i był ojcem rodziny. W 350 roku,
krótko po przyjęciu chrztu, został
ogłoszony biskupem Poitiers. Niestrudzenie zwalczał herezje, za
co został skazany na wygnanie przez cesarza Konstancjusza II.
Autor traktatów teologicznych, był pierwszym hymnografem.
Zmarł w 367 roku.

mi

Krzysztof Wons SDS
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CHRZEST PAŃSKI
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 stycznia serdecznie zapraszamy na
nabożeństwo fatimskie po Mszy św.
wieczornej o godz. 7:00.
Nabożeństwo fatimskie odprawiane w
wielu parafiach i ośrodkach religijnych są
wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią
na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane
do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku.
Zapraszamy !

OPŁATEK SODALICJI
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA
JEZUS
Wszystkie członkinie Sodalicji
serdecznie zapraszamy na spotkanie
opłatkowe w niedzielę, 17 stycznia
2021 w kawiarence w Resurrection Hall.
Program spotkania:
12:30 PM - Msza Św. w
intencji członkiń;
1:30 PM - Opłatek
PAPIESKA INTENCJA NA STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc
się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

MARSZ DLA ŻYCIA
W tym roku Marsz dla Życia będzie
miał nieco inny charakter. Zachęcamy
do uczestnictwa w Chicago March for
Life Drive-in Rally - 23 stycznia 2021. Więcej
informacji na stronie: https://marchforlifechicago.org/
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Fr. Steve Bartczyszyn; Fr. Michał Osuch, Fr.
Francis Rog, Fr. Tomasz Wojciechowski; Bp.
Robert Kurtz, Fr. Edward Jaskuła, Fr. Antoni Bus,
Fr. Paul Smith, Fr. Miroslaw Stepien, Dolores
Kielas, Monika Krzyżewski, Annabelle, Dominik,
Rosa Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia
Fruguglietti, Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose
Bruna, Anna Borzym, Ted Noga.
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Postanowienia noworoczne często obejmują rzeczy świeckie.
Decydujemy się zrzucić wagę, znaleźć dodatkową pracę, czy
chodzić na siłownię. Zobowiązania te – choć często słuszne –
nie obejmują jednak kwestii kluczowych – rozwoju
duchowego. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji
katolickich postanowień na Nowy Rok.
1. Regularna spowiedź
Świętowanie Nowego Roku ma wymiar symboliczny. Z tej
okazji otwieramy szampany, wznosimy toasty i śpiewamy.
Potem jednak często zdajemy sobie sprawę, że nic się w
rzeczywistości nie zmieniło, a wszystko zostaje po staremu.
Istnieje jednak sposób na prawdziwe rozpoczęcie życia na
nowo – to spowiedź i związane z nią nawrócenie.
2. Częsta lektura duchowa
Wiele wysiłku wkładamy w poprawę swej kondycji fizycznej.
Warto, by w parze z tym szła poprawa kondycji duchowej.
Stała lektura religijna to nieoceniona pomoc w realizacji tego
celu. Nie trzeba poświęcać jej wiele czasu. 5-10-15 minut
dziennie również przyniosą owoce w życiu. Można korzystać z
aplikacji internetowych np. Evangelizo, dostępnej także w
języku polskim.
3. Codzienna modlitwa
Bodajże św. Teresa Benedykta (Edyta Stein) stwierdziła, że 5
minut głębokiej modlitwy dziennie wystarczy, by dojść do
świętości. Warto znaleźć na tę rozmowę z Panem Bogiem stałą
porę dnia – na przykład wieczór lub poranek.
4. Ofiarowanie Panu Bogu pracy
Istnieje prosty i niezabierający niemal w ogóle czasu sposób na
to, by modlitwę wydłużyć na cały dzień. To ofiarowanie Bogu
swej pracy i trudu – na przykład w jakiejś intencji. Ofiarować
Bogu możemy każde zajęcie intelektualne, fizyczne, zawodowe
czy domowe.
5. Dobry odpoczynek
Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą pracą. Warto
oderwać się od codzienności i uczynić postanowienie dobrego
odpoczynku. Opcji jest wiele: dobra lektura, słuchanie
poruszającej muzyki,, spacer na łonie przyrody, a może stare
dobre zbieranie znaczków.
6. Spędzanie czasu z rodziną
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – mówił ks.
Twardowski. Starzy dziadkowie czy rodzice odchodzą na inny
świat, a dzieci szybko opuszczają ojca i matkę. Pojawia się
wówczas żal, że zbyt mało czasu z nimi spędziliśmy. Warto
temu przeciwdziałać, nim będzie zbyt późno.
7. Będziemy dla siebie milsi
Pytani o noworoczne postanowienia, rodzice często wymieniają
cierpliwość: „Będę bardziej cierpliwy”; „Nie będę tyle
krzyczeć”, „Nie będę się tak łatwo denerwować”. Może
dobrym pomysłem byłoby podjąć wspólny wysiłek, żeby być
miłym dla siebie wzajemnie? Odbyć rodzinną naradę,
porozmawiać o tym, jakich zachowań każde z nas chciałoby
widzieć mniej i spróbować chociaż trochę je kontrolować,
mniej się kłócić, być bardziej elastycznym, okazywać sobie
więcej zrozumienia i miłości.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 24/25, 2020 - CHRISTMAS

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Christmas
2nd Collection - Repairs

$22,942.00
$ 7,881.00

December 27, 2020 - 27 grudnia 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Repairs

$8,403.00
$10,000.00
$(1,597.00)
$4,819.00

January 3, 2021 - 3 stycznia 2021
Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Energy
New Year’s Day

$7,167.00
$10,000.00
$(2,833.00)
$6,298.00
$5,641.00

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.

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 Św.
odbywa się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę
miesiąca po Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne
kursy przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami
oraz w soboty i niedziele. Lokalizacja klas na
północnej i południowej stronie Chicago. W celu
zapisania się proszę dzwonić na numer: 773-481-5400.
SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the Repairs.
Thank you for your support.
January 10 - Repairs (pink envelopes)
January 17 - Energy needs
January 24 - Latin America
January 31 - Repairs (pink envelopes)
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na remonty i
naprawy. Bóg zapłać za ofiarność.
10 stycznia - Naprawy i remonty (różowe koperty)
17 stycznia - Ogrzewanie i oświetlenie
24 stycznia - Kościół w Ameryce Łacińskiej
31 stycznia - Naprawy i remonty (różowe koperty)
CHICAGO

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każda środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. 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

