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

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 31
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Patricia Bock, +Fr. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki, +Francesca
Masso, +Rev. Francis Rog, +George Ciesielski
7:00 PM - +Jan Ruła, +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna
Bil, Józef Staszel
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 1
6:00 AM - For the liv. and dec. members of Nazimek Fam. & Arthur
Patcke Fam., +Fr. Francis Rog, +Patricia Bock, +George Ciesielski
8:00 AM -+Edward&Lorraine Nazimek,+Paul Bucki, +Francesca Masso
7:00 PM - +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Józef
Staszel
WEDNESDAY / ŚRODA - FEBRUARY 2
PRESENTATION OF THE LORD / OFIAROWANIE PAŃSKIE
6:00 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Fam. & Arthur
Patcke Fam., +Fr. Francis Rog, +George Ciesielski, +Patricia Bock,
8:00 AM - Blessings for Sr. Mariola Inda, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Paul Bucki, +Francesca Masso
12:30 PM - Za chorych z naszej Parafii, +Edward & Lorraine Nazimek,
+Fr. Adam Piasecki, +Józef Kurek, +Katarzyna Bil
7:00 PM - +Jan Ruła, +Wanda Wrzesińska, +Wanda Nida
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - FEBRUARY 3
6:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life, For the liv.
and dece. members of Nazimek Fam. & Arthur Patcke Fam., +Fr.
Francis Rog, +Patricia Bock
8:00 AM - Health & Bblessings for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward
& Lorraine Nazimek, +Paul Bucki
7:00 PM - O opiekę Matki Bożej, błogosł. Boże i potrzebne łaski dla
Błażeja Popławskiego z okazji imienin, O nowe powołania kapłańskie i
zakonne, +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Józef
Staszel
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - FEBRUARY 4
6:00 AM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins, For
the liv. and dece. members of Nazimek Fam. & Arthur Patcke Fam., +Fr.
Francis Rog, +Patricia Bock
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connolly Sr. & Jr.
Czajkowski & Gagola Families, +Jim & Geri Cwik, +Paul Bucki
5:30 PM - +In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins, For
the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 PM - Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
nasze grzechy, O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Alana i Kaitlyn Soyda w dniu Ślubu, +Ks. Adam Piasecki, +Wanda
Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Józef Kurek, +Józef Staszel
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - FEBRUARY 5
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family,For a special intention,+Paul Bucki,+Patricia Bock
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr.&Jr.,+Irene Bork
7:00 PM - +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, Katarzyna Bil, +Józef
Staszel, +Józef Filip
SUNDAY / NIEDZIELA - FEBRUARY 6
6:00 AM - O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Elżbiety i
Czesława Garbarz, O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla
Małgorzaty i Piotra Bacik, +Danuta Żyszkowska, +Janina Nawrot
7:30 AM - For the liv. and dece. members of Nazimek Family and
Arthur Patcke Family, +Jan Plewa
9:00 AM - Za dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. ,oraz za ich
rodziców, +Ks. Adam Piasecki, +Olga Springer i zmarli z rodziny,
+Lucjan Milewski w 17-tą roczn. śmierci, +Wacława i Józef
Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil,
+Józef Kurek, +Ryszard Grasela - zmarły w Polsce, +Józef i Eugenia
Litwinczuk w 40-ą roczn. śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki, +Janice
Noga, +Rev. Francis Rog, +Phyllis Zbikowski, +Patricia Bock
12:30 PM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Człoków Koła
Różańcowego i ich rodzin, a dla zmarłych o radość życia wiecznego
oraz o dary Ducha Św. dla Opiekuna ks. Antoniego, +Fr. Francis Rog,
+Helena Drzewiecka, +Jan Tcieta w 8-ą roczn. śmierci, +Józef Staszel,
+Zdzisław Mróz
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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.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† George Kulpinski
† Rodolfo Cuasay
† Zenobia Prawica
† Joseph Staszel
† Krzysztof Zak
Pragniemy poinformować Parafian i Gości odwiedzających
Bazylikę, że w zwiąku z obowiązującym od Adwentu, nowym
porządkiem Mszy Świętych, Kościół w niedziele zamykany jest
o godzinie 2:00 pm, po zakończeniu ostatniej niedzielnej Mszy
Świętej o godz. 12:30 pm.

*********************************************************

We would like to inform the parishioners and guests visiting the
Basilica that due to the new order of Holy Masses since Advent,
on Sundays the Church is closed at 2:00 pm, after the end of the
last Sunday Mass at 12:30 pm.
ST. HYACINTH BASILICA

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION
Gospel: Luke 4:21-30

In today's Gospel, we learn that the people
of Nazareth are impressed by Jesus' words,
and yet they seem surprised. They still
think of Jesus as merely Joseph's son. They
do not expect such words from someone they believe that
they know.
This Gospel is about who Jesus is and who people
believe him to be.
In Luke's Gospel, the people are surprised but not
immediately offended by Jesus' words in the synagogue.
It is the words that follow his reading from the prophet
Isaiah that seem to offend them. Jesus challenges and
provokes the people of Nazareth by referring to examples
in which Israel rejected the prophets. He also challenges
them to respond to his message, the message of a
prophet, in a way that is different from their ancestors.
This call for a new response leads to his rejection.
It is helpful to consider the historical context of Luke's
Gospel. Luke has witnessed the acceptance of the gospel
message among many Gentiles. He endeavors to explain
why the Good News of Jesus has not been as wellreceived by his Jewish contemporaries. Luke's report
interprets the cause of Jesus' rejection at Nazareth in the
context of this later Christian history. Just as the people at
Nazareth did not welcome the Good News that Jesus
announced, so too many among the people of Israel will
not accept the preaching of the gospel.
After Jesus' words of challenge, Luke reports that there
was a movement to kill Jesus by throwing him over a
cliff. This differs from the reports found in Mark and
Matthew's Gospels, where Jesus is said to be unable to
perform miracles in Nazareth because of the people's lack
of faith. Luke says that Jesus walks away from the crowd
that intended to kill him; it is not yet his time. The
animosity of the people
of Nazareth prefigures
and prepares the reader
of Luke's Gospel for the
cross. Luke wants all to
understand that it is
through his death on the
cross that Jesus offers
God's salvation to all
(loyolapress.com)

POPE’S INTENTION - FEBRUARY
For religious sisters and
consecrated women

We pray for religious sisters and
consecrated women; thanking them for
their mission and their courage; may
they continue to find new responses to
the challenges of our times.
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JANUARY 30, 2022
LITURGICALLY SPEAKING
1/31 St John Bosco (1815 - 1888)
He was born in Piedmont of a peasant
family, and he was brought up by his
widowed mother. He became a priest,
and his particular concern was for the
young. Despite many difficulties,
caused both by the anti-clerical civil
authorities and by the opposition of
some senior people within the Church,
his enterprise grew, and by 1868 over
800 boys and young men were under his care. To ensure
the continuation of his work, he founded a congregation,
which he named after St Francis de Sales (a saint for
whom he had great admiration), and today the Salesians
continue his work all over the world

2/2

Presentation of the Lord

Known originally as the Feast
of the Purification of the
Blessed Virgin, the Feast of
the Presentation of the Lord
is a relatively ancient
celebration. The feast
celebrates the presentation of
Christ in the temple at
Jerusalem on the 40th day after His birth.

2/3 St Blaise, Bishop, Martyr
He was bishop of Sebaste and was martyred, probably
early in the fourth century. Devotion to him spread
throughout the Church during the Middle Ages. He is
particularly invoked for disorders of the throat

The custom of the blessing of throats will take place at
the end of all masses. Masses are celebrated at 6:00 AM,
8:00 AM and 7:00 PM.

First Thursday, First
Friday and First Saturday
February 3 is the First
Thursday of the Month.
As a parish family we pray for vocations to
the priesthood and religious life.
February 4 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.
ST. HYACINTH BASILICA

FOURTH
OUR LORD
SUNDAY
JESUS CHRIST,
IN ORDINARY
KING OF
TIME
THE UNIVERSE
Consecrated Life Day February 2
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.

NOVEMBER
JANUARY21,
30,2021
2022

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.

To get Bible in your language on your
phone, please scan QR code with your
phone:
Catholic Bible
In English

Z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 2 lutego, w Święto
Ofiarowania Pańskiego obchodzimy Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego. Zakonnicy i siostry zakonne
gromadzą się, aby modlić się i dziękować za dar
powołania. W tym dniu, w sposób szczególny otaczajmy
modlitwą naszych Księży ze Zgromadzenia
Zmartwychwstania Pańskiego i Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla dla Polonii, którzy posługują w naszej
parafii. Niech dobry Bóg im błogosławi w ich zakonnym
życiu.
MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je
urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia
naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej
porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby
naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz
służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.
Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się
wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte
życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.
CHICAGO

Pismo Święte
Po polsku

La Santa Biblia
Católica
En Espańol

Bibbia Cattolica
In Italiano
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: J 2,1 - 11

O CO PROSZĘ?

O WIERNOŚĆ JEZUSOWI
I EWANGELII W CHWILACH
DOŚWIADCZEŃ I PRÓBY

Zwrócę uwagę na to, że Jezus
rozpoczyna swoją działalność
publiczną od przegranej. Oto pierwszy obraz Jezusa:
Jezus ponoszący porażkę, niesłuchany, niechciany,
wyrzucony z miasta. Będę kontemplował i podziwiał
Jezusa, który w dramatycznej sytuacji zachowuje
absolutną wolność i nie cofa się przed głoszeniem
Ewangelii bez sukcesu (ww. 28-30).
Czy potrafię opowiedzieć się za słabym Jezusem? Czy
potrafię publicznie przyznawać się do mało popularnej
Ewangelii? Jak zachowuję się wówczas, gdy wyczuwam,
że moje ewangeliczne wartości są pogardzane i
wyśmiewane? Zwierzę się Jezusowi z moich wątpliwości
i słabości.
Zwrócę uwagę na fakt, że na początku „oczy wszystkich
w synagodze były w Nim utkwione” (w. 20). Miał wielu
wielbicieli. Jezus znajduje się pod presją oczekiwań
słuchaczy, stoi wobec pokusy dostosowania się do ich
pragnień i potrzeb.
Tymczasem przemawia z pełną wolnością i skłania ludzi
do zmiany myślenia. Mają dostosować życie do
Ewangelii, a nie odwrotnie. Czy potrafi ę słuchać prawdy
Ewangelii w całkowitej wolności? Czy nie unikam słów,
wyzwań Jezusa, które żądają zmiany mojego myślenia,
rezygnacji ze złych pragnień, zmiany postawy życia?.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę,6 lutego
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 LUTY
Za zakonnice i inne kobiety
konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic
i innych kobiet konsekrowanych
- dziękując im za ich misję i odwagę - aby nadal
odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań
naszych czasów .
CHICAGO
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31 stycznia - Św. Jana Bosko
„Jan Bosco doszedł do całkowitego

oddania się młodzieży, często pośród
największych trudności, dzięki szczególnej
i głębokiej miłości, to jest dzięki owej
wewnętrznej mocy, która łączyła w nim
nierozerwalnie miłość Boga i miłość bliźniego. W ten sposób
potrafił on stworzyć syntezę działalności ewangelicznej i
wychowawczej”. Św. Jan Paweł II
2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego
Święto Ofiarowania Pańskiego
przypada czterdziestego dnia po
Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
jerozolimskiej i dokonania przez
Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym
wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie
uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do
najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV
w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później
pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem
Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla
się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa
do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze
świecami.
MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ BAZYLICE
W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO:
W jęz. polskim: 12:30 w południe i 7:00 wieczorem
W jęz ang.: 6:00 i 8:00 rano
3 lutego - Św. Błażeja, biskupa i męczennika
Zasiadał na stolicy biskupiej w Sebaste w
Armenii. Został ścięty w 316 roku, podczas
okrutnych prześladowań zarządzonych przez
cesarza Licyniusza. Wcześniej był torturowany
za pomocą żelaznych grzebieni. Jego kult zaczął
się w VIII wieku. Według przekazów, święty
miał ocalić od uduszenia pewne dziecko, które
połknęło rybią ość.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty miesiąca
3 lutego - Pierwszy Czwartek

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

4 lutego - Pierwszy Piątek

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

5 lutego - 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
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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2022 Annual Catholic Appeal

The Annual Catholic Appeal is an invitation for every
Catholic family to respond with a generous heart. Your
gift will provide inspiration, education and services to the
less fortunate in our Archdiocese and throughout the
world.

Doroczna Kwesta Katolicka jest zaproszeniem

Kazimierz
Chlebek, kandydat

na Senatora USA z
Partii
Republikańskiej,
który będzie
startował na to
stanowisko. Pan
Kazimierz prosi
Polonię o poparcie.
Rozpoczęła się
kampania zbierania
podpisów. Kto może
udzielić poparcia i złożyć podpis? Obywatel
Stanów Zjednoczonych uprawniony do
głosowania. Potrzeba złożyć czytelne imię i
nazwisko, podać adres zamieszkania oraz
zakreślić, czy należę do Powiatu Cook czy
innego. Na stolikach przy wyjściu z kościoła
są listy. Serdecznie proszę w imieniu pana
Kazia o poparcie naszego polskiego
kandydata. Dziękuję.
CHICAGO

skierowanym do każdej rodziny katolickiej, by okazać
hojność serca. Wasz dar będzie źródłem inspiracji dla
ubogich i potrzebujących w naszej archidiecezji i na
całym świecie, przyczyni się do ich edukacji i zapewni
im różnorakie posługi. Wspierając
Kwestę odpowiadacie na Boże
wezwanie, by nie zapominać o tych,
którzy potrzebują duchowej i
materialnej pomocy. Jesteśmy za to
ogromnie wdzięczni.
The Avondale Restorative Justice Court (RJCC)
resolves conflict through restorative
peace circles involving defendants,
victims, family members, friends, and
members of the community.
The RJCC court is held at St. Hyacinth
Basilica Resurrection Hall every Friday. Volunteers
are needed to help support the court in peace circles.
Interested parishioners can
contact Margaret.Kulujian@cookcountyil.gov to
learn more .
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
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 23, 2022– 23 stycznia 2022

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

$5,181.00
$10,000.00
$(4,819.00)
$2,326.00

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.

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 23

$230 - Adam Wojtyrowski
$200 - Anonymous
$120 - Maria Szwedziuk
$100 - Stanisław Wala, Michael McGuire, Christine
Rybicki, Elma Garvilles

Thank You
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall
na parterze o godz. 4:30 PM.
________________________________________________________________________________________

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 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

If you need a contribution
statement for your 2021 taxes,
please contact the parish office at
773- 342-3636.
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.
CHICAGO

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.

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2021
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z
ogólną kwotą ofiar złożonych na naszą parafię w 2021
roku, proszeni są o kontakt z biurem parafialnym pod
numer tel.: 773-342-3636.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

