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 25
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Wioletty i Magdaleny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fausto Avella
7:00 PM - O Boże błog i potrzebne łaski dla siostry Marioli Indy z
okazji urodzin (int. od grupy sprzątającej kościół); O potrzebne łaski dla
osób sprzątających kościół i ich rodzin; O Boże błog. i potrzebne łaski
dla Miłosza Popławskiego w dniu imienin; +Justyna Krukowska
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 26
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Fr. Adam Piasecki,
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fausto Avella;
7:00 PM - +Justyna Krukowska
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 27
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Robert Kraszczynski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fausto Avella;
7:00 PM - +Jan Plewa, +Justyna Krukowska
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 28
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Robert Kraszczynski
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek, +Fausto Avella;
7:00 PM - Ks. Adam Piasecki, +Justyna Krukowska, +Edmund Lipiński
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 29
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czuśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fausto Avella
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki-7. m-c po śmierci; +Justyna Krukowska
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki;
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Fr. Adam Piasecki, +Irene
Bork; +Mary Esther Zygmunt; +Fausto Avella
7:00 PM - +Justyna Krukowska
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 31
6:00 AM - +Janina Nawrot, +Ks. Adam Piasecki
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Jan
Plewa, +Helena Jurczak,
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 Hadag
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Mary Kopinski
12:30 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Staroń;
Dziękczynno-błagalna z prośbą o Bożą opiekę dla Antosia z ok. 3 rocz.
chrztu św.: +Ks. Adam Piasecki, +Helena i Edward Staroń i zmarli z
rodziny Staroń, Radosz, Samiec, Kubiszyn, Fryżewskich, Nowickich,
Załeskich, Kowalskich, Cebulskich, Gmyrek oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące; +Maria Cholewa - int. od Sodalicji Św. Teresy;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian;

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. 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
Mark Zimin
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Maria Cholewa
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.

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

JANUARY 24, 2021

SUNDAY REFLECTION

LITURGICALLY SPEAKING

Our readings today speak of “Kairos” times, of God
proclaiming new moments of opportunity of encounter
with the Divine. From Jonah, we hear of God’s summons
to the people of Nineveh to turn from evil. We hear Paul
tell the church in Corinth that those who live in Christ
must avoid clinging to anything transient, as all is
secondary to God. And we hear of the beginning of Jesus’
ministry in Mark, as Jesus proclaims a moment of both
opportunity and crisis. In these passages, there are no
delaying tactics, no getting caught up in life’s distractions.
Just a simple moment of choice. Perhaps we have had
“Kairos” moments like these, or we may be facing one
now. Sometimes, amid the complexities and uncertainties
of our lives, clear choices emerge, and God asks us to
choose. And our always patient and merciful God will
accompany us in our choices.
Mark describes the beginning of Jesus’ ministry with
his proclamation that the “kingdom of God is at hand.”
The rest of Mark’s Gospel—all of Jesus’ preaching and
healing, his death and resurrection—describes the
inauguration of this kingdom of God. For Mark, the life of
Jesus is the center point of history, where everything leads
up to Jesus, and everything follows
from Jesus. Mark then tells us that the
first disciples follow Jesus immediately
and wholeheartedly. They leave their
work and family, all for Jesus. Because
compared to Jesus and the life he
offers, everything else is secondary.
Perhaps our invitations from God
do not entail such dramatic life changes. But all who
follow Jesus are called to align our life and values with his
ways of love. As we continue to mature in love and in
faith, we might ask: What needs to be renewed, reoriented, or discarded in light of our life in Christ?
Jonah makes a rare appearance this week. The book
of Jonah is a fascinating tale of God, stubborn Jonah,
surprising Nineveh, and the famous fish (or whale). Please
consider reading the whole book, just 48 verses, together
with a good commentary. The book is read at Jewish
services at Yom Kippur, as a profound reflection about
God and about all of us. Today’s passage takes place
shortly after Jonah’s time in the fish’s belly. Jonah finally
performs the task that God asks of him, to call the people
of Nineveh to repentance. (Nineveh was notorious for its
brutality.) Their sudden repentance is bitterly accepted by
Jonah, as he resents God’s mercy for Nineveh. God
reminds Jonah that the people of Nineveh are God’s
beloved too. Like the parable of the Prodigal Son, the
story hints at the vastness of God’s mercy, especially
forgiveness of those who seem least deserving. We are
reminded that all of us are sinners, and we are all in need
of God’s mercy.

1/25 The Conversion of Saint Paul
Saul, the young man who looked after the
cloaks of the men who were stoning
St Stephen, grew into a dedicated and
efficient persecutor of Christians. Today’s
feast celebrates the day that Christ appeared
to him in a vision as he was on the way to
Damascus, reproached him for his persecutions and
converted him to the true faith.
1/27 St Angela Merici (1470 - 1540)
She was born in Desenziano, in Lombardy,
in about 1470. She became a Franciscan
tertiary and set up a school to instruct girls in
Christanity and good works. In 1535 she
founded the Ursulines, an order of nuns
devoted to giving a Christian education to
girls from poor families. She died in 1540.
1/28 St Thomas Aquinas (1225 - 1274)
He was born of a noble family in
southern Italy, and was educated by the
Benedictines. In the normal course of
events he would have joined that order
and taken up a position suitable to his
rank; but he decided to become a
Dominican instead. His family were so scandalized by this
disreputable plan that they kidnapped him and kept him
prisoner for over a year; but he was more obstinate than they
were, and he had his way at last. Thomas studied, and
taught, and argued, and eventually the simple, common-sense
philosophy that he worked out brought an end to
controversy. Out of his work came many writings including
the Summa Theologiae.
1/31 St John Bosco (1815 - 1888)
He was born in Piedmont of a peasant family, and he was
brought up by his widowed mother. He became a priest, and
his particular concern was for the young. Despite many
difficulties, caused both by the anti-clerical civil authorities
and by the opposition of some senior people within the
Church, his enterprise grew, and by 1868 over 800 boys and
young men were under his care. To ensure the continuation
of his work, he founded a congregation, which he named
after St Francis de Sales
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Dear Parishioners of St Hyacinth Basilica, Our Lady
of Grace and St. Sylvester Parishes,

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.
In keeping with its mission, the
Archdiocesan Council of Catholic Women
annually provides one four-year renewable
scholarship. The recipient should be a
young woman graduating from high school
and continuing her education in a college or
university. The student must belong to a
parish in the Archdiocese of Chicago. Below you can find
general rules and links to printable letters, including last year’s
scholarship essay.
This scholarship is available for high school seniors who meet
the following criteria:
• Have maintained a C average in high school
• Have been involved in extra-curricular activities at church,
in their community or at school
• Plan to attend a college
In addition, each application must submit the following:
• Latest transcripts
• English language in the 300 word essay titled, “What it
means to be a Catholic woman in the World Today” (typed and
double-spaced on a standard 8.5x11” page) Two letters of
recommendation, one from their Dean of Students of
Counselor and another from a pastor, youth minister or nonfamily member. Students should mail the essay, transcripts,
signed application, and recommendations with a postmark
dated no later than April 30, 2021 to:

Archdiocesan Council of Catholic Women
Scholarship Committee
3525 South Lake Park Avenue; Chicago, IL 60653

The $1,000 per year scholarship will be paid per semester upon
receipt of the previous semester’s transcript.
CHICAGO

Cardinal Cupich made the following decisions
regarding the parish structure in Logan SquareAvondale:
St. Hyacinth Basilica will remain in its current
structure and continue under the leadership of
the Resurrectionist Fathers.
Effective July 1, 2021, Our Lady of Grace and St
Sylvester will unite as a new parish, continuing to
use both churches for Mass.
We would like you to know that we received this
news as one Community with great peace and hope.
Our commitment to support this great effort to make
our Catholic parishes stronger and vibrant remains
our goal.
The process of renovation does not end with this
announcement. It will require the participation of all
of us during this time of transition and renovation.
With the help of our Risen Lord, we have certainty
that we will accomplish it together.
We Pastors, Fr. Baldeon Lope, Fr. Jankowski, and
Fr. Mukundi, are grateful to all our parishioners for
their love and support of the Church as a whole, and
our particular parish communities.
Please be assured of our prayers and may God bless
and keep you.

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.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Ewangelia: Mk 1,14-20
O co proszę? O zerwanie z wszelką
przeciętnością i o nową gorliwość
ewangeliczną
Zauważę, że przepowiadaniu Dobrej Nowiny od samego
początku towarzyszy cierpienie i prześladowanie (w. 14).
Czy chcę jak Jan iść drogą Jezusa? Wyznam Jezusowi moje
oddanie, ale także moje lęki i opory.
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (w. 15).
Pomyślę, że Jezus kieruje te słowa wprost do mnie. Mój
najważniejszy czas już się wypełnił. Jezus przyszedł dla
mnie. Dla mnie cierpiał, umierał na krzyżu i
zmartwychwstał. Ze swej strony uczynił wszystko, co mógł.
Królestwo łaski jest tak blisko mnie jak tylko jest to
możliwe. Ode mnie zależy moje wieczne szczęście. Czas
mojego życia jest czymś bardzo względnym wobec czasu
wiecznego królestwa.
Poproszę Jezusa, aby Jego słowa „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” przeniknęły mnie i głęboko przejęły (w. 15).
Jakie odczucia wywołuje we mnie wezwanie do nawrócenia?
Jaki powinien być mój pierwszy krok w stronę nawrócenia?
Będę wpatrywał się w Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana.
Wyobrażę sobie, jak zarzucają sieci, jak przy łodzi zajęci są
pracą, która była całym ich życiem, zawsze blisko ojca.
Spotkanie z Jezusem tak głęboko ich porusza, że zostawiają
wszystko i idą za Nim (ww. 16-20).
Wrócę pamięcią do osobistych spotkań z Jezusem, które
przemieniły moje życie. Zapytam siebie, jaki jest obecnie
poziom mojej „pierwotnej miłości” do Jezusa. Czy się
pogłębia? Czy nie osłabł? Czy nie wracam do moich „sieci”,
które kiedyś dla Niego zostawiłem?
Będę szczerze rozmawiał z Jezusem o mojej wierności i
niewierności. Zaproszę Go na nowo w moje życie. Będę
prosił, aby rozbudził we mnie silne pragnienie nawrócenia i
zerwania z nieuporządkowanymi przywiązaniami. Będę
częściej wyznawał: „Chcę być wolny dla Ciebie!”.

Krzysztof Wons SDS
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25 stycznia - Nawrócenie Św. Pawła
Szaweł z Tarsu, który później zmienił
imię na Paweł, jako faryzeusz był
zaciekłym prześladowcą chrześcijan
zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa. W
trakcie podroży do Damaszku, ukazał
mu się Chrystus, mówiąc: „Ja jestem
Chrystus, którego ty prześladujesz”. Z
powodu tego nadzwyczajnego wydarzenia upadł na ziemię
i stracił wzrok, który odzyskał po nałożeniu rąk przez
Ananiasza, chrześcijanina mieszkającego w mieście, od
niego otrzymał też chrzest. Święto Nawrócenia Świętego
Pawła obchodzono już w VI wieku. W związku z tym
szczególnym epizodem święty jest przedstawiany zwykle
jako silnie zbudowany żołnierz, który spada z konia i
zostaje oślepiony.
26 stycznia - Św. Tymoteusza i Tytusa
Tymoteusz pochodzi z greckiego i
znaczy „ten, który czci Boga”; Tytus,
pochodzi
z
łaciny,
znaczy
prawdopodobnie
„obrońca”.
Uczniowie Świętego Pawła, żyli w I
wieku. Tymoteusz miał ojca poganina
i matkę żydówkę, później nawróconą i ochrzczoną razem
z nim. Spotkał Apostoła Pawła w czasie jego drugiej
podroży i został przez niego wysłany jako biskup do
Efezu. Tytus był greckim poganinem, prawdopodobnie
nawróconym przez Pawła, którego był mężnym
współpracownikiem, zwłaszcza w kwestii Koryntian i
Soboru Jerozolimskiego. Był biskupem Gortyny na
Krecie.
27 stycznia - Bł. Jerzy Matulewicz
28 stycznia - Św. Tomasz z Akwinu
Był człowiekiem oddanym nauce, otwartym,
wrażliwym i niezwykle pracowitym. Jednocześnie
fascynował swoją gorliwością w modlitwie.
Osobiście zaangażował się w szerzenie kultu i
adoracji Najświętszego Sakramentu.

ZAPISY NA MSZE ŚW.
Przypominamy, że w związku z panującą
sytuacją pandemii wciąż jest wymagane
zapisywanie się na niedzielną Mszę św.
Można to uczynić na naszej stronie
internetowej lub dzwoniąc do biura parafilanego (773)
342-3636. Należy podać swoje imię i nazwisko, godzinę
Mszy św. oraz ilość osób.
Bardzo prosimy na Mszę św. przynosić swoje maseczki i
pamiętać o dezynfekcji rąk.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Odnów Mój Kościół

Drodzy Parafianie Bazyliki św. Jacka, Matki Bożej
Łaskawej i św. Sylwestra,
Kardynał Cupich ogłosił poniższą decyzję
dotyczącą struktury naszych trzech parafii w
granicach dzielnic Logan Square – Avondale:

24 STYCZNIA 2021
Najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Najświętszej oraz
uśmiechu na każdy dzień dla
Siostry Marioli Indy, która
dzisiaj (24 stycznia) obchodzi
swoje urodziny. Sto lat Siostro !!!
Happy Birthday to Sr. Mariola.
May God bless you with precious gifts of love,
friendship, and happiness.

Bazylika św. Jacka pozostaje w strukturach parafii
jakie obowiązywały do tej pory i pod administracją
księży zmartwychwstańców.
Z dniem 1 lipca br. wspólnoty parafialne Matki
Bożej Łaskawej i św. Sylwestra zostaną połączone
w jedną parafię, gdzie jak dotąd dwa ośrodki
duszpasterskie będą otwarte na sprawowanie
Najświętszej Ofiary.
Decyzję o zaakceptowaniu przez kardynała
pierwszego scenariusza przyjęliśmy z wielkim
pokojem i nadzieją.
Celem naszym pozostaje zaangażowanie się w
wspieranie wysiłku wszystkich katolików, aby
nasze parafie stawały się silniejsze i żywotniejsze.
Proces „Odnowy naszych Wspólnot” nie
zakończył się tym ogłoszeniem. Dalsza praca
wymagać będzie od nas głębokiego zrozumienia i
zaangażowania. Z pomocą naszego
Zmartwychwstałego Pana mamy pewność, że
osiągniemy to razem.

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ
DZIADKA
21 i 22 stycznia obchodziliśmy
Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Kochani Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta składamy
najserdeczniejsze życzenia
dziękując za Wasze serce, wielką i ofiarną miłość i
opiekę nad wnukami.
Dziękujemy za Waszą wiarę w Boga, którą nam
przekazujecie, modlitwę oraz za wiedzę i mądrość
życiową a przede wszystkim za miłość do rodziny.
Niech dobry Bóg czuwa nad Wami, a Maryja zawsze
otacza Was swoją matczyną opieką. Zapewniamy Was o
naszej pamięci i modlitwie.

My, pasterze, ks. Elvio Baldeon Lope, ks.
Stanisław Jankowski, CR i ks. Sam Mukundi,
wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim naszym
parafianom za ich miłość i wsparcie dla całego
Kościoła i naszych wspólnot parafialnych.
Zapewniamy o naszej modlitwie i pamięci. Niech
Bóg wam błogosławi i zachowa.
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
CHICAGO

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

January 17, 2021 - 17 stycznia 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$7,335.00
$10,000.00
$(2,665.00)
$4,370.00

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
01/17/2021

$300 - Kamila & Andrzej Szyszka
$275 - Anonymous
$125 - Nelida Ochoa
$120 - Barbara Molska
$100 - Janusz & Lucyna Kulawiak, Zofia Marszałek,
Anna Scislowicz, Helen Adams, James Nieds,
Mary Bielaga, Daniel & Bronisława Gibala, Lilia
Czaja,

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

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

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the Latin America
Thank you for your support.
January 24 - Latin America
January 31 - Repairs (pink envelopes)
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na Kościół w
Ameryce Łacińskiej. Bóg zapłać za ofiarność.
24 stycznia - Kościół w Ameryce Łacińskiej
31 stycznia - Naprawy i remonty (różowe koperty)

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

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

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

