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 - FEBRUARY 14
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Joseph Staszel
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki, +Juana
Foster
7:00 PM - +Stanisław Kielczewski; +Józef Kurek, +Wanda
Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Jan Ruła, +Weronika Solak,
+Władysław Kozak w 1-wszą roczn. śmierci oraz zmarli z rodziny
Kozak
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 15
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Juana Foster
8:00 AM -Health and blessings for Annabelle Connolly on her 96-th
Birthday, +Edward & Lorraine Nazimek,+Paul Bucki, +Joseph
Staszel
7:00 PM - +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Jan
Ruła, +Stanisław Kielczewski, +Marianna Lekienta
WEDNESDAY / ŚRODA - FEBRUARY 16
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Joseph Staszel
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki, +Juana
Foster
7:00 PM - +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Jan
Ruła, +Stanisław Kielczewski;
THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 17
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Juana Foster
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki, +Joseph Staszel
7:00 PM - +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Jan
Ruła, +Stanisław Kielczewski;
FRIDAY / PIĄTEK - FEBRUARY 18
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Fr. Francis Rog, +Juana Foster
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Victoria & Pedro, +Paul
Bucki, +Joseph Staszel, +Pedro & Victoria Alvarez
7:00 PM - +Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, +Jan
Ruła, +Stanisław Kielczewski;
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 19
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family; For a special intention, +Paul Bucki,
+Juana Foster
2:00 PM -Wedding: Jan Reszczynski & Iwona Chowaniec
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr.&Jr.,+Irene Bork, +Joseph Staszel, +Billie
Neri
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla misjonarzy, dzieci,
seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, dobroczyńców i
ochotników „Misji dla Ubogich”, Z podziękowaniem za dar życia i z
prośbą o zdrowie i dalsze błogosł. Boże dla Władysławy Szwab w
dniu urodzin, + Józef Kurek, +Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil,
+Jan Ruła, +Stanisław Kielczewski;
SUNDAY / NIEDZIELA - FEBRUARY 20
6:00 AM - O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i Czesława
Garbarz oraz dla Małgorzaty i Piotra Bacik, +Danuta Żyszkowska,
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, +Jan Plewa
9:00 AM - +Olga Springer i zmarli z rodziny, +Zofia i Walter
Mazur, +Lucjan Milewski w 17-tą roczn. śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Janice Noga, +Rev.
Francis Rog, +Joseph Staszel, + Juana Foster
12:30 PM - +Fr. Francis Rog, +Zdzisław Mróz, +Sr. Irena Koch,
+Wanda Wrzesińska, +Katarzyna Bil, Zdzisław Mor, +Stanisław
Kielczewski
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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

† Anna Jagla-Cholewinski
† Raul Madarang
† Bożena Winiarek
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

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION
Gospel: Luke 6:17,20-26

Today's gospel reading is the beginning
of what is often called the Sermon on the
Plain. We find a parallel to this passage
in Matthew 5:1-7,11 that is often called
the Sermon on the Mount. As these titles suggest, there
are differences and similarities between these gospel
readings.
When spoken from the mountaintop in Matthew's Gospel,
we can't miss the impression that Jesus is speaking with
the authority and voice of God. The mountaintop is a
symbol of closeness to God. Those who ascend the
mountain see God and speak for God; recall the story of
Moses and the Ten Commandments. As Luke introduces
the location of Jesus' teaching, Jesus teaches on level
ground, alongside the disciples and the crowd. Luke
presents Jesus' authority in a different light. He is God
among us.
Another distinction found in Luke's version is the
audience. Luke's Sermon on the Plain is addressed to
Jesus' disciples, although in the presence of the crowd;
Matthew's Sermon on the Mount is addressed to the
crowd. In keeping with this style, the Beatitudes in Luke's
Gospel sound more personal than those in Matthew's
Gospel—Luke uses the article “you” whereas Matthew
uses “they” or “those.” There is also a difference in
number: Matthew describes eight beatitudes; Luke
presents just four, each of which has a parallel warning.
The form of the Beatitudes found in Luke's and
Matthew's Gospel is not unique to Jesus. Beatitudes are
found in the Old Testament, such as in the Psalms and in
Wisdom literature. They are a way to teach about who
will find favor with God. The word blessed in this
context might be translated as “happy,” “fortunate,” or
“favored.”
As we listen to this Gospel, the Beatitudes jar our
sensibilities. Those who are poor, hungry, weeping, or
persecuted are called blessed. This is, indeed, a Gospel of
reversals. Those often thought to have been forgotten by
God are called blessed. In the list of “woes,” those whom
we might ordinarily describe as blessed by God are
warned about their peril. Riches, possessions, laughter,
reputation . . . these are not things that we can depend
upon as sources of eternal happiness. They not only fail
to deliver on their promise; our misplaced trust in them
will lead to our demise. The ultimate peril is in
misidentifying the source of our eternal happiness.
The Beatitudes are often described as a framework for
Christian living. Our vocation as Christians is not to be
first in this world, but rather to be first in the eyes of God.
We are challenged to examine our present situation in the
context of our ultimate horizon, the Kingdom of God.
(loyolapress.com)

CHICAGO

FEBRUARY 13, 2022
LITURGICALLY SPEAKING
02/14 - St. Valentine

Legend states that Valentine, along with St.
Marius, aided the Christian martyrs during the
Claudian persecution. In addition to his other
edicts against helping Christians, Claudius had
also issued a decree forbidding marriage.
Valentine defied this decree and urged young
lovers to come to him in secret so that he could
join them in the sacrament of matrimony. Eventually he was
discovered by the Emperor, who promptly had Valentine
arrested. While in prison, Valentine was tended by the jailer,
Asterius, and his blind daughter. Asterius' daughter was very
kind to Valentine and brought him food and messages. They
developed a friendship and toward the end of his imprisonment
Valentine was able to convert both father and daughter to
Christianity. Legend has it that he also miraculously restored
the sight of the jailer's daughter. The night before his
execution, the priest wrote a farewell message to the girl and
signed it affectionately "From Your Valentine," a phrase that
lives on even to today. He was executed on February 14th, 273
AD in Rome. The church in which he is buried existed already
in the fourth century and was the first sanctuary Roman
pilgrims visited upon entering the Eternal City. The valentine
has become the universal symbol of friendship and affection
shared each anniversary of the priest's execution -- St.
Valentine's Day. Valentine has also become the patron of
engaged couples.

Founder’s Day for the
Congregation of the Resurrection

The Congregation of the Resurrection is a
religious community of priests, permanent
deacons and brother serving in parishes
and institutes in the following countries of
the world: Africa, Australia, Austria, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada,
Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Tanzania, the
Ukraine and the United States. The Congregation is organized into three administrative provinces (OntarioKentucky, United States of America, and Polish) and one
region (South American), with the General Headquarters
located in the city of Rome, Italy.
Our religious community began in Paris, France, on
February 17, 1836, under the leadership of Bogdan
Janski. It developed from the social milieu of the Great
Polish Exodus that followed the November Uprising in
1830, and was born from its spiritual needs. Janski became the leading lay apostle of the Polish émigrés in
France. This enterprise was so successful and persevering
that it led many to renew their own religious life and
even to sacrifice themselves for God and others.
ST. HYACINTH BASILICA

SIXTH
OUR LORD
SUNDAY
JESUS
INCHRIST,
ORDINARY
KING
TIME
OF THE UNIVERSE
Pani Kasi Wietrzak,

naszej Sekretarce Finansowej,
pragniemy złożyć
Serdeczne Życzenia wielu
łask Bożych, zdrowia,
uśmiechu
i radości na każdy dzień
z okazji Urodzin.
Niech Pan Bóg błogosławi
w życiu rodzinnym i zawodowym,
a Matka Najświętsza ma zawsze w swojej opiece.

Szczęść Boże!

Cordial

birthday greetings for

our financial secretary Kasia Wietrzak.
May God bless you
and the Mother of God take care of you.

Happy Birthday!

ADORATION OF THE
BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM

NOVEMBER
FEBRUARY 21,
13, 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

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

Pismo Święte
Po polsku

SAKRAMENT
BIERZMOWANIA
Sakrament Bierzmowania młodzieży w
naszej bazylice odbędzie się 22 kwietnia
2022 roku o godz. 19:00. Rozpoczęły się
również katechezy przygotowujące do
sakramentu bierzmowania dla
dorosłych, które
odbywają się w każdą niedzielę po Mszy
św. o 9:00 rano w sali budynku
parafialnego w Resurrection Hall.
Katechezy prowadzi diakon Franciszek
Girjatowicz. Zapraszamy.

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our
website: sthyacinthbasilica.org or
official parish Facebook
CHICAGO

La Santa Biblia
Católica
En Espańol

Bibbia Cattolica
In Italiano

ST. HYACINTH BASILICA

UROCZYSTOŚĆ
VI
NIEDZIELA ZWYKŁA
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 6, 17.20-26

O CO PROSZĘ?

O GŁĘBOKIE
DOŚWIADCZENIE PRAWDY,
ŻE JEZUS MI BŁOGOSŁAWI

Wyobrażę sobie opisaną scenę:
ludzi biednych, głodnych,
płaczących, pogardzanych, którzy z odległych stron
przychodzą do Jezusa. Postaram się włączyć w ten tłum i
przyjść do Niego ze swoimi biedami, wewnętrznymi
zranieniami i cierpieniami. Spróbuję oddać Mu to
wszystko. Będę słuchał Jego słów.
Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy Jezus wypowiada
błogosławieństwa (ww. 20-23)? Szczerze wyznam moje
odczucia: pozytywne i negatywne. Co potrafię
zaakceptować, a z czym nie umiem się pogodzić?
Będę prosił usilnie Jezusa, aby pomógł mi zaakceptować
moje cierpienia, małość i ograniczoność. Zawierzę Mu
zwłaszcza tę słabość, z którą najbardziej się zmagam.
Poproszę, aby dał mi głęboko odczuć radość i szczęście z
Jego obecności w moim kruchym życiu.
Które „biada” wprowadza w moje serce najwięcej
niepokoju (ww. 24-26)? Co w moim życiu jest
największą niewiernością wobec Jezusa? Powiem Mu
szczerze o moich kryzysach, zdradach, odejściach.
Uklęknę u stóp Jezusa i będę Go prosił, aby oczyścił
mnie z nieuporządkowanych pragnień i skierował
wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny na swoją służbę
i chwałę.
Zwrócę większą uwagę na każdy znak krzyża, który będę
czynił. Uświadomię sobie, że jest w nim ukryta moja
modlitwa o Jego błogosławieństwo i ratunek przed
każdym „biada”, które na mnie czyha.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
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21 LISTOPADA
13 LUTEGO 2021
2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

14 lutego - Św. Walentego

Walenty był biskupem Terni w Umbrii.
Wiadomości o nim są dość skąpe i
niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem
rzymskim. Tam w czasie prześladowań
(Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i
krewnymi, asystował męczennikom w czasie
ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został
pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu,
który przeprowadził rutynowy proces polegający na
wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć
kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu,
kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.
Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych
wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego
kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią.
Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem
św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika
wraz z grobem św. Walentego stała się prawdziwym
sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych.
W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal
Europę. W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był
wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza
nerwowych i epilepsji.
*************************************************************************************

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego,
którego księża posługują w naszej bazylice
obchodzi w czwartek 17 lutego kolejną
rocznicę powstania.
Stolica Apostolska zatwierdziła działalność
wspólnoty 10 marca 1888 r. Pierwszym
przełożonym generalnym zakonu, wybranym w
1842 r. był Ks. Piotr Semenenko, CR. Misją
Zgromadzenia jest rechrystianizacja Europy i
stworzenie chrześcijańskiego systemu
społecznego i odrodzenia społeczeństwa, a przede wszystkim
uświadamianie sobie i innym potrzeby osobistego
„zmartwychwstania” i wspomagania społeczeństwa w tym
samym dążeniu.
Księża Zmartwychwstańcy zajmują się przede wszystkim pracą
w parafiach oraz wychowaniem, pod hasłem "Prawdą i
Miłością". Propagują osiągnięcie tych celów przez dynamiczne
przeżywanie osobistych nawróceń trwających całe życie.
Zmartwychwstańcy prowadzą działalność misyjną, seminaria,
wspólnoty, wydawnictwa, internaty i bursy akademickie.
Prowadzą swą misję w Europie, Ameryce Północnej i
Południowej, Afryce i w Australii.
Założyciel zmartwychwstańców Bogdan Jański zostawił swoim
uczniom program odrodzenia religijnego i narodowego.
Podkreślał w nim, że walka o prawa narodowe nie może stać w
konflikcie z Bogiem i Kościołem. Nauczał innych podchodzenia
do ludzi z miłością i zrozumieniem, a
cechowała go uczynność, skromność w
zachowaniu i rozwaga. Księża
Zmartwychwstańcy pracują w naszej Parafii
św. Jacka od początku jej istnienia. Módlmy
się szczególnie w tym dniu za naszych
księży, o nowe powołania do wspólnoty
zmartwychwstańców oraz o rychłą
beatyfikację Bogdana Jańskiego,
założyciela zgromadzenia.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

VI
NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

13 LUTEGO2021
2022
21 LISTOPADA

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.
PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz
oparcia w najbliższych - przyjdź,
pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś
i bardzo cierpisz - przyjdź,
wysłuchamy Cię i okażemy
zrozumienie! Jeśli dokonałaś aborcji
i twoje
życie załamało się - przyjdź,
jest dla Ciebie nadzieja
i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaś przemocy
i zaniedbania, to zadzwoń do
s. Maksymiliany Kamińskiej
MChR
773 656 7703

Project Rachel

A post-abortion healing hotline and referral service for
women and men. (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com

2022 Annual Catholic Appeal

Making all things new...
God’s promise and our responsibility
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. Please use the pledge or the form on Archchicago
website to make a gift to the Annual Catholic Appeal.
You can also mail a check to the Annual Catholic
Appeal: 835 North Rush Street, Chicago, Illinois 606112030. Gifts made through stock, Donor Advised Funds
and IRA distributions can also be made by calling
312.534.7959. 93 cents of every dollar raised goes
directly to the critical work of the schools, parishes,
agencies and ministries of the Archdiocese of Chicago.
We do not share your information.

Doroczna Kwesta Katolicka 2022

Odnowić wszystko...
Boża obietnica i nasza odpowiedzialność
Doroczna Kwesta Katolicka wspiera dzieła Kościoła w
Archidiecezji Chicago. Wasze wsparcie pomaga
formować wiarę ludzi ze wszystkich grup wiekowych
naszego Kościoła przez rozwój życia parafialnego,
funkcjonowanie szkół katolickich i programów
religijnych. Aby złożyć ofiarę należy wypełnić
zobowiązanie lub skorzystać z mozliwosći złożenia
ofiary online na stronie Archidicezji lub wysłać pocztą
bezpośrednio do Archidiecezji na adres: 835 N. Rush St.
Chicago IL 60611.
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 .
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UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
VI
NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

February 6, 2022 – 6 lutego 2022

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

$6,924.00
$10,000.00
$(3,076.00)
$5,452.00

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 February 6
$500 - Annette Dvorak, Czesłw Pilat, Anonymous
$300 - M. K. Maslowiec
$240 - Adam Wojtyrowski
$150 - Grzegorz Szeszko
$100 - Michael McGuire, Stanisław Rembelinski, Mr &
Mrs Marek Moczydłowski, Janusz i Katarzyna
Rakoczy, Zenobia Milewska, Stanisław Kielbasa,
Christine Rybicki, Lilia Czaja.

21 LISTOPADA
13 LUTEGO2021
2022
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:

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.
Bóg zapłać za ofiarność.

SECOND COLLECTION - FEBRUARY 2022

19/20 & 26/27 - Catholic Annual Appeal
II SKŁADKA - LUTY 2022

19/20 & 26/27 - Doroczna Kwesta Katolicka
CHICAGO

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.

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

