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 15
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Ewy; W intencji Bogu wiadomej,
+Maria Cholewa, +Marian Machlowski, +Helena, Tadeusz, Andrzej,
+Elżbieta Gaj, +Zofia Bronisławska
8:00 AM - Health & blessing for Annabelle Connolly on her 95th
birthday; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 16
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej, +Daniel Wybraniec, +Marian
Machlowski, +Helena, Tadeusz, Andrzej, +Elżbieta Gaj, +Zofia
Bronisławska
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Maria Cholewa, +Ewa Piotrowska - 7 rocz. śmierci
ASH WEDNESDAY / ŚRODA POPIELCOWA - FEBRUARY 17
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej, +Maria Cholewa; +Marian
Machlowski, +Helena, Tadeusz, Andrzej; +Elżbieta Gaj, +Zofia
Bronisławska
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki
5:30 PM - +Souls in Purgatory
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 18
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej, +Maria Cholewa, +Helena,
Tadeusz, Andrzej, +Elżbieta Gaj, +Zofia Bronisławska; +Marian
Machlowski
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
FRIDAY / PIĄTEK - FEBRUARY 19
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Cholewa, +Fr. Adam Piasecki
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, dzieci, seminarzystów w Afryce
oraz ofiarodawców, dobroczyńców i ochotników „Misji dla Ubogich;
+Daniel Wybraniec
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Cholewa, +Daniel Wybraniec
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Maria Cholewa
I SUNDAY OF LENT/ NIEDZIELA - FEBRUARY 21
6:00 AM - +Maria Cholewa, +Ks. Adam Piasecki, +Janina Nawrot
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Helena Jurczak, +Jan Plewa, +William Galarza
9:00 AM - +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Konstanty i
Stanisława Olechno i zmarli z rodziny, +Edward Haruza, +Maria i
Bronisław Szwajnos, +Maria Cholewa, +Daniel Wybraniec, +Walter i
Zofia Mazur, +Paulina i Stefan Piotrowski, +Janina Biedrzycka,
+Wiktoria Krzywicka; +Ks. Adam Piasecki
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Mary Kopinski, +Pablo
Hagad - died on December 6th
12:30 PM - +Maria Cholewa - int. od Sodalicji Św. Teresy; +Ks. Adam;
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
Jacob Alex Szczepaniec
Leo Lucas Maczka
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Henry Szczepanski
† Lillian Rose Gorczyca
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, John Kubitz

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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SUNDAY REFLECTION

LENT

SURRENDERING CONTROL
The Gospel today
concludes the first
chapter of Mark,
which traces the
rapid expansion of
Jesus’
ministry.
Excitement about
Jesus grows so much that he can’t enter a town without
being besieged. His healing of a leper results in a
reversal: the leper, who had been isolated from the
community, is now free to speak with everyone. Jesus,
who before could speak freely, now must isolate
himself from the crowds. By serving others, Jesus lost
some control over his ministry. This is the first hint of
what happens later in Mark. Jesus’ displays of power—
over illness, over evil spirits, over nature—eventually
lead him to the “powerlessness” of the cross.
The experience of Jesus guides us in our own efforts to
be of service. Surrendering control is often very
difficult. To be a servant is to engage with others,
where frequently we lose some control over our
freedoms, time, and energies. Often there is a cross or
two to bear. As Jesus let go of control in his life, he
also placed his trust in his Father. He invites us to do
the same.
FOR THE GLORY OF GOD
In today’s passage from First Corinthians, Paul
concludes his extensive reflections on a variety of
issues in Christian life, summarizing with “whatever
you do, do everything for the glory of God.” Beyond
the specific problems he addresses, Paul invites his
listeners deeper, to consider the primary orientation of
life in Christ. We live “for the glory of God” when we
organize our lives around God’s values and purposes.
We find our identity within God’s story as described in
the scriptures. We are called to join God’s work in care
for others. Just like Paul, we wrestle with many
difficult problems emerging from the messiness of
daily living. As Lent approaches, we might claim some
time to reflect upon how life’s messiness connects with
our identity and calling.

ASH
WEDNESDAY
Ashes will be
distributed on Ash
Wednesday during
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).

Today’s Readings: 1 Cor 10:31 — 11:1; Mk 1:40–45

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.
LENTEN ALMSGIVING - BABY BOTTLE
Beginning on Ash Wednesday, our parish is
participating in The Baby Bottle Project benefiting
The Women’s Centers of Greater Chicagoland. This
non-profit organization directly assists mothers and
families experiencing crisis pregnancies by offering
emotional, financial, material, spiritual support
through counseling, clothing, monetary provisions,
prayer, and other aid.
Please take a Baby Bottle home with you from the church, fill
it with your spare change, and return it the weekend of March
21 & 28. This is a simple, but crucial fundraising effort for The
Women’s Centers. Please note: the Baby Bottles cost almost
$1.00 per bottle and are recycled afterwards so please return
upon completion of the project.

Thank you for helping defend life, and remember to keep all
pro-life undertakings in your prayers.
CHICAGO
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In a new Apostolic Letter entitled Patris corde (“With a
Father’s Heart”), Pope Francis describes Saint Joseph as
a beloved father, a tender and loving father, an obedient
father, an accepting father; a father who is creatively
courageous, a working father, a father in the shadows.
The Letter marks the 150th anniversary of Blessed Pope
Pius IX’s declaration of St Joseph as Patron of the
Universal Church. To celebrate the anniversary, Pope
Francis has proclaimed a special “Year of St Joseph,”
beginning on the Solemnity of the Immaculate
Conception 2020 and extending to the same feast in
2021.
The Holy Father wrote Patris corde against the backdrop
of the Covid-19 pandemic, which, he says, has helped us
see more clearly the importance of “ordinary” people
who, though far from the limelight, exercise patience and
offer hope every day. In this, they resemble Saint Joseph,
“the man who goes unnoticed, a daily, discreet and
hidden presence,” who nonetheless played “an
incomparable role in the history of salvation.”
In his letter, Pope Francis notes how, “Every day, for
over forty years, following Lauds [Morning Prayer]” he
has “recited a prayer to Saint Joseph taken from a
nineteenth-century French prayer book of the
Congregation of the Sisters of Jesus and Mary.” This
prayer, he says, expresses devotion and trust, and even
poses a certain challenge to Saint Joseph,” on account of
its closing words: “My beloved father, all my trust is in
you. Let it not be said that I invoked you in vain, and
since you can do everything with Jesus and Mary, show
me that your goodness is as great as your power.”
At the conclusion of his Letter, he adds another prayer to
St Joseph, which he encourages all of us to pray together:

Hail, Guardian of the Redeemer,
Spouse of the Blessed Virgin Mary.
To you God entrusted his only Son;
in you Mary placed her trust;
with you Christ became man.
Blessed Joseph, to us too, s
how yourself a father and guide us in the path of life.
Obtain for us grace, mercy, and courage,
and defend us from every evil.
Amen.
CHICAGO
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ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2021

Follow me … and bring hope to the world
Our parish is conducting our campaign for the Annual
Catholic Appeal. 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.
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. To make your gift, you can complete the mailin giving envelope available at church or make a gift
online at annualcatholicappeal.com . Our goal is $25,777.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY.
AWARENESS OF THE CALL
185 years after the founding of
the
community,
we
Resurrectionists ask about our
fidelity to the charism of the
Congregation, about the ability
to read the signs of the times for
the good of those we serve. The
apostolic
work
of
the
Congregation includes not only
religious: priests and religious
brothers, but also - which was
very, very important to Jański lay communities who are
involved in spreading the
Kingdom of God in their communities Jański saw an urgent
need for an apostolate to renew religious sentiments in all their
purity, sincerity, and strength – he wrote – putting the Gospel

precepts and counsels into practice and making them
customary, in all their strictness and fullness - enlightening
intellects in conformity with these goals.

How to achieve this goal? Jański wrote that, first of
all, through God's grace - the sacrament, prayer, and then through the apostolic work that must be performed with
dedication, and through the good organization of the
community that He has brought to life. However, everything
depends on the awareness of the call that God addresses to
each person. Jański taught with words, but above all with the
attitude of his life, that conversion and the continuous process
of growth in God's grace is a rebirth. He felt this, knowing full
well his own difficult way of returning to God.
ST. HYACINTH BASILICA
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WIELKI POST

ROZWAŻANIE - Ewangelia: Mk 1,40-45
O co proszę? O wewnętrzną zgodę na
wolę Jezusa, także w najtrudniejszych
sytuacjach
Spróbuję wczuć się w dramatyczną sytuację
trędowatego (w. 40). Jest nieuleczalnie chory. Nie ma
prawa spotykać się z ludźmi zdrowymi. Odrzucony nawet
przez najbliższych. Co mogę powiedzieć o moim
stosunku do osób z rodziny?
Przywołam na pamięć sytuacje z mojego życia, w
których czułem się napiętnowany i odrzucany jak
trędowaty. Jak wyglądała wtedy moja codzienność? Kto
mi pomógł? Czy rozmawiałem o tym z Jezusem?
Będę wpatrywał się w zachowanie trędowatego, który
pada na kolana przed Jezusem i prosi o uzdrowienie (w.
40). Przypomnę sobie chwile w moim życiu, w których
jedyną pociechą i ukojeniem był dla mnie Jezus. Jak
wyglądały wtedy moje modlitwy? Czy czułem się
przyjęty przez Jezusa?
„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (w. 40). Zwrócę
uwagę na niezwykłą wiarę i wolność trędowatego. Jest
przekonany, że Jezus może zmienić jego tragiczny los i
jednocześnie ma odwagę powiedzieć: „Jeśli chcesz...”.
Nie wymusza na Jezusie uzdrowienia. Odwołuje się do
Jego woli.
Zapytam siebie: Co jest dla mnie najbardziej trudne?
Czego najbardziej się boję, czego nie lubię? Do czego
jestem najmocniej przywiązany? Wypowiem to przed
Jezusem, dodając: „Jeśli chcesz, możesz to zmienić,
zabrać, uzdrowić...”. Czy czuję się wewnętrznie wolny i
gotowy przyjąć to, o czym zadecyduje Jezus?
„Natychmiast trąd go opuścił” (w. 42). Uświadomię
sobie, z jak wielką mocą potrafi działać Jezus.
Przywołam najbardziej drogą chwilę życia, w której
doświadczyłem Jego leczącego dotyku. O co chciałbym
prosić Jezusa w tej chwili?
W serdecznej rozmowie z Jezusem upadnę przed Nim
na kolana jak trędowaty z Ewangelii i zawierzę Mu moje
życie. Będę Go prosił o głęboką wiarę w dobro Jego woli,
powtarzając: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić...”.
Krzysztof Wons SDS

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.

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

ŚRODA POPIELCOWA - 17 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. wieczornej
Piątek - dla dorosłych po Mszy
św. wieczornej
Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki
zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych.
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„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i
w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w
cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający
sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris
corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym dzisiaj z
okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem
Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX,
dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia
1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla
uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił do 8 grudnia 2021
roku specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.
Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził
swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z
siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi". Józef jest
również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat"
ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna
„wypełniania woli Ojca".
List „Patris corde" podkreśla również „twórczą odwagę"
św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i
wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości.
„Cieśla z Nazaretu - wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić
problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności".
Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich". „
Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca", polskiego
pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w
relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi ".
„Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje", stwierdza Papież,
ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko", biorąc na siebie
odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym
społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez
ojców", ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w
doświadczenie życia", bez zatrzymywania go albo traktowania
jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do
wolności i do odejścia". W tym sensie Józef ma przydomek
„przeczystszy", który jest „przeciwieństwem posiadania": w
rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny",
„usuwał się", aby postawić w centrum życia nie siebie samego,
ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru z siebie".
Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia
życiem swoich dzieci" i szanuje ich wolność, ponieważ
ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca
„nieużytecznym", kiedy „dziecko staje się autonomiczne i
samodzielnie podąża ścieżkami życia".
CHICAGO
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W naszej parafii przeprowadzana jest kampania na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy pamiętać, 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.
Wszystkie parafie archidiecezji 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. Aby złożyć ofiarę, prosimy o
wypełnianie zobowiązania znajdującego się na kopercie
(koperty dostępnych w kościele) lub złożenie ofiary przez
Internet: annualcatholicappeal.com W tym roku mamy do
zebrania $25,777. Bóg zapłać za ofiarność.

Świadomość wezwania
Po 185 latach od założenia wspólnoty, my
zmartwychwstańcy pytamy się o naszą wierność
charyzmatowi Zgromadzenia, o umiejętność odczytywania
znaków czasu dla dobra tych, którym posługujemy. W
pracę apostolską Zgromadzenia wpisani są nie tylko
zakonnicy: kapłani i bracia zakonni, ale również – na czym
bardzo, ale to bardzo zależało Jańskiemu - wspólnoty
świeckich, którzy zaangażują się w szerzenie Królestwa
Bożego w swoich środowiskach. Jański widział pilną
potrzebę apostolstwa dla ożywienia, w całej czystości,
szczerości
i mocy – pisał – uczuć religijnych –

wprowadzenia przepisów i rad Ewangelii, z całą ścisłością i
zupełnością, w praktykę, w obyczaje, oświecenia
umysłów... ludzi.

A jak osiągnąć ten cel? Jański napisał, że przede wszystkim
poprzez łaskę Boga – sakrament, modlitwę, dalej – poprzez
pracę apostolską, którą trzeba pełnić z poświęceniem, oraz
poprzez dobre urządzenie wspólnoty, którą powołał do życia.
Wszystko jednak zależy od świadomości wezwania, jakie Bóg
kieruje do każdego człowieka. Jański uczył słowem, ale przede
wszystkim postawą swego życia, że nawrócenie i ciągły proces
wzrostu w łasce Boga jest powtórnym narodzeniem. Czuł to
doskonale znając własną trudną drogę powrotu do Boga.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

14 LUTEGO 2021

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

February 7, 2021 - 7 luty 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$6,919.00
$10,000.00
$(3,081.00)
$3,115.00

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
02/07/2021
$330 - Anonymous
$200 - Marek Dziecina
$150 - Art Misiewicz
$100 - Wesley Frackowiak, Zofia Marszalek,
Michael McGuire

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 każdą środę po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

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.

SECOND COLLECTION - FEBRUARY 2021
20/21 - Energy needs
27/28 - Aid to the Church in Central & Eastern Europe
II SKŁADKA - LUTY 2021
20/21 - Ogrzewanie i oświetlenie budynków parafialnych
27/28 - Pomoc Kościołowi w Europie Wschodniej
CHICAGO

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

