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MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 1
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose Marie Manicke;
9:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary i
Rafała w 2. rocznicę ślubu; Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla chóru Antonianum w
Jaśle; †Józefa Rojek;
10:45 AM - †Mary Kopinski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla
Józefa Wojciechowskiego; O zdrowie i Boże błogosławieństwo
Dzieciątka Jezus w Nowym Roku dla rodziny Staroń;
†Mieczysław Oleszczuk; †Zofia Wojciechowska; †Marian
Machlowski; †Helena Staroń; †Antoni Zalewski; †Tadeusz
Jadczak; †Mieczysław Weryński;
3:00 PM - Andrzej Szyngierewicz & Agnieszka Sienkiewicz
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian;
TUESDAY / WTOREK - January 2
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - †Marian Machlowski;
8:00 AM - †Mary Kopinski;
7:00 PM- †Zofia Wojciechowska; †Antoni Zalewski;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 3
6:00 AM - †Mary Kopinski;
7:00 AM - †Marian Machlowski;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska; †Antoni Zalewski;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - January 4
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Marian Machlowski;
8:00 AM - †Mary Kopinski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska; †Antoni Zalewski; †Ewa
Maria Krupa;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - January 5
6:00 AM - For peace in the world;
7:00 AM -††Za zmarłych zmartwychwstańców;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families;
5:30 PM -In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - January 6
6:00 PM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - O pokój na świecie;
8:00 AM - For the Holy Father;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - January 7
6:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Ted Mitrenga;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM- †Mary Kopinski;
12:30 PM - O zdrowie dla Józefa Wojciechowskiego; O
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Staroń; †Tadeusz
Jadczak; †Mieczysław Weryński; †Zofia Wojciechowska;
†Witold Domin; ††Helena, Edward Staroń oraz zmarli z rodzin:
Staroń, Samiec, Radosz, Kubiszyn, Cebulak, Wszołek, Załecki,
Gmyrek, Mazgaj;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

WELCOME - WITAMY

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
SYLWIA & RAFAŁ FOSZCZYŃSKI
JULIA & PIOTR CIĘŻADŁO
KAMILA I ANDRZEJ KLOC
ROSALINDA & ENRIQUE ALVIZO
SILVIA VIEYRA , LUZ CRISTINA GUERRERO

BAPTISM / CHRZTY

Mila Petra Szaradzinski
NEW YEAR’S MASS
SCHEDULE
EUCHARYSTIA
NOWOROCZNA
ROZKŁAD MSZY ŚW.
December 31 - HOLY FAMILY SUNDAY
31 grudnia - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY SYLWESTER

*Regular Sunday Mass schedule
*Exposition of the Blessed Sacrament until minight

* Msze św. według porządku niedzielnego
* Wystawienie Najśw. Sakramentu do północy
* Msze św. po polsku: 6:00 AM, 9:00 AM, 12:30 PM,
6:30 PM;
* Msze św. po angielsku: 7:30 AM, 10:45 AM, 5:00 PM;
January 1 2018 - NEW YEAR
1 Stycznia 2018 - NOWY ROK ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
MIEDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU
* Tradycyjnie w pierwszy dzień Nowego Roku NIE MA
MSZY ŚW. o godz. 6:00 rano
* Msze św. po polsku: 9:00 AM, 12:30 PM, 6:30 PM
* Msze św. po angielsku: 7:30 AM, 10:45 AM, 5:00 PM

PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Ewa Maria Krupa;
† Anna Wróbel;

† Antoni Zalewski;
† Camilo Ibarra;

Holy Family

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
12/31 Feast of the Holy Family
The Feast of the Holy Family is
a liturgical celebration in the Catholic
Church in honor of Jesus of Nazareth, his
mother, the Blessed Virgin Mary, and his
foster father, Saint Joseph, as a family. The
primary purpose of this feast is to present the
Holy Family as a model for Christian
families.[2] Since the 1969 revision of the General Roman
Calendar, the feast is celebrated on the Sunday within the
Octave of Christmas, the Sunday between Christmas
Day and New Year's Day (both exclusive), or if both
Christmas Day and the Solemnity of Mary, Mother of
God are Sundays, on 30 December.

1/1 Mary Mother Of God---Solemnity
NOT A Holy Day of Obligation this year
1/2 St. Basil the Great

(330-379)

He fought against the Arians and wrote
many notable works, in particular the
monastic rule that bears his name and
which many monks in the East follow to
this day. He was also generous to the
poor. He died on 1 January 379.

St. Gregoruy Nazianzen (330389)
1/3 The Most Holy Name of Jesus
1/4 St. Elizabeth Ann Seton
1/5 St John Neumann (1811 - 1860)
He was born in Bohemia and studied for the
priesthood. His bishop would not allow him
to be ordained because he had too many
priests already, and eventually he went to
the United States and was ordained in New
York in 1836. He was consecrated Bishop
of Philadelphia in 1852 and died in 1860.

1/6 St André Bessette (1845 - 1937)
He was born in Québec and joined the Congregation of
the Holy Cross in 1872 (the congregation did not want to
accept him, because of his frail
health, but the Bishop insisted: I am
sending you a saint. He had great
confidence in St Joseph and
recommended prayer to him to all
who were sick. So many were cured
that Brother André himself was
acclaimed as a miracle-worker, and
when he died on 6 January 1937, a million people filed
past his coffin.

CHICAGO

December 31, 2017

POPE FRANCIS TWEET
Stop and look at the na vity scene:
let us enter the true spirit of Christmas
with the shepherds, bringing Baby
Jesus all that we are.

Week of Prayer
for Christian Unity
JANUARY 18-25, 2018
Early in each new year, the Church enters into the “Week
of Prayer for Christian Unity.” This year’s observance,
January 18-25, is especially meaningful on account of the
October 31 reaffirmation of the covenant between the
Metropolitan Chicago Synod of the Evangelical Lutheran
Church in America and the Archdiocese of Chicago. It
included a commitment to work together to diminish the
violence that afflicts our communities. In this effort,
praying together is essential. To learn more about prayer
services for unity taking place in and around Chicago
during this week, visit www.archchicago.org/eia.

Rev. Paul Smolikowski, C.R.
We are happy to announce that at
the session of Cardinals and
Bishops which took place on 5
December 2017 in the
Congregation for the Causes of
Saints they held a vote on the
heroic virtues of Fr. Paul
Smolikowski, C.R. The result of
the vote was positive. On Tuesday December 19th,
Pope Francis signed the decree recognizing the heroic
virtues of Fr. Paul. Fr. Paul will from this point on be
called The Venerable Servant of God. The beatification
is missing only a miracle through the intercession of Fr.
Paul.

PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev.
Edward Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Maria
i Franciszek Wietrzak, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Wanda
Zyzda
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

Holy
4th Sunday
Familyof Advent / Christmas Eve

NEWS
NEWS

Lifelong Faith Formation Classes
Lifelong Faith Formation classes are now available
through the Archdiocese Office for Catechesis and Youth
Ministry. These classes, which include a program for
training catechists, extend the opportunity to be a part of
the formation of the next generation of Chicago Catholics
to every member of the Archdiocese. Whether you want
to take a full course of study toward certification as a
catechist, or simply participate in select classes to enrich
your faith, these classes from the Archdiocese are an
exciting new resource. All classes are online, so they fit
into your everyday schedule, and affordable as some
courses are available for only $14. You can complete the
classes at your own pace and in your home. Topics
include Scripture, John Paul II’s Theology of the Body,
Church History and much more. For a full listing of
courses
and
prices
please
visit
www.formedcatholiconline.com.

Chicago Faith Congress: Reignite the
Journey
FEBRUARY 10, 2018

The Chicago Faith Congress will bring together leaders
in religious education, evangelization, marriage and
family ministry, youth and young adult ministry, and
sacramental preparation from across the Archdiocese of
Chicago for an inspiring gathering that will celebrate
their extraordinary roles within the Catholic community.
Through recognition, grow in their faith, and become
equipped with knowledge and specific tools that can be
used to tackle the ongoing challenges that accompany
effective and adaptive parish faith formation.
Saturday, February 10, 2018
Loyola University Chicago
1032 West Sheridan Road
Chicago, IL 60660

Divorce Care Program
JANUARY TO JUNE 2017

St. James Divorce Ministry is offering the Divorce Care
program beginning in January. Divorce Care is a ten
session journey aimed to provide education, support and
healing. This free video seminar presented over multiple
sessions meets on most 1st and 3rd Tuesdays of every
month. Attend one or all sessions. Our ministry is geared
towards supporting those that are separated/divorced/
annulled to provide healing and renewal.
CHICAGO

December
December24,
31,2017
2017

Catholic Charities Legal Assistance Department
Catholic Charities Legal Assistance Department has
attorneys and volunteer attorneys available to provide
advice in numerous areas of law. If you are unsure about
your legal rights or lost in the legal system, let us help
you. Services include in-depth advice and possible direct
representation on many issues, including landlord/tenant
issues, family law, consumer and debtor rights,
foreclosure, employment issues, orders of protection,
power of attorney, and more. CCLA provides free to lowcost legal services to eligible low-income individuals. For
help and more information, contact the legal advice line at
(312) 948-6821.

National Migration
Week 2018
JANUARY 7-13

National Migration Week is
celebrated annually during the
first full week of January. It is a
time designated by the U.S. Catholic Bishops to
remember the journey of the Holy Family as they had to
live in the shadows and cross the border into Egypt to
escape death at the hands of King Herod. The Church
calls parishes, Catholic schools and religious
communities to a heightened awareness of the difficult
journey of today’s immigrants and to work as a
community so migrants can “step out of the darkness”.
For more information and resources, please visit
www.catholicsandimmigrants.org.

Did you receive a gift for Christmas that
is great but you just don’t have need for
it? Well, maybe you might want to donate

it as a prize for the parish Carnival. Consider it, and if so drop it off at the parish office.

Catholic Charities Free Newspaper for Seniors
Did you know Catholic Charities has a free newspaper
just for senior citizens? Keenager News is published 10
times a year and is delivered to your door. This
publications contains news, opinion, human interest,
how-to, and travel articles, along with humor, puzzles,
and recipes. To sign up to receive Keenager News, call
(312) 655-7425 or email keenager@catholiccharities.net

This week’s second collection will be
for energy needs of the church. Thank
you for your generous support of the
parish.
ST. HYACINTH BASILICA
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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
ŻYCZENIA NOWOROCZNE NA 2018 ROK

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka

Każdego roku po świętach Bożego Narodzenia przychodzi Nowy Rok. Każdego
roku otwieramy nasze serca aby złożyć sobie i naszym najbliższym najlepsze życzenia.
Życzenia zawsze wybiegają ku przyszłości. Nie lękamy się dni nadchodzących bo jako
ludzie wiary w Syna Bożego i Jego obecność w dziejach świata, w dziejach ludzkości,
pokładamy w Nim niezachwianą nadzieję, która zawieść nie może. Zadajemy sobie pytanie,
jaki będzie ten rozpoczęty rok? Wszystko w rękach Pana Boga i w ludziach dobrej woli i
dobrego serca.
Czas świąteczny to wspaniała okazja aby skierować serdeczne podziękowania za
kolejny, wspólny, wspaniały rok naszej współpracy. Codziennie doświadczam wiele
serdeczności i dobroci z Waszej strony, że aż trudno znaleźć słowa, żeby za to wszystko
podziękować. Modlę się codziennie, aby Bóg wynagrodził Waszą dobroć, życzliwość i ofiarność z jaką wspieracie naszą
parafię.
Zakończyliśmy pierwszy, z trzech lat, rok przygotowania do Jubileuszu 125 lat parafii. W tym roku podjęliśmy
temat Bożych Przykazań, podczas naszych comiesięcznych Niedziel Katechetycznych i wierzę gorąco, że zapadły one
głęboko w Wasze serca i umysły. W tym, nowym już roku, będziemy zagłębiać się w zrozumienie sensu i wartości
Sakramentów Świętych, byśmy mogli dogłębniej duchowo przeżywać każdą Eucharystię i otwierać się na nią w świetle
prawdziwej wiary. Oby nigdy nie zabrakło w nas również szczerej modlitwy, żywej, nieustannej, za każdego bez wyjątku.
Niech nowonarodzony Chrystus będzie światłem i umocnieniem dla każdego.
Moi drodzy, przyjmijcie proszę życzenia noworoczne, pełnych pokoju, radości, ludzkiego dobra i prawdziwej
miłości, płynącej z betlejemskiego żłóbka.
Szczęśliwego i błogosławionego Nowego 2018 Roku wraz z darem modlitwy życzą:

ks. Stanisław Jankowski wraz ze Współbraćmi w kapłaństwie, Siostry Misjonarki i
współpracownicy parafii.

Niedziela, 31 grudnia ‐ Święto
Świętej Rodziny ‐ Jezusa, Maryi i Józefa
Święta Rodzina ‐ Maryja i Józef
bezgranicznie ufali Bogu. Potrafili
zaufać sobie nawzajem i Panu
Jezusowi,
choć
być
może
niejednokrotnie nie rozumieli tego, co
im powiedział. Oni jednak trwali przy
sobie w miłości, którą rozlewał Pan
Bóg w ich sercach, którą obdarzał ich
Syn, Ten, którego mieli przy sobie, ale i
z drżeniem serca szukali. Oni trwali w
bezinteresownej służbie i posłuszeństwie, którego uczył ich
On sam – przez całe życie będąc posłusznym. Posłusznym aż
do śmierci. W jednej ze swoich encyklik papież Leon XIII
napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w

zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce
sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody.
Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość,
świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem
wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać
na wzór naszym czasom”.
Podziękujmy dziś Bogu za nasze rodziny. Powierzmy Panu
naszych najbliższych i nasze niewierności wobec nich i
nieposłuszeństwo wobec Boga. Potrzeba odwagi by być
wiernym i posłusznym i tego właśnie niech uczy nas Święta
Rodzina z Nazaretu.
CHICAGO

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na
ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że
ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech
każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje
wzajemna miłość i pokój. Najświętsza Rodzino, której
Opiekun ‐ św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka
Najświętsza miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus
posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją
opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli
złączeni Twoją miłością. Z wiarą i ufnością przedstawiamy
Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy Cię za
małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości, za rodziców
oczekujących z niepokojem na narodzenie dziecka. Za
rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za
młodzież i za narzeczonych, którzy przygotowują się do
małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają
się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, za
dzieci zaniedbane i porzucone, za
wdowy i sieroty, za chorych i
cierpiących, by doznawali życzliwej
opieki ze strony bliźnich. Prosimy za
rodziny rozbite i te, które dążą do
rozwodu. Niech odnowi się w nich
prawdziwa miłość, a wygaśnie
niechęć i egoizm. Najświętsza
Rodzino z Nazaretu broń nasze
rodziny, którym zagraża tak wiele
niebezpieczeństw i prowadź je drogą
ewangelicznych
błogosławieństw.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

po wieczornej Mszy Św.

Pierwszy dzień Nowego Roku
to ósmy dzień od Narodzenia
Jezusa.
Według
prawa
żydowskiego każdy chłopiec
miał być tego dnia obrzezany.
W oktawę Bożego Narodzenia,
dziękując Bogu za przyjście na
świat
Chrystusa,
Kościół
obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą
spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z
tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich
przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo.
Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką
otacza cały Lud Boży. Matka Jezusa zostaje ukazana
ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako
pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.
Bóg – poprzez swoją wybrankę – zszedł na ziemię,
przybrawszy postać człowieka. Wybrał Maryję na
Rodzicielkę Syna, a zarazem Boga, bo wiedział dobrze,
że podda się Ona Jego woli i przyjmie ten dar jako cel
swojego życia. Trwajmy zatem z łaską w sercu, z miłością
do bliźniego, oddając się w macierzyńską opiekę Świętej
Bożej Rodzicielce. To Ona zaprowadzi nas do swego
Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, a przez Niego do Domu
Ojca, drogą, którą nieustannie oświeca Duch Święty.
Przeanalizujmy nasze życie i spróbujmy, biorąc za wzór
Maryję, podporządkować nasze reakcje, nasze
zachowania, nasze słowa temu, co najważniejsze, czyli
wierze, nadziei i miłości.
„Matko, Boża Rodzicielko, dopomóż nam postrzegać
nasze życie jako plan Boży, dopomóż nam kroczyć drogą,
którą wybrał nam Bóg poprzez jedyne SŁOWO.
Powierzamy w Twe matczyne dłonie przyszłość naszych
rodzin, parafii, Ojczyzny i całego świata. Święta Boża
Rodzicielko módl się za nami!”

parafialnej „Resurrection

DNI EUCHARYSTYCZNE

będzie znany całej Polonii

Zapraszamy na nabożeństwa
pierwszego czwartku, piątku i
soboty miesiąca

KONCERT ŚWIĄTECZNY W BAZYLICE
Zapraszamy serdecznie do bazyliki na niepowtarzalny koncert
artysty Andrzeja Cierniewskiego, obdarzonego niezwykłym
głosem, znanego z takich przebojów jak: "Dwie morgi słońca",
„Karolina", "Albo On, albo Ja".
Koncert odbędzie się 6 stycznia o godzinie 20:00, na którym
artysta zaprezentuje swoje najpiękniejsze pastorałki. Zaśpiewa
również ze słuchaczami najbardziej znane kolędy oraz kilka
swoich największych przebojów.
Bilety do nabycia w naszej bazylice w zakrystii lub biurze
parafialnym w cenie $20.00 przed koncertem, natomiast w dniu
koncertu $25.00. Dzieci do 12 roku życia wstęp za darmo.
Zapraszamy serdecznie.

ZABAWA NOWOROCZNA na JACKOWIE
Przywitaj z nami
Nowy Rok 2018!

Zabawę rozpoczynamy
o godz. 19:00 w sali
Hall”. Do tańca grać

DJ GRZEGORZ GRDEŃ

Oferujemy tradycyjne polskie jedzenie,
Góralska Chatka, szampan, zimne i gorące
przekąski, loteria fantowa...
Cena biletu $75 od osoby lub $70 od osoby
przy zakupie „całego stolika” (8 biletów).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁYCH
PARAFIAN i GOŚCI. REZERWACJA i WIĘCEJ
INFORMACJI: 773-342-3636
CHICAGO

*4 styczeń - Pierwszy Czwartek
Miesiąca - zapraszamy na Mszę
Ś w. o g o d z . 7 : 0 0 P M .
Szczególne zaproszenie
kierujemy do Liturgicznej Służby
Ołtarza.
*5 styczeń- Pierwszy Piątek Miesiąca - Zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej
za grzechy osobiste i całego świata. Msza Św. godz. 7:00
PM.
*6 styczeń - Pierwsza Sobota Miesiąca - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca po Mszy Św. o
godz. 7:00 PM.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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KOLĘDA DUSZPASTERSKA
Tym paraﬁanom, którym zależy
na
podtrzymaniu
dawnych
polskich tradycji, a także tym,
którzy chcieliby porozmawiać z
księdzem i przywiązują wagę do
kapłańskiego błogosławieństwa
na cały Nowy Rok i poświęcenia
domu, czy miejsca pracy,
podajemy do wiadomości, że
konieczne
jest
wcześniejsze
umówienie
wizyty
duszpasterskiej z wybranym księdzem. Prosimy dzwonić do
kancelarii paraﬁalnej ‐ 773‐342‐3636.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 31 grudnia
II składka zostanie przeznaczona na pokrycie
kosztów ogrzewania i oświetlenia naszej bazyliki.

Bóg Zapłać parafianom, gościom i przyjaciołom
za Wasze wsparcie i ofiary!

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy
7 stycznia 2018 r., na Mszę św.
o 12:30 pm w intencji żyjących
i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.

PODZIĘKOWANIE
Bardzo szczególne i gorące
podziękowania kierujemy
w stronę siostry
Franciszki, zakrystianki i
Pana Stanisława, naszego
konserwatora oraz grupy
wolontariuszy, którzy
dekorowali i przygotowywali bazylikę na Boże Narodzenie. Niech Bóg
wynagrodzi Wasz trud i poświęcenie. Serdeczne “Bóg

KOPERTY PARAFIALNE
Drodzy Parafianie! Informujemy, iż z tyłu
naszej bazyliki wystawione są nowe zestawy
kopert parafialnych na nowy rok 2018.
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie numerów
swoich kopert zgodnych z miejscem
zamieszkania i odebranie właściwego

SŁOWO TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA
"Niech Pan daje nam mądrość, byśmy szukali
tego, co się liczy, i odwagę, aby kochać, nie
słowami, lecz czynem (...) Bez miłości tak
życie, jak i wiara pozostają bezowocne (...)
W niebie nie to jest ważne, co się ma, ale to,
co się daje".
OPŁATEK I SPOTKANIE SODALICJI ŚW. TERESY

Wszystkie Członkinie Sodalicji zapraszamy
na spotkanie opłatkowe 14 stycznia 2018 r.,
w kawiarence w RH.
Program: 12:30 am - Msza Św. w
intencji członkiń; 1:30 pm - Opłatek;

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

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 p.m. w Res.
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
___________________________________________________

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.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas.

CHICAGO
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