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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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
First Fri. - 5:30 pm English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JANUARY 17
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +George Ciesielski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki,
+Francesca Masso, +Rev. Francis Rog, +Matthew & Harriett
Czajkowski
7:00 PM - +Jan Ruła
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 18
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Fam. &
Arthur Patcke Fam., +Fr. Francis Rog, +George Ciesielski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki,
+Francesca Masso
7:00 PM - +Jan Ruła
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 19
6:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Fam. &
Arthur Patcke Fam., +Fr. Francis Rog, +George Ciesielski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki,
+Francesca Masso, +deceased members of the Frank &
Eleanore Novak Family
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, dzieci,
seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, dobroczyńców i
ochotników „Misji dla Ubogich”, +Jan Ruła
THURSDAY/CZWARTEK - JANUARY 20
6:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Fam. &
Arthur Patcke Fam., +Fr. Francis Rog, +George Ciesielski
8:00 AM - H. & B. for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward &
Lorraine Nazimek, +Paul Bucki, +Francesca Masso
7:00 PM - +Jan Ruła
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 21
6:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Fam.
& Arthur Patcke Fam., +Fr. Francis Rog, +George Ciesielski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connolly Sr.
& Jr. Czajkowski & Gagola Families, +Francesca Masso,
+Paul Bucki
7:00 PM - +Jan Ruła
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 22
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Fr. Adam Piasecki, +Paul
Bucki, +Francesca Masso, +George Ciesielski
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork
7:00 PM - +Jan Ruła
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 23
6:00 AM - O potrzebne łaski dla Leszka Staniec w dniu
urodzin, O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Elżbiety i
Czesława Garbarz, O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie
dla Małgorzaty i Piotra Bacik, +Ks. Adam Piasecki, +Danuta
Żyszkowska, +Jan,Władysława Garbarz, Helena, Bolesław,
Jerzy Maśloch
7:30 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Adam Piasecki, +Jan Plewa
9:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Olga Springer i zmarli z
rodziny, +Ks. Mirosław Skoczylas
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Francesca
Masso, +Fr. Adam Piasecki, +George Ciesielski, +Janice
Noga, +Rev. Francis Rog
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Henryk Bujno, +Mirosław
Szczerbowski w 3-cią roczn. śmierci, +Helena Drzewiecka-o
radość wieczną, +Fr. Francis Rog, +Christine Longo,
+Wojciech i Anna Smaga
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REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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.

Parish Web Page and Facebook

For more information please go to our
website: sthyacinthbasilica.org or
official parish Facebook
BAPTISM / CHRZTY
Gabriel Leo Lepionka

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Anna Dickey
† Josef Kurek
† Marian Zochowski
ST. HYACINTH BASILICA

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION
Gospel: John 2:1:11
This Sunday we begin the liturgical season of
Ordinary Time.
To situate today's reading within the context
of John's Gospel, we note that John's report
of this event follows Jesus' call of his first disciples. John
tells us that Jesus and his disciples were invited to this
wedding at Cana, as was Jesus' mother, Mary. There is no
parallel report of this miracle at Cana in the Synoptic
Gospels.
In the Church's liturgical history, the wedding feast of Cana
is closely associated with the baptism of the Lord and the
adoration of the infant Jesus by the Wise Men. In this
context, the sign Jesus performs at the wedding feast is
celebrated as an epiphany or a manifestation of Jesus'
divinity.
Yet awareness of Jesus' impending passion and death is ever
present in John's Gospel. Even in this report of Jesus' first
sign, the language used anticipates Jesus' passion. When
Jesus says to his mother that his hour has not yet come, he
protests against her wishes in language that John will use
again when reporting Jesus' Last Supper with his disciples.
When introducing the story of Jesus washing his disciples'
feet, John writes that Jesus knew that his hour had come. In
John's Gospel, Jesus is very much in command and aware of
all that is to happen to him.
Here, as elsewhere in John's Gospel, Mary is not mentioned
by name, but is referred to instead as the mother of Jesus.
Mary is influential in Jesus' first sign. She will also be
present at his Crucifixion, a witness to the final
manifestation of his divinity.
John's Gospel describes seven signs that indicate Jesus'
identity to his disciples. John never speaks of these signs as
miracles because their importance is not in the deed that
Jesus performs but in what these deeds indicate about Jesus'
identity. Here, as when John describes the other signs, the
disciples are said to begin to believe, but no mention is
made as to whether the other wedding guests are even aware
of what has happened.
Marriage and wedding feasts are metaphors used in
Scripture to describe God's salvation and the Kingdom of
God. Here at the beginning of Jesus' public ministry, John's
Gospel seeks to establish that Jesus is going to re-interpret
and fulfill Yahweh's promise to Israel. Jesus establishes the
New Covenant. A hint about what this New Covenant will
be like is made evident in the deed that Jesus performs.
Asked to do something to address the awkward situation
that the absence of wine at a wedding feast would create,
Jesus' miracle produces vast quantities of wine—six jars
holding thirty gallons each are filled to overflowing with
choice wine.
This lavish response to a simple human need is a vision for
us of the abundance of God's kingdom. It challenges us to
respond generously when confronted with human need
today. We respond as best we can, fully confident that God
can transform our efforts, bringing the Kingdom of God to
fulfillment among us.(loyolapress.com)
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JANUARY 16, 2022
LITURGICALLY SPEAKING
1/17 St. Anthony Abbot
Anthony "the Great", the "Father of
Monks. He was born in Middle
Egypt (about 250) of distinguished
parents. After their untimely deaths,
he dedicated himself wholly to acts
of mortification. One day while in
church he heard the words of the
Gospel: "If you wish to be perfect,
go, sell what you have, and give it to the poor". Without
delay he sold his property, gave the proceeds to the poor,
and went into the desert. When overcome by fatigue, his
bed was the hard ground. He fasted rigorously, ate only
bread and salt, and drank only water. Nor would he take
food before sundown; at times he passed two days
without any nourishment. Often, too, he spent whole
nights in prayer. The saint suffered repeatedly from
diabolical attacks, but these merely made him more
steadfast in virtue. He died in 356 on Mount Kolzin by
the Red Sea, 105 years old. St. Anthony lived in solitude
for about twenty years.

1/20 Saint Fabian, Pope & Martyr (- 250)
He became Pope in 236 and was martyred on 20 January
250, during the persecution of the Emperor Decius.

Saint Sebastian, Martyr
Nothing is known about St Sebastian
except the fact that he was martyred
early on in the persecutions of
Diocletian. St Ambrose knew of him
and states that he was already
venerated in Milan in the fourth
century. One of the seven chief
churches of Rome was built over his
grave in 367.

1/21 St Agnes (- 304)
As with so many of the
early Roman martyrs, very
little is now known about
Agnes’ life. Partly this is
because the details have
been obscured by the light
that shines from her
martyrdom and the cult that
it inspired, and partly
because if you are martyred at the age of 12, your life has
not really acquired that many details in any case. Agnes
was filled with the love of God from an early age, vowed
herself to celibacy, and when the opportunity of
martyrdom arose, she did not hide away but stepped
forward and took it.
ST. HYACINTH BASILICA

SECOND
OUR LORD
SUNDAY
JESUS CHRIST,
IN ORDINARY
KING OF
TIME
THE UNIVERSE
WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY
JANUARY 18–25, 2022
We saw the star in the East, and we came to worship Him.

(cf. Mathew 2:2)

The theme for the Week of Prayer for
Christian Unity in 2022 was selected
by the Middle East Council of
Churches and originates from the
churches in Lebanon. Present times in
Lebanon are extremely difficult and
economically disastrous. All this
combined with the effects of the
COVID-19 pandemic have made the
situation quite stressful. The power of
prayer in solidarity with those who
suffer is a demonstration of Christian
unity and a sign of communion.
The theme, taken from the second chapter of the Gospel
according to Matthew, is the Epiphany. Each year in
January, the Church recalls the visit of the Magi to
Bethlehem, highlighting God’s invitation to all of humanity
to a new covenant in the Incarnation of Christ. In the Eastern
Churches, Epiphany is joined to the mystery of the Baptism
of Christ, a baptism all Christians hold in common as
testimony to their faith in the Son of God. Graymoor
Ecumenical & Interreligious Institute, continuing the work
of Servant of God, Fr. Paul Wattson and Mother Lurana
White of Graymoor, is pleased to once again produce
materials for the observance of the Week of Prayer for
Christian Unity in the United States in English and Spanish.
Please check our website, geii.org, for more information
soon.
Celebrate the Week of Prayer for Christian Unity in your
community from January 18-25, 2022.
That they all may be one.

Statement on Behalf of Cardinal Blase J.
Cupich, archbishop of Chicago, on the Need for
Continued Pandemic Vigilance and Vaccination
Jan. 7, 2022
We are now more than two years into a time of
loss and illness, unprecedented in living
memory. Everyone is weary but we must call
upon our reserves to remain diligent and take every precaution
to keep ourselves and communities safe. Moreover, we must
respect and support the heroes among us, our health care and
other frontline workers. Keeping ourselves safe keeps them
safe and ensures facilities remain open to those who need
them.
If you have not done so, get vaccinated and help others,
particularly children to access the vaccine. Consult with your
health care providers, but trust in the experience of the millions
who have been vaccinated. The evidence is clear: vaccination
prevents serious illness and death.
Please wear a mask every time you leave your home and inside
your home if there are vulnerable individuals in your family.
Please remember that in pandemics, personal choices are not
personal. You are making choices for your community and it is
irresponsible to endanger others.
As Pope Francis has said, “Vaccination is a simple but

profound way of promoting the common good and caring for
each other, especially the most vulnerable.”
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NOVEMBER
JANUARY21,
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PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve Bartczyszyn
CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr. Tomasz
Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła CR, Fr.
Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr. Miroslaw
Stepien SCh, 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, Gena &
her children, Armando Salas, Grażyna i Jacek Szymańscy,
Jean Kwon, Ewa Badura, Dennis K., Stella Milarski, Claudia
Olimpia, Claudia Dorin, Arnold Schutten, Marek Olędzki,
Helena Maciołek, Antonio Sison.

Please double check the Prayer List to see if any names need to
be removed or added. Please call our Parish Office to request
any changes.

NATIONAL MARCH FOR LIFE
Washington, D.C., January 21, 2022
The right to life is a
human right. Our
defense of that right is
a joyful witness to the
beauty and dignity of
every human person.
The March for Life is
an inspiring, peaceful,
vibrant, and joy-filled rally of women, men, young people,
and children from all across the country. Every year, tens of
thousands of pro-lifers converge on the National Mall and
march on Capitol Hill on the anniversary of the Supreme
Court’s 1973 Roe v. Wade ruling which legalized abortion
in all 50 states. It’s the largest annual human rights
demonstration in the world. But this is not just a protest…
TOGETHER, WE GATHER TO CELEBRATE LIFE.
We celebrate each and every life, from the moment of

conception. We envision a world where every life is
celebrated, valued, and protected
Attention!
By mandate of the City of Chicago
and in accordance with Archdiocesan
rule, masks are now required in
church and inside archdiocesan
facilities.

Uwaga!
Zgodnie z zarządzeniem miasta
Chicago i Archidiecezji wszystkie
osoby przebywające w kościele
oraz innych budynkach
zamkniętych muszą nosić
maseczki.
ST. HYACINTH BASILICA

UROCZYSTOŚĆ
II
NIEDZIELA ZWYKŁA
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: J 2,1 - 11
O CO PROSZĘ?
O ŻYWĄ WIĘŹ Z JEZUSEM I
ZAUFANIE MU POŚRÓD
CODZIENNYCH SPRAW

Kontemplując scenę opisaną
przez Jana, będę towarzyszył Jezusowi, który opuszcza
dom rodzinny i rozpoczyna swoją misję wśród ludzi.
Razem z Jezusem i Maryją chcę uczestniczyć w
wydarzeniu w Kanie Galilejskiej. Wejdę w atmosferę
wesela (ww. 1-2).
Popatrzę na zatroskanie Maryi z powodu braku wina i
posłucham, jak rozmawia z Synem. Maryja potrafi
zwykłe wydarzenia życia odnosić do Jezusa.
Rozmawia z Nim o codziennych sprawach, z wiarą
prosi o pomoc (ww. 3-4).
Co mogę powiedzieć o przeżywaniu mojej
codzienności z Jezusem? Czy zapraszam Go w moje
codzienne „wesela” i troski? Czy radzę się i pytam Go
o zdanie w chwilach wyborów i bezradności?
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5).
Jakie uczucia wywołują we mnie słowa Maryi? Czy
stać mnie w tej chwili na spełnienie wszystkiego,
czego zapragnąłby ode mnie Jezus?
Będę się przyglądał sługom, którzy wypełniają każde
słowo Jezusa: „Napełnili stągwie aż po brzegi”. Czy
potrafiłbym podjąć każde wezwanie Jezusa? Jakich
żądań bałbym się usłyszeć? Wypowiem to szczerze
przed Jezusem.
Powiem szczerze Jezusowi o moich oporach
wewnętrznych, które utrudniają mi przyjmowanie na
co dzień Jego woli. Czego dotyczą moje opory?
Zwierzę się z nich także Maryi i poproszę, by pomogła
mi je pokonywać. Będę w sercu wzywał: „Maryjo,
pomóż mi ufać Jezusowi tak jak Ty”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
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17 stycznia - Św. Antoniego, opata
Antoni (zwany później Wielkim)
urodził się w Środkowym Egipcie w
251 r. Miał zamożnych i religijnych
rodziców, których jednak wcześnie
stracił (w wieku 20 lat). Po ich śmierci,
kierując się wskazaniem Ewangelii,
sprzedał ojcowiznę, a pieniądze rozdał
ubogim. Młodszą siostrę oddał pod
opiekę szlachetnym paniom,
zabezpieczając jej byt materialny. Sam zaś udał się na
pustynię w pobliżu rodzinnego miasta. Tam oddał się
pracy fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. Podjął
życie pełne umartwienia i milczenia. Św. Antoni zmarł 17
stycznia 356 roku w wieku 105 lat. Życie św. Antoniego
było przykładem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w
innych stronach chrześcijańskiego świata
18 stycznia - Św. Małgorzaty Węgierskiej
Małgorzata, córka króla węgierskiego Beli
IV, urodziła się w roku 1242, a zmarła w
1270 roku. Z powodu ślubu złożonego
matce, aby ocalić Węgry przed Tatarami,
dziewczynka wstąpiła do klasztoru, gdzie
odkryła swoje powołanie i przywdziała
habit w 1262 roku. Małgorzata, jedna z
największych mistyczek średniowiecza,
zmarła w opinii świętości. Jej kult był
początkowo lokalny, ograniczony do diecezji
Transylwania i zakonu dominikańskiego, później, od 1943
roku, stał się powszechny.
19 stycznia - Św. Józefa Pelczara
Urodził się 17 stycznia 1842 r. we wsi
Korczyna koło Krosna. Jako biskup
przeprowadzał częste wizytacje parafii,
zachęcał wiernych do udziału w
nabożeństwach eucharystycznych, dbał o
wysoki poziom moralny i umysłowy
duchowieństwa. Miał wielkie nabożeństwo do
Najświętszego Sakramentu, Serca Pana Jezusa i Matki
Bożej. Skutecznie starał się o budowę nowych kościołów i
kaplic. Z jego inicjatywy powstawały ochronki dla dzieci,
kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, szkoły
gospodarcze dla dziewcząt. Szerzył i promował naukę
społeczną papieża Leona XIII.
20 stycznia - Św. Sebastiana
Sebastian pochodził z Galii, żył na
przełomie III i IV wieku. Zaciągnięty do
wojska Dioklecjana służył na obszarze
między obecnym terytorium Francji i
Włoch. Ten trybun gwardii pretorskich,
nawrócony na chrześcijaństwo, najpierw
doświadczył męczarni, przeszyty licznymi
strzałami z łuku, a następnie został
zamęczony pałkami, ponieważ nie chciał
złożyć ofiary bogom. Ikonografia ukazuje świętego w
momencie męczeństwa, przeszytego strzałami. Jest
orędownikiem w czasie epidemii
BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
II
NIEDZIELA ZWYKŁA
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Oświadczenie w imieniu Kardynała Błażeja J.
Cupicha, Arcybiskupa Chicago o konieczności
ciągłej czujności w związku z pandemią i
szczepieniami
7 stycznia 2022 r.
Już od ponad dwóch lat w sposób
bezprecedensowy borykamy się z poczuciem strat oraz
doświadczamy choroby. Jest to czas, jakiego nie pamiętają
współcześni. Choć wszyscy są zmęczeni tą sytuacją, jednak
musimy wykorzystać rezerwy swoich sił, aby zachowywać
czujność oraz przestrzegać wszelkich środków ostrożności, jak
również, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.
Ponadto, musimy szanować i wspierać naszych bohaterów,
czyli służbę zdrowia i inne osoby pracujące na pierwszej linii
zagrożenia. Dbanie przez nas o własne bezpieczeństwo
zapewnia im bezpieczeństwo i pomaga utrzymywać
funkcjonowanie placówek służby zdrowia dla tych, którzy ich
potrzebują.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaszczep się i pomóż innym,
szczególnie dzieciom, w uzyskaniu szczepionki. Skonsultuj się
ze swoimi lekarzami oraz zaufaj doświadczeniu milionów
zaszczepionych. Dowody mówią jasno: szczepienia
zapobiegają poważnym chorobom i śmierci. Proszę, noście
maseczki ochronne zawsze, gdy wychodzicie z domu oraz w
domu, jeśli w Waszych rodzinach są osoby szczególnie
zagrożone. Proszę pamiętajcie, że podczas pandemii osobiste
wybory nie dotyczą tylko nas. Kiedy dokonujecie wyborów,
ich konsekwencje są odczuwane przez nasze społeczeństwo,
stąd nieodpowiedzialne jest narażanie innych na
niebezpieczeństwo.
Jak powiedział papież Franciszek: „Szczepienia to prosty

DZIEŃ BABCI I
DZIEŃ DZIADKA
W tym tygodniu
obchodzimy Dzień
Babci i Dzień Dziadka.
Kochani!
Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia dziękując
za Wasze wielkie serce, wielką i ofiarną miłość i
opiekę nad wnukami. Dziękujemy za przykład Waszej
wiedzy i życiowej mądrości. Niech dobry Bóg czuwa
nad Wami, a Maryja zawsze otacza Was swoją
opieką. Zapewniamy Was o naszej pamięci i
modlitwie.

WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
Od Bożego Narodzenia do
święta Ofiarowania
Pańskiego odbywa się
wizyta duszpasterska,
popularnie nazywana kolędą.
Celem kolędy jest
wspólna modlitwa,
zakończona błogosławieństwem,
poświęceniem domowników i
CHICAGO

sposób na promowanie wspólnego dobra i dowód troski o
siebie nawzajem, a zwłaszcza o najsłabszych".
POLISH AMERICAN ASSOCIATION

3834 North Cicero Avenue • Chicago, Il 60641 •
773/282-1122 • Fax 773/282-4718

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w styczniu 2022.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele. Lokalizacja klas na północnej i południowej stronie
Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
773-282-1122 x400 lub (773) 481-5400

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

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
II
NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 9, 2021 - 9 stycznia 2022

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

$5,883.00
$10,000.00
$(4,117.00)
$3,822.00

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.

2116
LISTOPADA
STYCZNIA 2021
2022
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji odbywają sie w każdą
niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o godz. 17:00.
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA

zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO ST.
HYACINTH BASILICA

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of January 2 and 9

$1,000 - Izabela i Eugeniusz Bożek, Annette & Frank
Dvorak
$800 - Anonymous
$600 - Maria i Zbigniew Skirucha
$520 - Harry J. Bork
$500 - Edyta i Piotr Mrugała, 1000 Burton , LLC
$480 - Adam Wojtyrowski
$300 - Anna Ścisłowicz
$250 - Art Misiewicz
$200 - Wisdom Publishers Corp, Czesław & Elżbieta
Garbarz, Andrzej Stopka, Mr & Mrs Zdzisław Maka,
Krystyna Prędka, Michael McGuire, Kazimierz
Czechura, William & Therese Kopec
$150 - Grzegorz Szeszko, Stanisław Urbaniak
$120 - Marianna Kulis
$100 - Lilia Czaja, Daniel & Bronisława Gibała,
Manuel Padilla, Arthur & Kathleen Moffa, Jan Nowak,
Jan Trojan, Władysław Rutkowski, Raymond
Jagodzinski, Wiesław Chilicki, Stanisław Bzdal,
Weronika Ziemba, Zygmunt Mikulicz, Elias & Maria
Martin, Stanley Babicz, Irena Chalupka, Maria Sajdak,
Danuta Mankiewicz

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the
energy needs of our basilica.
Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
Ogrzewanie i oświetlenie naszego kościoła.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Spotkanie członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post i jałmużnę
w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni wtorek
miesiąca o 7:00 PM odprawiana jest w naszej bazylice Msza
Św. w intencji osób uzależnionych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

INVITATION
WE ARE PLANNING TO CREATE A CHILDREN’S CHOIR TO SING FOR 10:45 AM
MASS EVERY FIRST SUNDAY OF THE MONTH ONLY. PARENTS WHO HAVE
CHILDREN, AGES 5 TO 12 YEARS OLD AND ARE INTERESTED TO JOIN THE
CHOIR, ARE REQUIRED TO CALLOFFICE AND LOOK FOR THE NINI CENTENO
AT 773 342-3636. THIS IS A PART OF THE CATECHETICAL PROGRAM THAT
OUR PASTOR WOULD LIKE TO INITIATE FOR THE YOUTH AS PART OF HIS
PASTORAL PROJECT. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CALL THE OFFICE.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

