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 18
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W int. żyjących rodziców i dobroczyńców zgromadzenia
zmartwychwstańców, +Ks. Ryszard Balazs CR;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki CR;
+Fausto Avella
7:00 PM - +Justyna Krukowska
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 19
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Jerzego i Emilii
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Fausto Avella; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Ks. Tadeusz Podkówka w 1. rocz. śmierci; +Justyna
Krukowska
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 20
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fausto Avella
7:00 AM - +Ks. Władysław Podeszwik
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; Fr. Adam Piasecki,
+Jeannette Lewandowski -1st anniversary of death; +Joseph Tokarz
7:00 PM - +Justyna Krukowska
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 21
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki, +Fausto
Avella
7:00 PM - W int. uciekających się do Boga za wstaw. św. o. Pio;
+Justyna Krukowska
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 22
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Zmarli księża i bracia zmartwychwstańcy
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki, +Fausto
Avella
7:00 PM - +Justyna Krukowska
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiąc
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Fr. Adam Piasecki; +Fausto Avella
2:30 PM - Wedding: Eddie Damian & Wioletta Kochan
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Fr. Adam Piasecki, +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla s. Marioli z ok. urodzin;
+Ks. Adam Piasecki; +Karol Żak, +Justyna Krukowska
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 24
6:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla s. Marioli z ok. urodzin;
+Ks. Adam Piasecki, +Janina Nawrot
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Sr. Mariola on her birthday; +Jan Plewa; +Helena
Jurczak
9:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla s. Marioli z ok. urodzin; O
Boże błog. i potrzebne łaski i zdrowie dla Agaty i Wojciecha w 17. rocz.
ślubu; +Ks. Adam Piasecki, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z
rodziny; +Stanisłwa i Konstyanty Olechno i zmarli z rodziny; +Andrzej
Niemiec, +Władysława Wicek, +Anna Rębacz w 1. rocz. śmierci;
+Edward Haruza, +Wacław Niewiarowski, +Jadwiga Zaborowska,
+Jadwiga Truchan, +Jadwiga Kozłowska, +Krystyna Marcinkiewicz
10:45 AM - Health & blessing for Sr. Mariola on her birthday; +Edward
& Lorraine Nazimek, +Mary Kopinski, +Pablo Hagad; +Fausto Avella,
12:30 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla s. Marioli z ok. urodzin;
+Ks. Adam Piasecki, +Zdzisław Pałasiński w 3. rocz. śmierci;
+Stanisław i Józef Siwiak i zmarli z rodziny Siwiak, +Julia i Roman
Jabłczyk i zmarli z rodziny Jabłczyk; +Maria Sroka; +Dusze w czyśćcu
cierpiące
5:00 PM - For Parishioners; Health & blessing for Sr. Mariola
6:30 PM - Za Parafian; O Boże błog. dla s. Marioli z ok. urodzin;
+Justyna Krukowska, +Ks. Adam Piasecki

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
Wesley Everett Wasik
Cefen Rain Tong Ngysa
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL

Eddie Damian & Wioletta Kochan

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Lucyna Zbroja Holstein
† Cecylia Rożnowska † Robert Kraszczyński
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

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

JANUARY 17, 2021

SUNDAY REFLECTION

LITURGICALLY SPEAKING

Readings: 1 Samuel 3:3–10, 19; Psalm 40:2, 4, 7–10
1 Corinthians 6:13–15, 17–20; John 1:35–42
In the call of Samuel and of the first Apostles, today’s
readings shed light on our own calling to be followers
of Christ.
Notice in the Gospel today that John’s disciples are
prepared to hear God’s call. They are already looking
for the Messiah, so they trust in John’s word and follow
when he points out the Lamb of God walking by.
Samuel is also waiting on the Lord sleeping near the Ark of the
Covenant where God’s glory
dwells, taking instruction from Eli,
the high priest. Samuel listened to
God’s word and the Lord was with
him. And Samuel, through his
word, turned all Israel to the Lord
(1 Samuel 3:21; 7:2–3). The
disciples too heard and followed words we hear repeatedly in today’s Gospel. They
stayed with the Lord and by their testimony brought
others to the Lord.
These scenes from salvation history should give us
strength to embrace God’s will and to follow His call in
our lives.
God is constantly calling to each of us - personally, by
name (Isaiah 43:1; John 10:3). He wants us to seek Him
in love, to long for His word (Wisdom 6:11–12). We
must desire always, as the apostles did, to stay where
the Lord stays, to constantly seek His face (Psalm
42:2). For we are not our own, but belong to the Lord,
as Paul says in today’s Epistle.
We must have ears open to obedience, and write His
word within our hearts. We must trust in the Lord’s
promise - that if we come to Him in faith, He will abide
with us (John 15:14; 14:21–23), and raise us by His
power. And we must reflect in our lives the love He has
shown us, so that others too may find the Messiah.
As we renew our vows of discipleship in the Eucharist,
let us approach the altar singing the new song of
today’s Psalm: “Behold I come . . . to do your will O
God.”
Scott Hahn

1/20 Saint Fabian, Pope or Saint Sebastian, Martyr
Pope St Fabian (- 250)
He became Pope in 236 and was martyred on 20 January 250,
during the persecution of the Emperor Decius.
St. Sebastian
Nothing is known about St Sebastian except the fact that he
was martyred early on in the persecutions of Diocletian. St
Ambrose knew of him and states that he was already
venerated in Milan in the fourth century. One of the seven
chief churches of Rome was built over his grave in 367.

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.
CHICAGO

1/21 - St. Agnes, Virgin & Martyr
Agnes was filled with the love of God
from an early age, vowed herself to
celibacy, and when the opportunity of
martyrdom arose, she did not hide away
but stepped forward and took it.
1/23 St Vincent (- 304)
He was born in Huesca and became a
deacon of the church of Saragossa
(Zaragoza). He was tortured to death in
Valencia, in the persecution of Diocletian.
After his death, his cult spread rapidly
through the Roman Empire.

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.”
ST. HYACINTH BASILICA

SECOND SUNDAY IN ORDINARY
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.
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ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2021
The Annual Catholic Appeal is an invitation for every Catholic
family to respond with a generous heart. Your gift will provide
inspiration, education and services to the less fortunate in our
Archdiocese and throughout the world.

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:

As you all know the archdiocese is going through the Renew
My Church process. Recently you were all asked to submit
your opinion. Those opinions were reviewed by our parish
committee as well as the opinions from the other parishes with
which we grouped. Each parish committee was asked to
synthesize the opinions and submit a recommendation as to the
how these three parishes are to move forward. These
recommendations have been forwarded to the Archdiocesan
Renew My Church Committee and eventually to the Cardinal
himself. We have been informed that the final decision of the
archdiocese will be given to us during the week of January 17.

marchforlifechicago.org/driveinrally

The over 56 million abortions since the 1973 decisions
of Roe v. Wade and Doe v. Bolton reflect with
heartbreaking magnitude what Pope Francis means by a
“throwaway culture.” However, we have great trust in
God’s providence. We are reminded time and again in
Scripture to seek the Lord’s help, and as people of faith,
we believe that our prayers are heard.
This Friday, January 22, 2021 the Church in the United
States observes the annual “Day of Prayer for the Legal
Protection of Unborn Children.” This day is set aside to
pray for the legal protection of human life and to do
penance for the violations to human dignity through
abortion. We are called to observe this day through prayer
and penance. More information: respectlife.org/january-22
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia: J 1,35-42
O co proszę? O pogłębienie swojej
bliskiej relacji z Jezusem
Stanę z uczniami przy Janie, aby – jak oni – przeżyć moje
pierwsze spotkanie z Jezusem (w. 35). „Oto Baranek
Boży” – to pierwsze słowa, jakie usłyszeli o Jezusie, gdy
Go zobaczyli (w. 36).
Kiedy po raz pierwszy wyraźnie zobaczyłem Jezusa w
moim życiu? Kto mi Go pokazał? Spróbuję sobie
przypomnieć słowa o Jezusie, które najbardziej poruszyły
moje serce i zbliżyły do Niego. Kiedy to było? W jakich
okolicznościach?
Wyobrażę sobie, że idę z uczniami za Jezusem (ww. 3738). Zobaczę, jak Jezus odwraca się, patrzy na mnie i
pyta: „Czego szukasz?”. Zatrzymam się nad tym
pytaniem. Jakie przeczucie budzi się we mnie? Czego
najbardziej szukam w moim życiowym powołaniu?
„Gdzie mieszkasz?” (w. 39). Będę patrzył na uczniów.
Zobaczę, z jaką pasją pragną poznać Jezusa. Czy jest we
mnie szczere pragnienie poznania Jezusa? Czy gotów
jestem, jak uczniowie, zostawić wszystko, aby Go lepiej
poznać? Co najbardziej osłabia we mnie pragnienie bycia
z Jezusem?
„Pozostali u Niego” (w. 39). Przebywanie z Jezusem
pozwala lepiej Go poznać i rozmiłować się w Nim. Czy
potrafię ofiarować sobie czas, aby pozostawać z
Jezusem? Czy jestem hojny i wielkoduszny na
modlitwie?
Zwrócę uwagę na entuzjazm uczniów po spotkaniu z
Jezusem (ww. 41-42). Przebywanie z Jezusem
przemienia. Zamienia ucznia w świadka. Czy w moim
świadczeniu o Jezusie przeważa osobiste doświadczenie
czy też powierzchowność, autentyzm, a może brak
wewnętrznego przekonania?
Będę prosił Jezusa, aby
pociągał mnie do siebie,
rozmiłował w sobie i
rozbudził
pragnienie
Jego bliskości i zażyłej
więzi. Będę trwał przy
Nim
i
powtarzał:
„Pragnę, abyś w moim
sercu
miał
zawsze
pierwsze miejsce!”.
Ks. Krzysztof Wons SDS

CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
18 stycznia - Św. Małgorzaty Węgierskiej
Małgorzata, córka króla węgierskiego Beli IV,
urodziła się w roku 1242, a zmarła w 1270
roku. Z powodu ślubu złożonego matce, aby
ocalić Węgry przed Tatarami, dziewczynka
wstąpiła do klasztoru, gdzie odkryła swoje
powołanie i przywdziała habit w 1262 roku.
Małgorzata, jedna z największych mistyczek
średniowiecza, zmarła w opinii świętości. Jej
kult był początkowo lokalny, ograniczony do
diecezji
Transylwania
i
zakonu
dominikańskiego, później, od 1943 roku, stał się powszechny.

19 stycznia - Św. Józefa Pelczara
Urodził się 17 stycznia 1842 r. we wsi
Korczyna koło Krosna. Jako biskup
przeprowadzał częste wizytacje parafii,
zachęcał
wiernych
do
udziału
w
nabożeństwach eucharystycznych, dbał o
wysoki poziom moralny i umysłowy
duchowieństwa. Miał wielkie nabożeństwo do
Najświętszego Sakramentu, Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej. Skutecznie starał się o budowę
nowych kościołów i kaplic. Z jego inicjatywy powstawały
ochronki dla dzieci, kuchnie dla ubogich, schroniska dla
bezdomnych, szkoły gospodarcze dla dziewcząt. Szerzył i
promował naukę społeczną papieża Leona XIII.

20 stycznia - Św. Sebastiana
Sebastian pochodził z Galii, żył na przełomie III i IV wieku.
Zaciągnięty do wojska Dioklecjana służył na obszarze między
obecnym terytorium Francji i Włoch. Ten trybun gwardii
pretorskich, nawrócony na chrześcijaństwo, najpierw
doświadczył męczarni, przeszyty licznymi strzałami z łuku, a
następnie został zamęczony pałkami, ponieważ nie chciał złożyć
ofiary bogom. Ikonografia ukazuje świętego w momencie
męczeństwa, przeszytego strzałami. Jest orędownikiem w czasie
epidemii.

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

BAZYLIKA ŚW. JACKA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
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KONCERT KOLĘD
W niedzielę, 10 stycznia, po Mszy św. o godz. 12:30 w naszej
bazylice odbył się Koncert Kolęd. W koncercie wzięli udział księża i
siostry pracujący w naszej parafii oraz soliści: Iza Stankiewicz,
Kasia i Elenka Mrugała. Dziękujemy panu organiście, Piotrowi
Mrugale, za przygotowanie koncertu, pani Edycie Mrugale za piękną
grę na skrzypcach, panu Konradowi Stankiewiczowi za gitarę, panu
Jurkowi Kusiakowi, który grał na perkusji, scholi pod batutą pana
Piotra oraz niezastąpionemu panu Eugeniuszowi Bożkowi,
odpowiedzialnemu za nagłośnienie.

Odnów Mój Kościół

KWESTA KATOLICKA 2021
Już niedługo rozpocznie się Coroczna Kwesta Katolicka,
która ma na celu wspierać najbardziej potrzebujących a
także wszelkiego rodzaju programy edukacyjne na terenie
naszej archidiecezji. Zachęcamy parafian do włączenia
się w tę akcję poprzez wsparcie duchowe i materialne.

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/

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2020
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać zaświadczenie
potrzebne do rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą ofiar
złożonych na naszą parafię w 2020 roku, proszeni są kontakt z
biurem parafialnym pod numer tel.: 773-342-3636.

CHICAGO

Jak wszyscy wiemy, Archidiecezja przechodzi proces
„Odnów Mój Kościół”. Ostatnio poproszono parafian o
przedstawienie opinii na temat możliwych scenariuszy
łączenia parafii. Opinie te, jak również opinie innych
parafii, zostały przedstawione archidiecezji. Każdy
komitet parafialny został poproszony o podsumowanie
tych opinii i przedłożenie rekomendacji co do dalszego
rozwoju tych trzech parafii. Te zalecenia zostały
przekazane Archidiecezjalnemu Komitetowi „Odnów
Mój Kościoł” i ostatecznie samemu Kardynałowi.
Zostaliśmy poinformowani, że ostateczna decyzja
archidiecezji zostanie nam przekazana w następnym
tygodniu. Módlmy się o światło Ducha Św. dla biskupów
oraz duszpasterzy podejmujących ważne decyzje w
naszej archidiecezji.
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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

January 10, 2021 - 10 stycznia 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Repairs

$7,981.00
$10,000.00
$(2,833.00)
$5,083.00

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
01/10/2021
$1,000 - ISS Construction & Decign, Inc
$600 - Maria i Zbigniew Skirucha, Anonymous
$500 - Teresa & Józef Duda
$250 - George Sadilek
$200 - Bronisława Pieniązkiewicz
$120 - Adma Wojtyrowski
$150 - Antoni Michalczyk
$100 - Helena Pogorzelska, Czesław i Elżbieta Garbarz,
Marek Średniawa, Michael McGuire, Guadalupe Ramos,
Gaston Uviedo, Stanisław Wala, Stanisława Kruk

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

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

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the Repairs.
Thank you for your support.
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.
17 stycznia - Ogrzewanie i oświetlenie
24 stycznia - Kościół w Ameryce Łacińskiej
31 stycznia - Naprawy i remonty (różowe koperty)
CHICAGO

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

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

