ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców
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Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
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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

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 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kasi Wietrzak z
ok. urodzin; +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & birthday blessing for Kate Wietrzak; +Edward &
Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. dla Kasi Wietrzak z ok. urodzin; +Ks. Adam
Piasecki
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 9
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Wacław, Józef, Teofila, Antoni Mysliwiec;+Maria Cholewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki
WEDNESDAY / ŚRODA - FEBRUARY 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Stephanie Zygmunt
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki
THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek,
10:30 AM - MSZA ŚW. Z NAMASZCZENIEM CHORYCH
W intencji wszystkich chorych z naszej parafii
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki
FRIDAY / PIĄTEK - FEBRUARY 12
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski dla Marii Połomskiej
z ok. urodzin; +Maria Cholewa;
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 - O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii Połomskiej z ok.
urodzin; W int. Bogu wiadomej za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św.
Jana Pawła II; O miłosierdzie Boże dla całego świata oraz zakończenie
aborcji na świecie przez Niepokalane Serce Maryi, +Ks. Adam Piasecki
SUNDAY / NIEDZIELA - FEBRUARY 14
6:00 AM - +Walenty Garnetz
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Helena Jurczak, +Elodia Cortes, +Elisa Duenas, +Jan Plewa
9:00 AM - +Ks. Adam Piasecki; +Edward Haruza; +Lucjan Milewski w
16 rocz. śmierci, +Pablo Hagad; +Czesława Sztejkowski w miesiąc po
śmierci, +Maria Cholewa, +Walenty Garnetz
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki; +Mary
Kopinski, +George Bourne
12:30 PM - Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla
Józefy Siwiak z ok. urodzin; Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla Krystyny z ok. urodzin; O zdrowie i Boże błog.
dla Marii Kołek z ok. 90. rocz. urodzin; +Ks. Adam Piasecki, +Maria
Cholewa - int. od Sodalicji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus; +Franciszka
Czyz zmarła w Polsce;
5:00 PM - For Parishioners;

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

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
Thomas Julian Zbikowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Stanisława Stefaniak
† Maria Sikora
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.

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 7, 2021

SUNDAY REFLECTION

LITURGICALY SPEAKING

Our readings today summon the Church to embrace its
calling, to join in God’s healing of the world. As we hear
of Job’s anguish, in which all hope and purpose have
disappeared, we are reminded of the depth of suffering in
the world around us, and perhaps also within our own
hearts. We hear of Jesus bringing healing and hope to
Simon’s mother-in-law and to the community around
Capernaum. And we hear of Paul’s commitment to
“become all things to all”, that is, to walk alongside all
kinds of people, offering good news of the love of God.
We need to be a people who do not hide from broken
hearts, including our own. We are to share in the suffering
of our world, but also to live as those who can tell the
world of a God who brings hope. At our best, we the
Church embody God’s great desire to heal the
brokenhearted.
A TIME TO LAMENT
The poignant description of human suffering in our
reading from the book of Job echoes the cries we have
heard throughout the world with the coming of the
coronavirus. We grieve many losses: of life and health, of
jobs and security, of freedom to be with those we love.
We are reminded that many of the psalms are prayers
lamenting that the world is often not what it ought to be.
In these coronavirus times, we the Church are first called
to prayerfully lament: to weep with those who are
weeping and to ache for a better world. Our prayer can
remind us that, as Paul described in Romans 8, all creation
is groaning, and the Holy Spirit is groaning in wordless,
shared suffering. We also live in God’s promise to
transform our tears into joy. God is eager to bring healing
to the world, and we are God’s instruments in doing so.
We bring God’s gifts of creativity, resourcefulness, and
perseverance to the task. Our prayerful lamentation
reminds us of the urgency of God’s work through us.
FREED TO SERVE
The first chapter of Mark’s Gospel is very fast-paced, as
Jesus begins his ministry on the move. The first scene in
today’s passage happens so quickly that it’s easy to miss:
Jesus heals Simon’s mother-in-law, and she promptly
begins to serve Jesus and the disciples. This woman is
never named, and only noted by her relationship with
Simon. But she is the first person in Mark, once healed by
Jesus, to clearly respond as a disciple. Her healing frees
her to serve Jesus and others, and sparks the healing of
many others.
Throughout the Gospels, Jesus’ healings restore health,
dignity, and a place in the community. They are also a
summons to service. Mark’s brief story highlights that
God is always raising up persons and communities, healed
of illness or sin or sadness, to join in God’s healing work
for others.
Today’s Readings: Jb 7:1–4, 6–7; Ps 147:1–2, 3–4, 5–6; 1
Cor 9:16–19, 22–23; Mk 1:29–39

2/8
St Josephine Bakhita (1869 - 1947)
Josephine Bakhita was born in Sudan.
Kidnapped when still very young, she
experienced the cruelty of slavery as she
was sold several times in slave markets of
Africa. Finally she was rescued by an
Italian family and brought to Italy where
she not only became a Christian but also
felt the call to consecrate her life to God as a sister. She
joined the Canossian Daughters of Charity and lived the
rest of her life at Schio, a small village near Vicenza.
She died on 8 February 1947.
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2/10 St Scholastica (480 - 547)
She was born in Nursia in about 480, the twin sister of
St Benedict. She was dedicated to God from an early
age and followed her brother to Cassino, where she
died in about 547.
2/11 Our Lady of Lourdes
In 1858 the immaculate Virgin Mary
appeared to Bernadette Soubirous, near
Lourdes in France, in the cavern called
“de Massabielle.” Through this poor,
fourteen-year-old girl, Mary calls on
sinners to change their lives. She has inspired in the
Church a great love of prayer and good works,
especially in the service of the poor and the sick.
2/14 Saints Cyril, monk, and Methodius, Bishop
Cyril (born Constantine, 826–869) and Methodius
(815–885) were two brothers and Byzantine Christian
theologians and missionaries. For their work
evangelizing the Slavs, they are known as the "Apostles
to the Slavs". They are credited with devising
the Glagolitic alphabet, the first alphabet used to
transcribe Old Church Slavonic. Both brothers are
venerated in the Orthodox Church as saints with the
title of "equal-to-apostles". In 1880, Pope Leo
XIII introduced their feast into the calendar of
the Roman Catholic Church. In 1980, Pope John Paul
II declared them co-patron saints of Europe, together
with Benedict of Nursia.
2/14 Saint Valentine

POPE’S INTENTION - FEBRUARY
Universal intention: Violence against
women
For women who are victims of violence,
that they may be protected by society and have their
sufferings considered and heeded.
ST. HYACINTH BASILICA
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World Day for Consecrated Life 2021
In 1997, Pope Saint John Paul II instituted a
day of prayer for women and men in
consecrated life. This celebration is attached
to the Feast of the Presentation of the Lord
on February 2nd. This Feast is also known
as Candlemas Day; the day on which
candles are blessed symbolizing Christ who
is the light of the world. So too, those in consecrated life are
called to reflect the light of Jesus Christ to all peoples. The
celebration of World Day for Consecrated Life is transferred to
the following Sunday in order to highlight the gift of
consecrated persons for the whole Church.

World Day for Consecrated Life is celebrated in parishes
the weekend of February 6-7, 2021.
Please pray for all those who have made commitments in
the consecrated life, and be sure to thank them on their
special day. May they continue to be inspired by Jesus
Christ and respond generously to God's gift of their
vocation.

Prayer for Consecrated Life
O God, throughout the ages you have called women
and men to pursue lives of perfect charity through the
evangelical counsels of poverty, chastity, and
obedience. We give you thanks for these courageous
witnesses of Faith and models of inspiration.
Their pursuit of holy lives teaches us to make a more
perfect offering of ourselves to you.
Continue to enrich your Church by calling forth sons
and daughters who, having found the pearl of great
price, treasure the Kingdom of Heaven
above all things.Through our Lord Jesus Christ, your
Son, who lives and reigns with you in the unity of the
Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

February 11 is World Day of the Sick, an observation
introduced by Pope John Paul II as a way for believers to
offer prayers for those suffering from illnesses.

A special Mass of anointing
will take place on February 11 at 10:30 AM
in our Basilica.
CHICAGO

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2021

Follow me … and bring hope to the world
The Annual Catholic Appeal is much different than a one
-time special collection: It is a pledged commitment to
make a gift over time.
Your pledge can be made payable in installments. Each
pledge makes a difference because all parishes participate
in the campaign and the gifts of many enable our
archdiocese to deliver needed ministries and services to
answer the call of Jesus to “Come, follow me … and
bring hope to the world.”
If you received your pledge form in the mail, please
complete it and mail it back. This year, we also
encourage our parishioners to make their Annual
Catholic Appeal gifts online: annualcatholicappeal.com.
OUR TARGET FOR THIS 2021 APPEAL IS $25,777.
When contributions exceed the goal, St. Hyacinth
Basilica will receive a rebate for those donated funds.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY.
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.

If you need a contribution
statement for your 2020 taxes,
please contact the parish office at
773- 342-3636.
ST. HYACINTH BASILICA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

7 LUTEGO 2021

ROZWAŻANIE

Ewangelia: Mk 1,29-39
Myślenie wielu współczesnych
ludzi jest przeniknięte przekonaniem,
że w życiu nie będzie problemów, nie
będzie cierpienia, kłopotów i trudu. Świat reklam
pokazuje, jak wiele jest rzeczy, które mogłyby nas
uszczęśliwić. Zaczynamy gonić za coraz wyższym
standardem życia, szukamy przyjemności i wygody,
przekonani, że będzie coraz lepiej. To jest, niestety,
wielka fikcja. Będzie gorzej. Starzejemy się, będziemy
chorować i będziemy umierać. Każdy – czy chce, czy nie
– będzie miał taki czas, o którym mówi pierwsze
czytanie.
Ewangelia ukazuje Jezusa, który wyrzuca złe duchy,
uzdrawia teściową Piotra, wielu chorych uzdrawia, ale
nie wszystkich. Nie ma wątpliwości, że uzdrowieni
powtórnie zachorowali, nawet wskrzeszony Łazarz
umarł.
Nie o to więc chodzi w
chrześcijaństwie, by życie było
bezproblemowe. Życie jest jak
podróż przez bezdroża – pełne
przeszkód, pułapek, w dodatku
poruszamy się jak w ciemności,
nie wiedząc, co będzie za
następnym zakrętem. Wiara jest jak światła reflektorów
w naszym pojeździe. Dopóki świecą reflektory, damy
radę – pomimo trudności i przeszkód. Jeżeli jednak
światła zgasną, dalsze poruszanie się jest prawie
niemożliwe i będzie bardzo ryzykowne.
Jezus o swojej misji mówi, że na to przyszedł, aby
nauczać, głosić Ewangelię. Św. Paweł Apostoł wprost
mówi: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Czym
zatem jest Ewangelia? Jest zbawczym orędziem, jest
dobrą nowiną: Jest Bóg, który kocha każdego
przeogromną, bezwarunkową miłością. Bóg nie przestaje
kochać grzesznika. Ta miłość Boga jest objawiona w
krzyżu Jezusa Chrystusa. Tak nas kocha Jezus, że poszedł
i zajął miejsce, które się nam należało, umarł i
zmartwychwstał nie po to, by nas oskarżać, ale żeby nas
usprawiedliwić, jeżeli przyjmiemy dar Jego miłosierdzia
w sakramencie pojednania. Skoro Jezus nas nie oskarża,
przestańmy więc my oskarżać innych i wypominać im
błędy. Żonie, mężowi, dzieciom, księdzu, innym
ludziom. Przestańmy również oskarżać samych siebie,
przebaczajmy sobie samym nasze pomyłki i życiowe
błędy. Światło Ewangelii jest nam potrzebne po to, aby
żyć tak, by dobrze przeżyć śmierć. Zainwestować w
wieczność. Zadbać o zbawienie i życie wieczne dla nas i
dla świata, w którym żyjemy.
O. Stanisław Jarosz OSPPE

CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
8 lutego - Św. Józefiny Bakhity (1869-1947)
„ Gdybym spotkała tych handlarzy

niewolnikami, którzy mnie porwali, a także
tych, którzy mnie torturowali, uklękłabym
przed nimi i ucałowałabym im ręce, ponieważ
gdyby się to wszystko nie wydarzyło, nie
byłabym teraz ani chrześcijanką, ani zakonnicą...” – pisała po

latach św. Józefina Bakhita.
9 lutego - Św. Apolonii - Patronki dentystów
Podeszła w latach diakonisa z Aleksandrii, poniosła męczeństwo
w 249 roku. W czasie plądrowania domów chrześcijan wyrwano
jej zęby i złamano szczękę. Zagrożona spaleniem na stosie, jeśli
nie wypowie bluźnierczych słów, Apolonia wybrała śmierć, nie
zaparła się Chrystusa.
10 lutego - Św. Scholastyki
Scholastyka była siostrą, być może bliźniaczką, Świętego
Benedykta. Urodziła się w Nursji i żyła w latach 480–547. Była
mniszka benedyktyńską w klasztorze żeńskim w Subiaco, a
później w Plombarola u stop Monte Cassino. Kult świętej
rozpowszechnił się zaraz po jej śmierci.
11 lutego - NMP z Lourdes
11 lutego miało miejsce pierwsze objawienie
Maryi w grocie Massabielle (we Francji) w 1858
roku. Maryja ukazała się 13-letniej prostej
chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous.
Cztery lata wcześniej, w 1854 r., papież Pius IX w
specjalnym dokumencie ogłosił długo oczekiwany
dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej.

11 LUTEGO - ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO
Specjalna Msza św. w naszej
bazylice z namaszczeniem
chorych odbędzie się w tym
dniu o godz. 10:30 rano.
Serdecznie zapraszamy.

PAPIESKA INTENCJA NA LUTY
Intencja powszechna:
Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet - ofiar
przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo,
a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy w niedzielę,7 lutego na Mszę św.
w ich intencji o godz. 12:30 oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

V NIEDZIELA ZWYKŁA
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Drodzy parafianie i przyjaciele wspólnoty św. Jacka ,
W ostatnią niedzielę miesiąca stycznia rozpoczęliśmy cykl niedziel katechetycznych. W tym roku poświęcimy je tematowi
Eucharystii. Tym samym pragniemy odpowiedzieć na słowa Mistrza z Nazaretu, które stały sie niejako testamentem dla wierzących.
Jest to zaproszenie do pożywania Jego Ciała i Jego Krwi, do przeżywania Jego Najświętszej obecności pośród nas w historii naszego
życia, historii Kościoła i Świata. Jezus przypomina prawdę o sobie i zaprasza w słowach: „Ja Jestem Chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Ktololwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam jest moje ciało za życie świata”.
Podczas pierwszej katechezy przypomnieliśmy krótką historię kształtowania się liturgii w jej strukturach i pisanych tekstach
eucharystycznych pierwszych czterech wiekach. Ponieważ Bóg objawił się człowiekowi w czasie i przestrzeni, a centralnym tego
momentem stało się wkroczenie Boga w ludzkie dzieje poprzez narodziny Syna Bożego w ciele. Od tego historycznego wydarzenia
liczymy lata naszej historii. Wydarzeniem historycznym jest również założenie Kościoła, za którego pośrednictwem Chrystus
zechciał przekazać ludzkości owoce odkupienia po swym zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Pragnąłbym przejść z wami przez
kilka zaledwie ważnych etapów w historii rozwoju liturgii i zwrócić uwagę na to, co jest w niej niezmienne a co ulegało zmianom.
HISTORIA EUCHARYSTII W PIERWSZYCH CZTERECH WIEKACH
1. Ewangelia i Listy Apostolskie. Świadectwo życia Jezusa (opis u synoptyków ustanowienia Eucharystii oraz mowa
Eucharystyczna u św. Jana. Listy Apostolskie)
2. Didache - Nauka dwunastu apostołów – Jest to najstarsze z pozabiblijnych świadectw wczesnochrześcijańskich, które
prawdopodobnie pochodzi z końca I wieku, zawierające nakazy moralne i przepisy liturgiczno-organizacyjne wspólnoty
chrześcijańskiej. Rozdział 14 Didache nie pozostawia wątpliwości, iż jest tu mowa o Eucharystii, nazwanej „łamaniem chleba”,
sprawowanej w niedzielę.
3. Eucharystia w Apologii św. Justyna Męczennika – Jednym z bardzo ważnych dokumentów ukazujących rozwój liturgii mszalnej,
zawierającym dwa opisy Eucharystii, jest napisana w 150 roku Apologia św. Justyna, filozofa i męczennika, W Apologii
znajdujemy piękny opis Eucharystii, sprawowanej w niedzielę, nazywaną „Dniem Słońca”, „dlatego, że jest to pierwszy dzień,
w którym Bóg uczynił świat, a także ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał Jezus Chrystus”. Tekst św. Justyna można
odnaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego w rozdziale o Eucharystii.
4. Eucharystia w Tradycji apostolskiej św. Hipolita Rzymskiego – 215 r. Spośród utworów Hipolita sławne stało się jego dzieło
liturgiczno-kanoniczne pod nazwą „Tradycja apostolska” , napisane ok. 215 r. W dziele tym znajdujemy bardzo cenny przekaz
pierwszego tekstu „modlitwy eucharystycznej” Kościoła; Tradycja apostolska rozpoczyna zatem wzorcową modlitwę od
dziękczynienia, które jest skierowane do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W Mszale rzymskim Pawła VI (1970)
druga modlitwa eucharystyczna jest adaptacją do współczesnych potrzeb anafory św. Hipolita z Tradycji apostolskiej.
5. Akta męczenników z Abiteny – 304 r. Działo się to za czasów prześladowań cesarza Dioklecjana na przełomie III/IV wieku.
Zachowało się bohaterskie świadectwo wierności niedzielnej Eucharystii, pozostawione przez, złożoną z czterdziestu dziewięciu
osób, grupę chrześcijan z Abiteny w Afryce Prokonsularnej. Ci „męczennicy niedzieli chrześcijańskiej” (tak nazywają ich historycy)

z przekonaniem wiary odpowiadali swoim prześladowcom: „Ponieważ jesteśmy chrześcijanami, my nie możemy żyć bez niedzielnej
Eucharystii” „ponieważ nie można zaprzestać sprawowania niedzielnej Mszy św.! Tak nakazuje prawo, tak uczy prawo” „Ponieważ

jesteśmy chrześcijanami!”.
6. Msza święta „klementyńska” w Konstytucjach apostolskich – 380 r. Dzieło powstało w Antiochii ok. roku 380. Jest to zbiór 8
ksiąg które tworzą pewien kanon tematów: teologiczno-liturgiczno-prawnych. W księdze ósmej zamieszczony jest opis obrzędów
Mszy św. i teksty mszalne: „Albowiem tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb w swoje święte i nieskalane ręce i wzniósłszy oczy
do Ciebie, swego Boga i Ojca, łamał i podawał swoim uczniom, mówiąc: «Oto tajemnica Nowego Przymierza, bierzcie z tego
i jedzcie, to jest Ciało Moje, za wielu starte na odpuszczenie grzechów». Podobnie, kielich napełniwszy winem i wodą,
pobłogosławił go i podał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, to jest Krew Moja, za wielu wylana na odpuszczenie grzechów. To
czyńcie na Moją pamiątkę. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i ten kielich pijecie, śmierć Moją głosicie, aż przyjdę»

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2021
Pójdź za mną…i nieś światu nadzieję.
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. Każde zobowiązanie ma znaczenie! 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. Jeśli
otrzymałeś formularz deklaracji pocztą, prosimy, abyś wypełnił go i odesłał z powrotem.
Zachęcamy parafian do składania ofiar przez Internet: http://annualcatholicappeal.com.
W TYM ROKU NASZA PARAFIA MUSI ZEBRAĆ - $25,777.
Bóg zapłać za ofiarność.

NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

13 lutego
serdecznie
zapraszamy na
nabożeństwo
fatimskie po
Mszy św.
wieczornej o
godz. 7:00.
Zapraszamy !

V NIEDZIELA ZWYKŁA

7 LUTEGO 2021

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

January 31, 2021 - 31 stycznia 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$4,164.00
$10,000.00
$(5,836.00)
$3,751.00

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
01/31/2021
$725 - Anonymous
$400 - Wiktor & Dorota Wolnik,
$230 - Adam Wojtyrowski
$100 - Michael McGuire, Anna Scislowicz, Daniel &
Krystian Michalak, Lilia Czaja, Stanisław
Rembeliński, Czesław i Elżbieta Garbarz, Zygmunt i
Krystyna Mikulicz

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
13/14 - Catholic Annual Appeal
20/21 - Energy needs
27/28 - Aid to the Church in Central & Eastern Europe
II SKŁADKA - LUTY 2021
13/14 lutego - Doroczna Kwesta Katolicka
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

