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 22
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Maria Cholewa
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 23
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Zofia Górska, +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
WEDNESDAY / ŚRODA - FEBRUARY 24
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 25
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Cholewa, +Ks. Adam Piasecki
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
FRIDAY / PIĄTEK - FEBRUARY 26
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Maria Cholewa, +Daniel Wybraniec
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 27
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; +Irene Bork; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Jan Plewa, +Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec,
II SUNDAY OF LENT/ NIEDZIELA - FEBRUARY 28
6:00 AM - O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny z ok.
urodzin; +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa, +Janina Nawrot
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Helena Jurczak, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. i zdorwie dla Katarzyny z ok. urodzin, O
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Leonarda, Henryki, Kasi,
Miłosza, Izy, Damiana, Marysi i Błażeja; +Ks. Adam Piasecki,
+Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Konstanty i Stanisława
Olechno i zmarli z rodziny, +Edward Haruza, +Pablo Hagad, +Edmund
Lipiński w 2. rocz. śmierci, +Maria i Bronisław Szwajnos, +Maria
Cholewa, +Daniel Wybraniec,
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Mary Kopinski
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa - int. od Sodalicji
Św. Teresy, +Zbigniew Kabat w 29. rocz. śmierci i zmarli z rodziny
Kabat, +Alicja, Irena, Zdzisław Kabat; +Maria i Józef Zapart w 18. rocz.
śmierci, +Genowefa i Zofia Kabat, +Irena Lewandowska, +Jacek
Przytuły, +Maria Bąk w 3. rocz. śmierci, +Eugeniusz Bąk
5:00 PM - For Parishioners; +Ks. Adam Piasecki
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
Louisa Eve Mosley
Dylan Andrew Watts
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Ann Sikora † Matylda Kielian
† Władysław Kozak † Justyna Drąg
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

FIRST SUNDAY OF LENT
SUNDAY REFLECTION

FEBRUARY 21, 2021
LENT

First Sunday of Lent
Today’s readings suggest two different meanings and
experiences of baptism. The second reading (from 1 Peter)
makes an analogy between Noah’s ark and Christian
baptism: just as Noah and his family were saved from death
by going through the waters of the flood in the ark,
Christians are saved from sin and death by going through the
waters of baptism. The first reading, from Genesis, portrays
the world after the flood: washed clean of its prior
wickedness, embraced by God’s promises that the world will
never again be destroyed by water. The psalmist expresses a
desire to follow the ways of God, as if reestablishing the harmony between God and
humanity destroyed by sin. This peaceful
scene is very different from the drama and
urgency in Mark’s description of Jesus
after his baptism. Jesus battles demons,
receives sustenance from angels, and
begins preaching: “Repent. The kingdom
of God is at hand.”
Isn’t Lent a time of reflection and repentance? Somber
purple, no “Alleluias”? Prayer, fasting, and almsgiving;
attending to one’s relationship with God?
True enough; however, there are Lenten practices that have a
festive air woven into these penitential elements. One
example is in the Church’s retrieval of ancient Lenten
practices that made up the final preparation of persons
elected to receive the Easter sacraments of baptism,
confirmation, and eucharist. Jesus’ urgent preaching in
today’s passage from Mark comes soon after his own
baptism and reminds us that these sacraments still signal a
dramatic change in a person’s life: they have responded to
Jesus’ preaching of the kingdom and are now publicly
professing themselves to be disciples of the Lord and fully
initiated members of his visible church. The prayer, fasting,
and almsgiving during Lent were part of that preparation.
Repentance was then, and remains today, important also for
those already fully initiated; the work of repentance, of
prayerfully examining our lives and making changes in
anticipation of God’s reign, is an ongoing aspect of our life
in Christ.
Other changes with baptism are more subtle and personal.
When Noah and his family emerged from the ark, they saw
that the floodwaters had receded after cleansing the world of
human sinfulness. Everything was clean and fresh—a new
creation, with a rainbow to guarantee God’s promise to never
again destroy the world with water. So, too, will the newly
baptized emerge from the font and be anointed with chrism.
Like the earth after the great flood, they are a new creation.
Washed clean of sin and anointed with chrism, they are
renewed in the embrace of the God of covenant love.
This is why Lent is always a festive anticipation of Easter
and always about baptism, just as it is always about the
repentance that draws us more deeply into God’s kingdom.
Today’s Readings: Gn 9:8–15; Ps 25:4--–5, 6–7, 8–9; 1 Pt
3:18–22; Mk 1:12–15
CHICAGO

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
is 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.

ST. HYACINTH BASILICA

FIRST SUNDAY OF LENT

FEBRUARY 21, 2021

PRE-CANA - MARRIAGE
PREPARATION
at St. Hyacinth Basilica
Course dates in English:
March 20 & 27, 2021
Day & time:
Two Saturdays 9AM - 1:00PM
Place:
St. Hyacinth Basilica Resurrection Hall
Cost: $175.00 per couple

(materials and light refreshments included in this price)
Please register online: www.sthyacinthbasilica.org /
marriage
or by email: info@sthyacinthbasilica.org

We follow all Covid-19 guidelines and restrictions

LITURGICALLY SPEAKING
2/22 Feast of the Chair of St. Peter
The Chair of St Peter,
represented in the apse of
the Vatican Basilica is a
monumental sculpture by
Bernini. It is a symbol of
the special mission of
Peter and his Successors to tend Christ’s flock, keeping
it united in faith and in charity. This feast has been
celebrated in Rome since at least the fourth century. It
signifies the unity of the Church founded upon the
Apostles.
02/23 - St. Polycarp, Bishop & Martyr (- 155)
He was a disciple of the Apostles, bishop of Smyrna,
and a friend of St Ignatius of
Antioch. He went to Rome to
confer with Pope Anicetus about
the celebration of Easter. He was
martyred in about 155 by being
burnt to death in the stadium.
Polycarp is an important figure in
the history of the Church because he is one of the
earliest Christians whose writings still survive. He
bears witness to the beliefs of the early Christians and
the early stages of the development of doctrine.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2021
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.
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.

PRAYER TO ST. JOSEPH

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, show 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.

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
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WIELKI POST

ROZWAŻANIE
Czym jest dla mnie Wielki Post?
Jest to doświadczenie wnętrza. Od
Środy Popielcowej slyszymy
nawoływaie: nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” , „prochem jesteś i w
proch się obrócisz”. W Ewangelii
słyszę zaproszenie do wzmożonej
modlitwy, podjęcia postu i uczynków
miłosierdzia. Jeżeli od lat słyszę te wezwania na początku
Wielkiego Postu i poprzez 40 dni docierają do moich
uszu i serca, wiem, że to Pan woła aby zrobić coś ze
swoim życiem. Ale od czego zacząć.
Logika podpowiada, że jeżeli Bóg do mnie przemawia i
zaprasza, to muszę to zaproszenie przyjąć. Zweryfikować
modlitwę, mój dialog z Jezusem. Nasuwa mi się obraz
króla siedzącego na tronie i ja jego sługa. Przychodzę
przed jego majestat czynię ukłony i wyrażam swoją
prośbę i odchodzę. A może jest to Król, który schodzi ze
swego tronu, podchodzi do mnie obejmuje mnie
serdecznie i zaprasza na „pogawędkę”. On mnie się pyta,
ja Mu odpowiadam. Mam w zanadrzu dużo trudnych
pytań a On ma czas, aby mnie wysłuchać. Następnie
wyraża wobec mnie swoją wolę. Po całym spędzonym
czasie przytula mnie czule i szczerze błogosławi. A ja
proszę, aby ten czas nigdy się nie skończył, tak dobrze mi
jest z moim Królem. Ten drugi obraz bardziej mi pasuje,
ale jak go zrealizować? Muszę sobie postanowić: w
grafiku mego dnia szczególny czas na spotkanie z moim
Królem Jezusem. Wezwać Ducha Świętego, który jest
twórcą czasu modlitwy i poprosić, aby poruszył moje
serce i umysł, bym wyzbył sie lęku i serce me pałało
miłością. Tak wewnętrznie nastawiony chcę po prostu
trwać i być wierny temu czasowi. Chcę mówić do Boga i
nauczyć się Go słuchać. Oczywiście, aby sie rozkochać w
moim Bogu, potrzeba czasu, treningu, dyscypliny. Wielki
Post jest czasem próby, walki abym nie zrezygnował.
My już to znamy, aby coś zdobyć, aby wygrać potrzeba
treningu, samodyscypliny a nade wszystko wiary, że
podołam. Różne mogą być motywacje, ale jak postawię
na największą tj. miłość do mojego Boga, do osób
kochanych, to zawsze wygram, pokonując po drodze
zniechęcenie, lenistwo, ignorancję. Najważniejsze to
wytrwałość, nie poddawać sie nigdy. Ktos powiedział, że
aby przeciwnika pokonać, a jest on realny, aby wygrać
ostateczną bitwę, niejedną walkę muszę przegrać.
Dlaczego taka jest właśnie ekonomia Boża? Bo życie
nasze, nasza codzienność jest nieustannym wybieraniem
Boga na nowo. Nie mogę tylko raz zadeklarować mojej
miłości do Jesusa, muszę to czynić każdego dnia o każdej
porze czyniąc miłość do Jezusa poprzez pomoc, służbę,
czas ofiarowany drugiemu człowiekowi.
Jaki będzie tegoroczny Wielki Post? Wszystko zależy od
ciebie. Nie szukaj wymówek, nie usprawiedliwiaj się! Jak
wiesz, że jest coś w twoim życiu wiary, co przesłania ci
Jezusa,
podejmij kolejną walkę. Spotkasz Go –
gwarantuje w poranek wielkanocny.
Ks. Stanisław, CR
CHICAGO

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.

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

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.
JAŁMUŻNA POSTNA
Podczas Wielkiego Postu nasza parafia zbiera ofiary na
„Centrum Kobiet”, czyli na pomoc kobietom w trudnej sytuacji
finansowej. „Centrum Kobiet” jest organizacją charytatywną i
służy pomocą materialną, duchową oraz doradczą. Przeciętnie w
ciągu roku w naszym mieście otrzymuje pomoc około 5,000
kobiet.

Przy wejściu do bazyliki są wyłożone
butelki. Prosimy wziąć jedną do domu i
wypełnić drobnymi monetami. Butelkę
należy zwrócić do Niedzieli Palmowej.
Bóg zapłać za wsparcie.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 lutego - Katedry Św. Piotra
Katedra jest znakiem ciągłości.
Nie jest ważne, kto na niej
zasiądzie. Piotr nie stał się
skałą ze względu na osobiste
przymioty, lecz z mocy
ustanowienia Bożego, czyli
stał się tym, czym nie był
według krwi i ciała. Święto Katedry św. Piotra w Rzymie
obchodzone było już w III w. Z przekazów późniejszych,
dotyczących lat trzydziestych IV stulecia, dowiedzieć się
możemy, że obchodzone było 22 lutego. Kościół skupiał
się w nim na szczególnej więzi, jaka łączyła Piotra z
Chrystusem, będącej źródłem prymatu Apostoła i jego
następców. Treści obchodów nie wiązano jeszcze z
żadnym materialnym atrybutem tej władzy. Ważny był
sens obchodów, który wyrażał powszechne przekonanie,
że Stolica Piotrowa jest znakiem jedności Kościoła.
W TYM DNIU W NASZEJ BAZYLICE MOŻNA
UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁMI
WARUNKAMI
23 luty - Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Polikarp należy do Ojców Apostolskich czyli świętych pisarzy
kościelnych, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i
przekazali nam pewne treści pochodzące od Apostołów, są
bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa, a
chrześcijaństwem lat późniejszych. Polikarp był uczniem św.
Jana Apostoła Ewangelisty, który to ustanowił św. Polikarpa
swoim uczniem, wyświęcił i mianował go biskupem w Małej
Azji. Polikarp żył w I wieku chrześcijaństwa, znał osobiście
kilku uczniów Zbawiciela i utrzymywał z nimi bliskie stosunki.
Gromadził wokół siebie ludzi i wpajał w nich cnotę i
pobożność. Był bardzo dobrym pasterzem, niezłomnym w
wierze Chrystusa. Został uwieziony i poniósł śmierć
męczeńską. Oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii,
obrzędów i zwyczajów. Namiestnik skazał Polikarpa na śmierć
przez spalenie na stosie. Płomienie nie chciały się jednak go
imać, więc zginął od pchnięcia sztyletem. Pozostawił po sobie
cenny list do Filipian - świadectwo tradycji apostolskiej.

21 LUTEGO 2021
MODLITWA
DO ŚW. JÓZEFA
Witaj, opiekunie Odkupiciela
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego
Syna, Tobie zaufała Maryja,
z Tobą Chrystus stał się
człowiekiem.
O święty Józefie,
okaż się ojcem także i nam i
prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę
i broń nas od wszelkiego zła. Amen

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
8 GRUDNIA 2020 - 8 GRUDNIA 2021
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
przy Bazylice Św. Jacka
Daty kursu w języku polskim:
17 i 24 kwietnia 2021 (dwie sesje)
Godzina:
od 9:00 AM do 1:00 PM.
Miejsce: Resurrection Hall
Koszt: $175.00 od pary
Rejestracja online: www.sthyacinthbasilica.org
lub przez email: info@sthyacinthbasilica.org

Kurs prowadzony jest przez małżeństwa z
Domowego Kościoła
Spotkania odbywają się zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w czasie
pandemii Covid-19.
Po więcej informacji proszę dzwonić do biura:
773-342-3636

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
rekolekcjach wielkopostnych w dniach
od 20 do 24 marca 2021
Nauki rekolekcyjne wygłosi :
o. Bartłomiej Stanowski OCD
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

February 14, 2021 - 14 luty 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$6,495.00
$10,000.00
$(3,505.00)
$2,900.00

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 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
02/14/2021
$15,000 - Anonymous
$1,000 - Monika & Tadeusz Krzyżewski
$1,000 - Annette Dvorak
$775- Anonymous
$100 - Wieslaw Widlak, Michael McGuire, Joanna
Rafacz, Stanisław Urbaniak, Anna Scislowicz,
Kazimierz Bachula, Nelida Ochoa, Paul Madrang,
Daniel Bronislawa Gibala,

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

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
This week’s second collection
is for the energy needs.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na ogrzewanie i oświetlenie budynków parafialnych.
Bóg zapłać.

27/28 - Aid to the Church in Central & Eastern Europe
27/28 - Pomoc Kościołowi w Europie Wschodniej

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

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.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

