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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE
WEEKDAY / W TYGODNIU
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);
8:00 A.M. (Eng); First Friday5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
HOLY DAY ANTICIPATED /
W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH

7:00 P.M. (Pol.)
HOLY DAYS OF OBLIGATION /
W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);
8:00 A.M.(Eng.); 12:30 P.M. (Pol.);
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
SUNDAY ANTICIPATED /
NIEDZIELNA W SOBOTĘ
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
SUNDAY/ W NIEDZIELĘ
6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);
12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);
6:30 P.M. (Pol.);

3636 West Wolfram Street - Office
3635 West George Street - Church
Chicago, IL 60618
Tel. (773) 342-3636; Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org
e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 15
6:00 AM - †Tony Montes; †Charles Komosa;
7:00AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Janiny, Stanisława i
Lucyny;
8:00 AM - For successful surgery for Dorothy Bialas; †Camilo
Ibarra;
7:00 PM - O błogosławiony rok szkolny dla wszystkich
studentów; Z podziękowaniem za otrzymane łaski w rodzinie
Zofii; O wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy w rodzinie
Zofii; †Zofia Wojciechowska; †Aniela Kardaś; †Anna Wróbel;
††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - January 16
6:00 AM - †Charles Komosa;
7:00AM - †Aniela Kardaś;
8:00 AM - †Camilo Ibarra; †Tony Montes;
7:00 PM- O błogosławiony rok szkolny dla wszystkich
studentów; Z podziękowaniem za otrzymane łaski w rodzinie
Zofii; O wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy w rodzinie
Zofii; †Zofia Wojciechowska; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
†Anna Wróbel;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 17
6:00 AM - †Tony Montes; †Charles Komosa;
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii, Pawła,
Kordiana, Wiktora, oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory; †Camilo Ibarra;
7:00 PM - O błogosławiony rok szkolny dla wszystkich
studentów; Z podziękowaniem za otrzymane łaski w rodzinie
Zofii; O wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy w rodzinie
Zofii; †Zofia Wojciechowska; †Aniela Kardaś; †Anna Wróbel;
††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
THURSDAY CZWARTEK - January 18
6:00 PM - †Charles Komosa;
7:00 AM - Za Siostry i Księży posługujących w naszej parafii;
8:00 AM - †Camilo Ibarra; †Tony Montes;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska; †Aniela Kardaś; †Anna
Wróbel;
FRIDAY / PIĄTEK - January 19
6:00 AM - †Camilo Ibarra;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Anna Wróbel;
8:00 AM - †Tony Montes; †Helena Kapusta; †Charles Komosa;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska; †Aniela Kardaś;
SATURDAY / SOBOTA - January 20
6:00 PM - †Tony Montes;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Anna Wróbel;
8:00 AM - †Charles Komosa; †Camilo Ibarra;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Joseph
Tokarz;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska; †Aniela Kardaś;
SUNDAY / NIEDZIELA - January 21
6:00 AM - †Aniela Kardaś; †Anna Wróbel;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM- †Charles Komosa;
12:30 PM - Za Małgorzatę i Piotra w rocznicę ślubu z prośbą o
opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże; †Tadeusz Jadczak;
†Mieczysław Weryński;
†Zofia Wojciechowska; †Janina
Studniarek; ††Anna i Wojciech Smaga;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

PARISH OFFICE

BIURO PARAFIALNE

Open: Monday - Friday, 8:00 am - 8:00 pm
Czynne: Poniedziałek - Piątek, 8:00 am - 8:00 pm
Lunch Break / Przerwa obiadowa - 1:00 - 1:30 pm

BAPTISM / CHRZTY

Jacob Phillip Michniak
PARISH ENVELOPES - KOPERTY PARAFIALNE
We would like to kindly remind you to
remember to take your parish envelopes that
are on the tables in the back of the church.
Thank you!
Wszystkim parafianom przypominamy o
zabraniu swoich kopertek parafialnych, które
rozłożone są na stołach z tyłu i boku kościoła.
Dziękujemy!

Adoration
of the Blessed Sacrament
Monday – Saturday 8:30 am –
6:45 pm except at Mass,
funerals or wedding times.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Od poniedziałku do soboty: 8:30 - 18:45
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.

7:45 A.M. & 6:45 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA: 7:45 rano & 6:45 wieczorem
SOBOTA:
5:00 P.M.

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.

CONVENT / DOM SIÓSTR
3620 West Wolfram Street
Chicago, Illinois 60618, tel. (773) 278- 4404

2nd Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
1/15

Saint Ita (c.475 - 570)

She was born in County Waterford and
founded a community of women in County
Limerick, at a place now called Killeedy
after her. She was known for her sanctity
and for her gift of prophecy and was held
in veneration by a large number of saints,
both men and women.

1/16 Saint Fursa (- c.650)
He was an Irish monk who did much to
establish Christianity throughout the British Isles and particularly in East Anglia, at
a time when a high Christian civilisation
existed in Ireland but had been largely
wiped out elsewhere.

1/17 St. Anthony Abbot
1/19

St Wulstan (1008? - 1095)

He was born in Warwickshire. He became
a Benedictine monk of the cathedral priory
of Worcester, but in 1062 was appointed
bishop, and was one of the few AngloSaxons to retain their high office after the
Norman Conquest. He was renowned as a
confessor, and for his care of the poor and the sick and for
the high standards he demanded of his clergy.

1/20

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

St. Sebastian
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.
CHICAGO

January 14, 2018
POPE FRANCIS TWEET
Joy, prayer and gratitude are three ways
that help us live authentically.

Adult Confirmation
Parishes are scheduling adult Confirmation
celebrations for adults. ACTIVE CATHOLICS 19 and older who have received the
Sacraments of Baptism and Eucharist are invited to participate in the program. Please
register with the listed Contact person: Holy
Name Cathedral 735 N. State St Dates April 18 & 25,
May 2& 9 from 6:30 pm – 8:00 pm. Contact Thomas
Aspell 312-573-4478 taspell@holynamecathedral.org
These classes are in English.

The Living Wisdom Program
JANUARY 21 – APRIL 8, 2017

The Living Wisdom Program is a series of
full-day workshops sponsored by Contemplative Outreach – Chicago. Based on the core
practice of Centering Prayer, the program will increase
awareness of and openness to the divine presence within us
through additional practices rooted in the Christian contemplative tradition. Four all-day workshops will be offered at
St. Mark’s Lutheran Church in Mount prospect on January
21, February 18, March 18 and April 8. More information
is available at www.centeringprayerchicago.org/.

Nightfever at Holy Name Cathedral
SATURDAY, FEBRUARY 24

Join Cardinal Cupich for Nightfever at Holy Name Cathedral, State and Superior Streets in Chicago, on Saturday,
February 18, beginning with Mass at 7:30 p.m. Following
Mass, Nightfever will begin at 9 p.m., with Adoration,
Music and Reconciliation, and Night Prayer at 11:30 p.m.
The doors of the Cathedral will be
open to all this evening for prayer
and reflection. For more information,
visit www.nightfeverchicago.org.
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,
Rev. Tomasz Wojciechowski, Maria i
Franciszek Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Wanda Zyzda
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

2nd
4th Sunday
Sunday of
in Advent
Ordinary
/ Christmas
Time
Eve

NEWS

World Youth Day

December
January24,
14,2017
2018
Dear Fr. Jankowski,

JANUARY 21 - 28, 2019

Peace and Christmas Blessings!

World Youth Day (WYD) is a worldwide encounter
with the Pope which is typically celebrated every three
years in a different country. WYD is open to all young
adults who want to take part in a festive encounter
with their contemporaries centered on Jesus Christ.
This event is an opportunity to experience in first person the universality of the Church; to share with the
whole world the hope of many young adults who want
to commit themselves to Christ and others. World
Youth Day is a unique way to deepen your faith and
grow closer to Christ, by means of prayer and the sacraments, together with thousands of
other young people who share your
interests and ambitions.

On behalf of all the retired religious of the Archdiocese
and of the United States, I would like to thank you and
the members of St. Hyacinth Basilica for your generous
donation of $1,965.00 towards the Retirement Fund for
Religious. Your parish gift continues to make it
possible for religious communities to provide quality
care for their retired members who selflessly served the
People of God through years of dedicated service.
Please be assured of the prayers of all religious, both
retired and active, asking God’s continued blessings
upon your parish throughout this Christmas season and
the 2018 New Year.

January 21 - 28, 2019
Crowne Plaza
Panama City, Panama

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.

This week’s second
collection will be
for the Catholic Church in
Latin America.
Thank you for your support.

CAPS BEAT 2524 MEETINGS FOR 2018
CAPS Beat 2524 (bounded by Diversey, Fullerton, Central Park, and Kilbourn) will meet at 7:00 p. m., Thursday,
February 15, at the Our Lady of Grade Church Hall, 2446
N. Ridgeway.
CHICAGO

Gratefully,
Sr. Judith Zonius, O.S.B.
Retirement Fund for Religious Coordinator

New Catholic School Scholarship Opportunity for 2018/19 School Year
Through the “Invest in Kids Act,” the state of Illinois
has created a new way to fund scholarships for children
from low-income households who want to attend private
schools. This program provides an opportunity for more
students to receive a quality Catholic education. The tax
credit scholarships offered through this program could
cover up to 100 percent of tuition and fees for eligible,
low-income students. Not all families will be eligible
for the new scholarships, but we want to make sure all
families are aware of the program.
Program details are still being finalized, but you can find
information on the scholarships, the application process
and the “Frequently Asked Questions” (FAQ) on the
Archdiocese of Chicago’s website, archchicago.org/tcs. If
you have any questions about tax credit scholarships,
please
contact
the
Archdiocese
at InvestInKids@archchicago.org or 312.534.5321

Catholic Charities Volunteer
Opportunities
Are you looking for an opportunity to volunteer? Catholic
Charities of the Archdiocese of Chicago is looking for
helpful, friendly volunteers to serve as greeters at the hospitality table at 721 North LaSalle Street in Chicago. The
volunteers will welcome guests and help with the intake
of clothing donations. The volunteer would serve a 2 or 3
hour shift on a Monday, Thursday, or Friday of their
choice between 8:30 a.m. - 2:30 p.m. For more information, email volunteer@catholiccharities.net or call the
Volunteer Relations department at 312-655-7322.
ST. HYACINTH BASILICA

II NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

NIEDZIELE KATECHETYCZNE - ZAPOWIEDŹ

SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Zakończył się pierwszy, z trzech lat
rok przygotowania do Jubileuszu 125
lat naszej parafii. Boże Przykazania,
których treść podjęliśmy w roku 2017
podczas comiesięcznych niedziel
katechetycznych miał nas
przygotować na lepsze i duchowe
przygotowanie się do jubileuszu.
Przed nami nowy rok, w którym
zagłębiać będziemy się tym razem nad
rolą Sakramentów Świętych w Kościele
i ich wartościami w życiu każdego chrześcijanina. W każdą
ostatnią niedzielę miesiąca, w czasie naszych niedziel
katechetycznych będziemy zagłębiać się w ich treści.
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty
są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez
Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest
nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne,w których
celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają
łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc
w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią
dyspozycją" (Katechizm Kościoła Katolickiego 1131).
Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez
Chrystusa. Jest ich siedem: Chrzest, Bierzmowanie,
Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo i
Małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i
wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają
narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary,
uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne
podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia
naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).
Już dziś zatem zapraszamy wszystkich Was na tę
duchową wędrówkę z Sakramentami.

SPOTKANIE LEKTORÓW
W następną niedzielę, 21 stycznia po porannej
katechezie o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie
lektorów w sali parafialnej w budynku Resurrection
Hall. Bardzo prosimy wszystkich o obecność.
Drogi Księże Jankowski !
Pokój i Bożonarodzeniowe
Błogosławieństwo!
W imieniu wszystkich emerytowanych
księży i zakonnic naszej Archidiecezji i
Stanów Zjednoczonych chciałabym
podziękować parafianom Bazyliki Św. Jacka za szczodrą
donację w wysokości $1,965.00 na rzecz Funduszu
Emerytalnego dla Osób Konsekrowanych. Dar Waszej parafii
sprawia, że środowiska religijne kontynuują wspieranie i
umożliwiają opiekę nad emerytowanymi członkami, którzy
służyli ofiarnie Ludowi Bożemu poprzez lata oddanej służby.
Zapewniamy Was o modlitwach osób zakonnych, prosząc o
dalsze błogosławieństwo Boże dla Waszej parafii w tym
czasie świątecznym oraz w Nowym Roku 2018.
Z wdzięcznością,
Sr. Judith Zonius, O.S.B.
Koordynator
Funduszu
Konsekrowanych

CHICAGO

Emerytalnego

Osób

14 stycznia 2018

POMOC DLA
RODAKÓW
Kresy, to ziemie przez
wieki związane z naszą
tradycją i kulturą, które zostały odebrane Polsce siłą i terrorem.
Za przesuniętą na zachód granicą pozostali nasi rodacy. To
Polacy, którzy nigdy z ojczystej ziemi nie wyjeżdżając znaleźli
się poza granicami Polski.
Czwarty rok z rzędu organizacja Związek Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych organizuje zbiórkę, na rzecz pomocy
Rodakom mieszkającym na Wschodzie oraz wsparcie w
zachowaniu polskiego dziedzictwa na tych terenach. Zbiórka
rozpoczyna się od 10 stycznia na terenie aglomeracji
chicagowskiej w m.in.:
*10 stycznia i 18 lutego w Parafii św. Ferdynanda (3131 N.
Mason Ave., Chicago);
* 14 stycznia w Kościele św. Pryscylii ( 6949 W. Addison St. w
Chicago) oraz w Kościele św. Pascala (3935 N. Melvina Ave. w
Chicago);
* 21 stycznia w Kościele św. Trójcy (1118 N. Noble St.,
Chicago) oraz w Kościele św.Tomasza z Villanowa w Palatine;
*28 stycznia w Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard
(21W411 Sunset Ave.)
*25 lutego w Kościele Polskiej Misji O. Cystersów (116 Hilton
St., Willow Springs);
Będzie tam można złożyć donację finansową oraz przynosić
dary: żywność (z długą datą ważności do spożycia), przybory
szkolne, środki czystości i higieny. Dary przekazane zostaną
najbardziej potrzebującym Polakom na Wschodnich Kresach
Rzeczypospolitej. Z całego serca apelujemy do Was Polacy!
Wspomóżmy naszych rodaków. Wspierajmy Ich w zachowaniu
polskości. Pokażmy, że los Polaków z Kresów – żyjących
nierzadko w skrajnej biedzie – nie jest nam
obojętny. Pamiętajmy i pomagajmy! Więcej informacji w biurze
parafialnym, na plakatach w przedsionkach bazyliki, na stronie
internetowej organizacji NSZCHICAGO.COM lub pod nr tel.
773-817-4722 lub 708-712-5410.

KONCERT KOLĘD
Zapraszamy dziś 14 STYCZNIA o GODZ. 13:30
(zaraz po zakończeniu sumy
parafialnej) na świąteczny
koncert kolęd w bazylice.
Wystąpi Chór Bazyliki Św.
Jacka pod dyrekcją Piotra
Mrugały, oraz znane Polonii chicagowskiej solistki - Ewa
Kowcz-Fair sopran i Anna Mazur-Krawczyk - mezzo
sopran. Towarzyszyć im będą instrumentaliści: Sonya Ur
- fortepian i Edyta Mrugała - skrzypce. W
Programie usłyszymy wiele pięknych
polskich kolęd i nie tylko... Wstęp
wolny.
*Podczas koncertu będą zbierane ofiary na
odnowienie chóralnej biblioteki i
komputerowy program do pisania nut.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

II NIEDZIELA ZWYKŁA

14 stycznia 2018

AKTUALNOŚCI

KOLĘDOWANIE
z DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ
W niedzielę 28 stycznia po
Mszy Św. o godz. 9:oo rano,
dzieci i młodzież z naszych
zespołów „Aniołki Jackowa” i
„Emaus” wraz z s. Claudią zapraszają drogich parafian
i gości na krótkie, wspólne kolędowanie przy żłóbku
Nowonarodzonego. Serdecznie zachęcamy do
pozostania po Mszy św. i włączenia się do wspólnego
śpiewu kolęd i pastorałek.

ANIOŁKI JACKOWA

E
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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.

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

ŚWIĄTECZNE DONACJE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę w czasie świątecznego czasu. W sposób
szczególny pragniemy podziękować :
*Pani C. Lauerman za hojną ofiarę w ogólnej sumie
$1,275 dolarów;
*Państwu A&A Bogdan za równie hojną ofiarę w
wysokości $1,000 dolarów;
*Państwu A&K Bachula i Panu J. Guzik za ofiarę
$500 dolarów;
*Państwu E&G Szeszko za ofiarę$300 dolarów;
*Państwu: A& M Pawlusiewicz, J&W Zyzda,
A. Scislowicz i E. Janiga za ofiary $200 dolarów;
*Państwu M&B Waz za ofiarę $180 dolarów;
*Państwu: L&J Kulawiak , S&G Wala,
H&Z Szczepanski, H&S Urbaniak, P&G Radwanski,
U&M Kramarski, A&P Pruski, , I.Antic &
B.Gadula, R&L Ziarko, W&M Dąbrowski,
I&J Markiewicz, M&M Elias, M&P Domanski,
P&G Radwanski, Mr&Mrs Kabat, M. Cheval,
A. Connolly, P. Connolly, M. Cabaj, H. Markowski,
J. Kociubiski, W. Ziemba, D. Osika, B. Przytulska,
K. Czechura, M. Rychtarczyk, , K. Bator, A. Stopka,
za ofiary w wysokości $100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziekujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech
Dzieciątko Jezus Wam hojnie błogosławi w Nowym
2018 Roku. Szczęść Boże!

MARSZ DLA ŻYCIA
Zapraszamy wszystkich do udziału w
"Marszu dla Życia”, który odbędzie dziś,
14 stycznia od godz. 2 - 4 pm, w
Downtown Chicago przy Federal Plaza,
50 W. Adams.
Zapraszamy do czynnego udziału w Marszu wszystkie
chrześcijańskie rodziny, dla których nowe życie-dziecko,
jest prawdziwym fundamentem, abyśmy wspólnie
maszerując w obronie życia dawali wyraźne świadectwo na
zewnątrz, naszej odwagi i miłości do Bożego stworzenia.
Dołączcie do Nas i Wy! ZAPRASZAMY!
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

II NIEDZIELA ZWYKŁA

14 stycznia 2018

AKTUALNOŚCI

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim tym, którzy
pomogli przygotować w tym roku
sylwester na Jackowie. Wyrażamy
ogromną wdzięczność dla
organizatorów, wolontariuszy
i przybyłych gości. Wszystkim
składamy wielkie i serdeczne
staropolskie „Bóg Zapłać” życząc
wielu błogosławieństw w Nowym
Roku 2018!

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 14 stycznia
II składka zostanie przeznaczona
zostanie na Kościół w Ameryce
Łacińskiej.

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
"Ten czas roku 2017, który Bóg dał nam
nieskazitelny i zdrowy, my – ludzie
roztrwoniliśmy na różne sposoby i
zraniliśmy uczynkami śmierci,
kłamstwami i niesprawiedliwościami.
Za to wszystko winniśmy ponieść
odpowiedzialność przed Bogiem,
naszymi braćmi i stworzeniem.(...)
Jednak nad tym wszystkim przeważa łaska Jezusa i wdzięczność,
którą jako biskup Rzymu odczuwam w sercu myśląc o ludziach,
żyjących w tym mieście z otwartym jednak sercem... W tej
atmosferze, stworzonej przez Ducha Świętego, zanosimy do Boga
dziękczynienie za rok, który dobiegł końca, uznając, że całe dobro
jest jego darem.”

(Nieszpory w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, 2017)

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
SPOTKANIA OPŁATKOWE NASZYCH
WSPÓLNOT I GRUP PARAFIALNYCH
1. OPŁATEK I SPOTKANIE SODALICJI ŚW. TERESY 14 stycznia w kawiarence w RH. Program: 12:30 pm -Msza
Św. w intencji członkiń; 1:30 pm - Opłatek
2. SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUŻBY LITURGICZNEJ,
MINISTRANTÓW, LEKTORÓW, MINISTRÓW
EUCHARYSTII, SCHOLI
DZIECIĘCEJ i MŁODZIEŻOWEJ oraz
K AT E CH E TÓ W NI EDZ I EL NE J
SZKOŁY odbędzie się w niedzielę, 28
stycznia o godz. 11:00 przed południem
w sali budynku Resurrection Hall.

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.
___________________________________________________

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Sakrament Bierzmowania młodzieży w
naszej bazylice odbędzie się 25 kwietnia
2018 roku o godz. 19:00. Informujemy
również, że rozpoczynają się katechezy
przygotowujące do sakramentu
bierzmowania dla dorosłych, które
odbywać się będą w każdą niedzielę po
Mszy św. o 9:00 rano. Zapisy przyjmujemy w niedzielę od
10:00 do 11:00 am w biurze szkoły w Resurrection Hall na
parterze lub w tygodniu w kancelarii parafialnej. Katechezy
prowadzi diakon Franciszek Girjatowicz.

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.
___________________________________________________

KOPERTY PARAFIALNE
Drodzy Parafianie! Z tyłu i z boku,
wnętrza 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 zestawu. O
wszelkich zmianach adresowych i telefonicznych Państwa, prosimy
poinformować nasze biuro parafialne. Dziękujemy.
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

