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 - MARCH 1
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Larry Nazimek; +Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
TUESDAY / WTOREK - MARCH 2
6:00 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; For the living and
deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - Special int. for Maggie & Taylor; Health & blessing for Paul,
Health & blessing for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
WEDNESDAY / ŚRODA - MARCH 3
6:00 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; For the living and
deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; Special intention for
Maggie & Taylor; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Daniel Wybraniec
THURSDAY / CZWARTEK - MARCH 4
6:00 AM - Health & blessing for Ana Enriquez; For the living and
deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne; O potrzebne łaski dla
Miry Puszman z ok. ur.; +Wacław o radość wieczną; +Maria Cholewa
8:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life; Health &
blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya; Health & blessing
for Ana Enriquez; +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne; O potrzebne łaski dla
Miry Puszman z ok. urodzin; +Daniel Wybraniec
FRIDAY / PIĄTEK - MARCH 5
6:00 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; For the living and
deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine
Nazimek; +Connolly Sr & Jr; +Czajkowski & Gagola Families,
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins
7:00 PM - W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze
grzechy; +Daniel Wybraniec
SATURDAY / SOBOTA - MARCH 6
6:00 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; For the living &
deceased members of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Maria Cholewa
8:00 AM - Health & blessing for Paul; Health & blessing for Larry
Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - Health & blessing for Larry Nazimek; +Michael Connolly Sr
& Jr; +Irene Bork; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Irena Mocarska, +Józef Filip, +Kazimierz Szaran, +Daniel
Wybraniec, +Jadwiga, Leonard, Halina, Jarosław, Tadeusz, Cecylia,
Ludwik i zmarli z rodziny Godlewskich; +Józef Kutułowski, Stanisław,
Jan, Stefania i zmarli z rodziny Kutułowskich
III SUNDAY OF LENT/ NIEDZIELA - MARCH 7
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Maria Cholewa
7:30 AM - Health & blessing for Larry Nazimek; Living & deceased
members of Nazimek Family;+Jan Plewa;+Helena Jurczak,+Jose Salinas
9:00 AM - +Ks. Adam Piasecki; +Zmarli z rodziny Widlak, Chrzan,
Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij, Tuszyński,
Włodarski; +Stanisław i Zbigniew Uss i zm. z rodziny; +Stanisława i
Konstanty Olechno i zm. z rodziny; +Edward Haruza, +Lucjan
Milewski, +Józef i Józefa Milewski, +Maria Cholewa;
10:45 AM - Health for Larry Nazimek; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Paul Hagad; +Fr. Adam Piasecki
12:30 PM - W int. żyjących i zmarłych członków Kół Żywego Różańca;
+Aleksandra i Antoni Toczydłowski, +Józef Korol, +Daniel Wybraniec
5:00 PM - For Parishioners; Health & blessing for Larry Nazimek,
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.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Ireneusz Filip
PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O...
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, Toru Nagai Family

SECOND SUNDAY OF LENT
SUNDAY REFLECTION

Second Sunday of Lent: Mark 9,2-10
Transfiguration
Peter wore his heart on his sleeve. He loved
Jesus and wanted to do everything for him. His
intentions were so good! Yet this fisherman had a
knack for the impetuous. He was very good at acting
before thinking!
Think, for example, of the time when Peter jumped out
of a boat and onto a storm-tossed lake. Then, when he
recalled that humans are not supposed to walk on water,
he sank. At another time, just after Jesus predicted his
death on the cross, Peter rebuked him. Or what about
the time when Peter tried to keep Jesus from washing
his feet? When Jesus corrected that impetuous thought,
Peter immediately replied with another one: “Then not
only my feet, but my hands and head as well” (John
13:9).
Today’s Gospel story fits right into this pattern. Peter
was awestruck at the sight of Jesus being transfigured.
Perhaps he was frightened also, as well as filled with
joy. So how did he react? By offering to build a
monument to the event. And God was quick to correct
Peter—again: “This is my beloved Son. Listen to
him” (Mark 9:7).
We all can be like Peter. Perhaps we are not as
impetuous, but we all tend to focus on what we can do
for Jesus, while God wants us first and foremost to
listen to him.
Lent is a wonderful time for us to learn how to listen to
Jesus. We need to pay more careful attention to what
Jesus wants to say to us and less attention to what we
can do for him. Our God is not cold and distant. He is
generous and loving. He wants to share his life with us.
But sometimes we’re just too busy serving him to
receive from him!
When you are at Mass today, try your best to listen to
Jesus. When you meditate on the Transfiguration, put
yourself at the scene. Imagine how this miracle would
impact your life and your thinking. You might just find
the Holy Spirit filling you with more grace and drawing
you closer to the Lord.

“Lord, teach me how to listen to your voice.”

FEBRUARY 28, 2021
LENT
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.

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our website:
sthyacinthbasilica.org or official parish Facebook
CHICAGO
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LITURGICALLY SPEAKING
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St. Katharine Drexel (1858-1955)

She is the second American-born saint to be
canonized by the Catholic Church. This
amazing woman was an heiress to a large
bequest who became a religious sister and a
brilliant educator.
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St Casimir (1458 - 1484)

He was the second son of King Casimir IV of Poland. He
assiduously cultivated the Christian virtues, especially
chastity and generosity to the poor. Zealous in faith, he had a
particular devotion to the Eucharist and the Virgin Mary. For
several years, while his father was away in Lithuania, he
ruled Poland with great prudence and justice. He died of
tuberculosis on 4 March 1484.

This week our special collection supports the Church in
Central and Eastern Europe. Your donation today helps
restore the Church and build the future in more
than 25 countries still struggling to recover from former
communist rule. Funds from this Collection support
reconstruction, education, formation, and poverty
outreach. Please be generous to the Collection today.

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.
PRE-CANA - MARRIAGE
PREPARATION
at St. Hyacinth Basilica
Course dates in English:
March 20 & 27, 2021
Time: 9AM - 1:00PM
Place: Resurrection Hall
Cost: $175.00 per couple
(materials and light refreshments included in
this price)
Please contact us to register:
info@sthyacinthbasilica.org

First Thursday, First Friday and
First Saturday
March 4 is the First Thursday of
the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood and religious life.
March 5 is the First Friday of the Month, we pray in
reparation to the Sacred Heart of Jesus. At 5:00 PM we
communally recite the rosary followed by a Mass in
English.

POPE’S INTENTION - MARCH

We follow all Covid-19 guidelines and restrictions

REMINDER!
Please, 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.

Intention for evangelization - Sacrament

of reconciliation

Let us pray that we may experience the
sacrament of reconciliation with renewed depth, to
taste the infinite mercy of God .
CHICAGO

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM
ST. HYACINTH BASILICA
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NIEDZIELA KATECHETYCZNA - EUCHARYSTIA CZ. 2

WIELKI POST

Jak przypominamy sobie z pierwszej katechezy
EUCHARYSTIA – pierwsza Msza święta została odprawiona w
Wielki Czwartek, w Wieczerniku, przez samego Chrystusa w
obecności Jego Apostołów. Słowa konsekracji „To czyńcie na
Moją pamiątkę”, stały się dla Apostołów testamentem Mistrza,
który dzień później na krzyżu, potwierdził wypowiedziane słowa
ofiarą z siebie, oddając za nas swoje Ciało i przelewając swoją
Krew na znak Nowego Przymierza.
Od samego początku, troska o czystość przekazu i zgodną
interpretację słów Nauczyciela była niejako „nakazem”
apostolskim i wszystkich uczniów pańskich. Apostolowie
wysłani przez Pana, aby nieść światu Dobra Nowinę, umocnieni
Duchem Św., szli do pogan i tych pochodzenia żydowskiego.
Zakładano nowe gminy, ustanawiano nad nimi prezbiterów.
Wspólnoty rozrastały się, ale i z tym „nowym religijny
fenomenem” rodziły się prześladowania wyznawców „tej nowej
drogi”. Jedni opuszczają Jerozolimę, udają się do innych
miejscowości. Niektórzy uciekają na pustynię Judzką lub na
tereny północnej Afryki do Egiptu, niektórzy podążali na północ
od Palestyny do Syrii. Tam żyjąc pobożnie z dala od zgiełku,
tworzą osady albo żyją w rozpadlinach skalnych prowadząc
surowy, ascetyczny tryb życia. Zaczyna się okres Ojców Pustyni.
Rodziła się potrzeba „uporządkowania” spisania tradycji ustnej i
przekazu Ewangelii i listów apostolskich w doktrynę wiary.
Rodzi się okres Ojców Kościola. To oni organizują ważne sobory
m.in.: w Nicei 321 r. oraz w Konstantynopolu w 381 r. gdzie
zrodziła się treść Wyznania Wiary CREDO Chrześcijańskie.
Kościół rozwija się w czasie i buduje struktury. To wszystko za
przyczyną cesarza Konstantyna Wielkiego, który w 313 nadaje
swój edykt zwany mediolańskim, co religii chrześcijańskiej
nadaje swobodę wyznania i ogłaszą ją religią panującą w
cesarstwie. W roku 330 n.e. cesarz Konstantyn uroczyście
przeniósł stolicę Imperium Rzymskiego do nowo powstałego
miasta nad Bosforem, nadając mu swoje własne imię –
Konstantynopol. Rodzą się już wtedy struktury kościelne:
diecezje, parafie. Ukazują się prowincje i diecezje, metropolie, w
kościele wschodnim patriarchaty. Wolność kultu i wzrastająca
liczba chrześcijan sprawiły, że liturgiczne zgromadzenia nabrały
okazałości, a sama liturgia wzbogaciła się o nowe elementy. Z
drugiej strony, starano się modły liturgiczne ująć w ustalone
teksty. W Rzymie posługiwano się łacińskim kanonem i szybko
odstąpiono od języka greckiego. Najbardziej znamienne dla
rzymskiej liturgii było i pozostało podkreślenie pośrednictwa
Jezusa Chrystusa. Udział w liturgii eucharystycznej uważano za
znak jedności z Kościołem. Misje, ewangelizacja ludów
pogańskich, pielgrzymki, kult świętych i błogosławionych.
Dochodzi do pierwszej schizmy. Tysiąc lat wspólnej drogi
kościoła zachodniego z Rzymem na czele i wschodniego
bizantyjskiego w Konstantynopolu. Potem powstanie zakonów
żebraczych: św. Franciszka i św. Dominika.
Pięć kolejnych wieków średniowiecza i końcówka tego okresu
wystąpienie Marcina Lutra, która rodzi kolejną, zachodnią
schizmę wewnątrz chrześcijaństwa. Sobór trwający 18 lat w
Trydencie dokonuje szczegółowej reformy Kościoła. Potem 400
lat i kolejny Sobór Watykański I a po nim za kilka lat
Watykański II. Reforma liturgii i nowy ryt zwany obrządkiem
Jana XXIII i Pawla VI. Dzisiejsza liturgia, odprawiana Msza św.,
jest kontynuacją tego dokonania. Jesteśmy wiernymi kościoła
łacińskiego, rzymskiego, katolickiego, świętego, jednego,
apostolskiego. Co to oznacza? Zapraszam do lektury.
Ks. Stanisław, CR

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.
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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
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DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty miesiąca
4 marca - Pierwszy Czwartek

W pierwszy czwartek modlimy się w intencji nowych powołań
kapłańskich i zakonnych.

5 marca - Pierwszy Piątek

Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.

6 marca - Pierwsza Sobota

Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

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

PAPIESKA INTENCJA NA MARZEC
Intencja ewangelizacyjna:
Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali
sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby
cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
rekolekcjach wielkopostnych w dniach
od 20 do 24 marca 2021
Nauki rekolekcyjne wygłosi :
o. Bartłomiej Stanowski OCD
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
Chętnych prosimy o kontakt:
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
ZAPISY NA MSZE ŚW.
BARDZO PROSIMY O ZAPISYWANIE
SIĘ NA NIEDZIELNĄ MSZĘ ŚW. Można
to uczynić na naszej stronie internetowej,
dzwoniąc do biura parafilanego lub wpisać
się na listę przy wejściu do kościoła. 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. Dziękujemy za zrozumenie i
cierpliwość.

SPOTKANIA AA
Jeśli masz problem z alkoholem lub ma
go ktoś z twoich bliskich. Przyjdź.
Spotkania GRUPY Anonimowych
Alkoholików odbywają się w każdy czwartek o
godz. 8:00 wieczorem w Resurrection Hall.
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

February 21, 2021 - 21 luty 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$6,977.00
$10,000.00
$(3,023.00)
$4,689.00
$2,356.00

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
02/21/2021
$625 - Anonymous
$500 - Gilbert Galarza
$400 - John Nowak Jr
$250 - Adam Wojtyrowski
$100 - Michael McGuire, James & Czeslawa
Kolak, Stanislaw Wala, Anna Scislowicz

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

Aid to the Church in Central & Eastern
Europe. Thank you for your support.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na

Pomoc Kościołowi w Europie Wschodniej i Centralnej.
Bóg zapłać.

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

