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6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
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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

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 29
6:00 AM - Health and blessings for Fr. Tom Wojciechowski;
7:00AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Iwony w dniu
urodzin; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - †Charles Komosa; †Wanda Zyzda;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy
Kuchniak i Emilii Jabłońskiej; †Łukasz Dominików; †Zofia
Wojciechowska; †Anna Wróbel;
TUESDAY / WTOREK - January 30
6:00 AM - †Wanda Zyzda;
7:00AM - O pomyślne zdanie egzaminu dla Leonarda; †Mateusz
Matłok;
8:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 PM- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy
Kuchniak i Emilii Jabłońskiej; †Zofia Wojciechowska; †Anna Wróbel;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 31
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving in
our parish;
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii, Pawła, Kordiana,
Wiktora, oraz dla Iwony i Józefa; O pomyślne zdanie egzaminu dla
Apolonii; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory; †Charles Komosa; †Wanda
Zyzda; †Jesus Caez;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy
Kuchniak i Emilii Jabłońskiej; O zdrowie dla Józefa
Wojciechowskiego; †Zofia Wojciechowska; †Anna Wróbel;
FIRST THURSDAY/ PIERWSZY CZWARTEK - February 1
6:00 PM - †Wanda Zyzda;
7:00 AM - †Zdzisław Boroński w rocznicę śmierci; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Władysławy
Kuchniak i Emilii Jabłońskiej; †Zofia Wojciechowska;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - February 2
6:00 AM - †Wanda Zyzda;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families;
12:30 PM - †Zofia Wojciechowska;
5:30 PM - †Charles Komosa; †Jan Plewa;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - February 3
6:00 PM - †Wanda Zyzda;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - †Charles Komosa; ;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
††James & Geri Cwick;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska; †Czesław Wolnik; †Edward
Świętek;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 4
6:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Tomasza
Wojciechowskiego;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Ted Mitrenga;
9:00 AM - W intencji dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej
Komunii Św. i ich rodzin; †Lucjan Milewski; †Mateusz Matłok;
†Tadeusz Tekien;
10:45 AM- †Charles Komosa; †Wanda Zyzda; †Basia Zyzda;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tadeusza Polak; O
szczęśliwe rozwiązanie dla Brittany oraz o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla dziecka i jego rodziców; †Janina Studniarek;
†Antoni Zalewski;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; ††Aniela i Stefan Kardaś;

PLEASE CHECK OUT OUR PARISH
WEBSITE /
ODWIEDŹCIE STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org

BAPTISM / CHRZTY

Sage Bianca Kavczak
Anthony Abramowicz
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.
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Veronica Smagacz;
† Zdzisław Palasiński;
† John Perez;
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

4th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
1/30 Saint Aedan of Ferns (c.550 - 632)
He was the son of an Irish tribal chieftain and studied under St Finian and St
David. He was the first bishop of
Ferns, in Ireland, and founded many
churches and monasteries.

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.

2/1

St Brigid (451? - 525)

She was born in 451 or 452 at
Faughart, near Dundalk, in Ireland.
Her name is that of the pagan goddess of fire. She converted to
Christanity, inspired by the preaching of St Patrick. She founded a
double monastery, of monks and nuns, at Kildare, the first
women’s monastic community in Ireland, and she died
there in 525.

2/2

Presentation of the Lord
(Candlemas)

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. The festival is called
Candlemas beacuse this was the day that all the Church's
candles for the year were blessed.
CHICAGO

January 28, 2018

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.

Feast of St. Blaise February 3
The custom of the blessing of throats
will take place at the end of all masses.
Masses are celebrated at 6:00 am, 7:00
am, 8:00 am, 5:30 pm and 7:00 pm.

First Thursday, Friday of the Month
Thursday February 1st is the first Thursday of the
Month. As a parish family we pray vocations to the
priesthood and religious life. Friday February 2nd is
the first Friday of the Month and 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. On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we
pray the Divine Mercy
Chaplet or Rosary.

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.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

4th Sunday in
of Ordinary
Advent / Christmas
Time
Eve

NEWS

POPE FRANCIS TWEET
The unity of love is realized
when we announce together the
wonders God has done for us.
“Be not afraid, for I am with
you”. Let us communicate hope and trust in our time!

Archdiocese of Chicago
Pause, Breathe, and Ready Yourself
Young Adult Lenten Retreat
Join together with young adults from across the Archdiocese
of Chicago for two consecutive evenings of reflection on your
life’s journey.
Fr. Bob Lombardo and the Franciscan of the Eucharist of
Chicago, from the Mission, Our Lady of the Angels, will be
leading the retreat.
Monday, Feb. 5 and Tuesday, Feb. 6
from 6:00 PM to 9:00 PM
The retreat will be held at Catholic Charities,
721 N. La Salle Dr., Chicago
Admission is Free
For more information and to register please
visit pvm.archchicago.org/events/pause-breathe-and-readyyourself.

Catholic Charities 3rd Annual Patrick J. Ryan Main
Event FRIDAY, FEBRUARY 2
The 3rd Annual Patrick J. Ryan Main Event will be held
on Friday, February 3 at 6 p.m. at Drury Lane in Oak
Brook. This event will feature an exciting night of 8 - 10
talented, Golden Glove-style amateur boxing fights, cocktails, hors d'oeuvres, a raffle and ringside seating with
dinner. Funds will benefit the LOSS Program for Children & Youth. Reservations and sponsorships are available. Contact Rose Marie Lesniak-Mendez, Special
Events
Manager,
at
RMLesniakMendez@catholiccharities.net or 312-655-7290 for additional information. Please visit www.catholiccharities.net/
pjrmainevent to register or for information.
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
CHICAGO

December
January24,
28,2017
2018
Lent 2018
Days of Mercy and Forgivness
The Holy Father has
indicated the Fourth
Sunday of Lent as a
special moment of
prayer and celebration of the Sacrament of Penance. In
keeping with the
Jubilee theme, the Archdiocese of Chicago will observe
this time as the Days of Mercy and Forgiveness, on Friday and Saturday, March 10 and 11, 2018, to express
our communion with the universal Church.

Reception of the Relic of Saint Maximilian Kolbe and
Parish Consecration to the Immaculate Virgin Mary
St. Ita Church, 5500 N. Broadway
Wednesday, January 24, 2018, at 7:00 pm
The speaker will be Fr. James McCurry, OFM
Conv., former president of the Mariological Society of America and current Franciscan Provincial
of Our Lady of the Angels Province.

This week’s second collection will be
for convent renovation.
Thank you for your support.

2018 Annual Catholic Appeal
The 2018 Annual Appeal is underway.
Many of our parishioners have received
a mailing from Archbishop Cupich. He
asks that you make a pledge to the
2018 Annual Catholic Appeal. As you
review the mailing from Archbishop Cupich, please note
the ministries and services funded by the Appeal. Note
that when our parish reaches its goal of $ $22,699 in paid
pledges, 100% of the additional funds received will be
returned to us for use in our parish.

Smile on your Face

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

NIEDZIELA KATECHETYCZNA

SAKRAMENTY KOŚCIOŁA - I KATECHEZA
Sakrament Chrztu Świętego
Sakramenty Nowego Prawa zostały
ustanowione przez Chrystusa. Jest ich
siedem:
Chrzest,
Bierzmowanie,
Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie
Chorych,
Sakrament
Święceń
i
Małżeństwo. Sakramenty te obejmują
wszystkie etapy i wszystkie ważne
momenty życia chrześcijanina:„sprawiają

narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary,
uzdrowienie i dar posłania.” KKK 1210 (Św. Tomasz z Akwinu)

Sakramenty dzielimy na:
I. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest,
bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia
chrześcijańskiego.
II. Sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych.
III. Sakramenty w służbie wspólnoty: święcenia kapłańskie i
małżeństwo.
Dzisiejszą katechezą rozpoczynamy rozważać Sakrament
Chrztu św. a podejmując tematykę Sakramentu Chrztu św.
muszę zadać sobie pytanie: Czym jest dla mnie chrzest?
- nie pamiętam – doświadczenie z przeszłości
- ale mogę się dowiedzieć od rodziców, chrzestnych.
Mimo to zapytam Was czy pamiętacie datę waszego Chrztu
Św.? Czy pamiętasz o niej tak jak pamiętasz o urodzinach lub
kolejnej rocznicy ślubu? Dlaczego mam pamiętać, czy to takie
ważne? Owszem, bo to dzień w którym otrzymałem WIARĘ i
tym samym zostałem CZŁONKIEM RODZINY BOŻEJ. Stałem się
Dzieckiem Bożym oraz bratem i siostrą Jezusa.
Czy chrzest jest aktem udzielanym jednorazowo podczas
ceremonii, czy może rodzi on owoce dziś i na przyszłość?
Odpowiedź znajdziemy w liście św. Pawła do Rzymian 6,3-4.

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni
w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca."
Cztery rzeczywistości, w których doświadczamy chrztu dzisiaj!
1. Za każdym razem, gdy zwracam się do Boga – Ojcze, a
konkretnie, za każdym razem, ilekroć z sercem i świadomie
odmawiam modlitwę "Ojcze Nasz..."
2. Zawsze ilekroć w codziennych sytuacjach dokonuję
wyborów według Jezusa Chrystusa.
3. Kiedy znajduję w sobie siły, aby pogrzebać swoją przeszłość
i patrzeć w przyszłość z nadzieją i wolnością.
4. Kiedy doświadczam Wspólnoty – jedności we wspólnocie
braci i sióstr. Jedność w rodzinie, we wspólnocie miejsca
pracy, w mojej szkole, we wspólnocie Kościoła,etc.. Przecież
stanowimy Jedno Ciało Chrystusowe: „Wszyscyśmy bowiem w

jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało”.

(1Kor. 12,13)
Czy każdy może pełnić rolę rodzica chrzestnego? Każdy,
który jest katolikiem, przyjął i żyje życiem
sakramentalnym. Bogactwo rodzeństwa
albo przyjaciół nie jest wykładnikiem, aby
pretendować do roli rodziców chrzestnych,
jeżeli nie praktykują swojej wiary, albo z
jakichkolwiek przyczyn odeszli od swojej
wiary i praktykują inną.

CHICAGO

28 stycznia 2018
♦ Piątek, 2 lutego - Święto Ofiarowania

Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej

2 lutego Kościół Katolicki obchodzi
święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to
na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i
Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa,
w świątyni jerozolimskiej. W polskiej
tradycji jest to też święto Matki Bożej
Gromnicznej. Według Ewangelii Jezus,
zgodnie z prawem żydowskim, jako
pierworodny syn był ofiarowany Bogu w
świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział
proroctwo, nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i
chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.
W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w
IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze
świecami. W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w
VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna
procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece, która nadała
świętu Pańskiemu charakter maryjny. Ofiarowanie Jezusa oznacza
początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn
Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. W Polsce święto ma
charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak
jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też
przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia
gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. Na znak
zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w
domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice.

KWESTA KATOLICKA 2018 - „PÓJDŹ ZA MNĄ”
W ostatnim czasie wiele rodzin z naszej
parafii otrzymało list od Kardynała
Cupicha z prośbą o uczestnictwo w
Kweście 2018 r. przez złożenie
zobowiązania finansowego na jej rzecz.
Doroczna Kwesta Katolicka jest
kampanią, podczas której możesz
złożyć zobowiązanie spłacane w ratach.
Prosimy abyście odpowiedzieli na ten
apel tak hojnie, jak tylko to możliwe. W
tym roku, motywem przewodnim są
słowa: „Pójdź za mną”. Doroczna Kwesta Katolicka wspiera w takim
samym stopniu parafialne programy duszpasterskie jak i programy
na szczeblu archidiecezjalnym, finansuje również posługi, które
służą wielką pomocą duszpasterstwu naszej parafii. Kiedy nasza
parafia osiągnie swoją wyznaczoną przez Archidiecezję kwotę
docelową $22,699 w spłaconych zobowiązaniach, to 100%
dodatkowo zebranych funduszy zostanie zwrócone do nas, do
wykorzystania na nasze potrzeby. Jeśli otrzymali Państwo pocztą list
i formularz zobowiązania finansowego, prosimy wypełnić go i
odesłać pod wskazany adres lub przynieść do kościoła na Mszę św.
Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy pocztą lub nie mieli czasu,
aby odpowiedzieć na korespondencję, zostanie przeprowadzona
specjalna akcja składania zobowiązań. Będzie ona miała miejsce w
naszym Kościele w przyszły weekend 4 lutego, podczas wszystkich
Mszy św. W imieniu tych, którzy korzystają z posług i usług
finansowanych przez Kwestę dziękujemy za Państwa hojny dar.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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AKTUALNOŚCI

PARAFIALNE
KOLĘDOWANIE
z DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ
Dziś, w niedzielę 28 stycznia po
Mszy św. o 9:00 w naszej bazylice

w wykonaniu naszych zepołów
parafialnych - młodzieżowego „Emaus” i
dziecięcego „Aniołki Jackowa”

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Sakrament Bierzmowania młodzieży w
naszej bazylice odbędzie się 25 kwietnia
2018 roku o godz. 19:00. Informujemy
również, że rozpoczynamy 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. Zapraszamy.

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
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

Siostra Claudia wraz z naszymi zespołami zaprasza
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. Prosimy również rodziców i uczniów z
Niedzielnej Szkoły Katechetycznej o pozostanie w
Kościele na czas koncertu. Zapraszamy!

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego czwartku,
piątku i soboty miesiąca
*1 luty - Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7:00
PM. Modlimy się w tym dniu szczególnie o
powołania kapłańskie i zakonne.
*2 luty - Pierwszy Piątek Miesiąca Zachęcamy
do
spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii Św.
wynagradzającej Najświętszemu Serca
Jezusa za grzechy osobiste i całego
świata. Msza Św. godz. 7:00 wieczorem.
*3 luty - Pierwsza Sobota Miesiąca - Msza
Święta
i
modlitwy
wynagradzające
Najświętszemu Sercu Maryi o godz. 7:00
wieczorem.Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na nocne
czuwanie po Mszy Św. wieczornej.

CHICAGO

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.
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
W piątek 2 lutego obchodzimy Święto
Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej
Gromnicznej. Msze św. w naszej
bazylice o 6:00, 7:00, 8:00 rano, 12:30
w południe oraz o 7:00 wieczorem.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDŁA
Natomiast w sobotę 3 lutego,
w dzień wspomnienia św. Błażeja patrona od chorób gardła, jak co
roku w naszym kościele odbędzie się
błogosławieństwo gardła. Nastąpi to
po każdej Mszy św. o 6:00, 7:00,
8:00 rano i o 7:00 wieczorem.

POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH
Informujemy, że w niedzielę
4 lutego na Mszy Św. o godz. 9:00
rano odbędzie się poświęcenie świec
do I Komunii Św. Prosimy dzieci
przystępujące w tym roku do
sakramentu I Komuni Św. o obecność.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2017
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną
otrzymać zaświadczenie potrzebne do
rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą ofiar
złożonych na naszą parafię w 2017 roku,
proszeni są kontakt z biurem parafialnym pod
numer tel.: 773-342-3636.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 28 stycznia
II składka zostanie przeznaczona na remont
Domu Sióstr (Konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Zapraszamy na spotkanie opłatkowe
SŁUŻBY LITURGICZNEJ,
MINISTRANTÓW, LEKTORÓW,
MINISTRÓW EUCHARYSTII,
SCHOLI DZIECIĘCEJ i MŁODZIEŻOWEJ oraz
KATECHETÓW NIEDZIELNEJ SZKOŁY, które odbędzie się
dzisiaj, w niedzielę, 28 stycznia o godz. 11:00 w sali budynku
Resurrection Hall.

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW W USA
W 2018 roku przypada 78 rocznica wywózek prawie 2 miliona Polaków na Syberię. Połowa zesłańców nigdy nie wróciła
do Polski, zmarła z głodu lub została zamordowana. Dla upamiętnienia tej rocznicy
Związek Sybiraków w Chicago zaprasza na
następujące obchody:
•4 lutego - Msza Św. o godz. 10:00 w
Kościele Św. Trójcy przy 1118 N. Noble St. Chicago;
•11 lutego o godz. 13:00 - Bankiet w Lone Tree Manor przy
7730 N. Milwaukee Ave. w Niles. Donacja $45.
Rezerwacje do 6 lutego pod nr tel 773-551-5686.

SEMINARIUM ODNOWY
W DUCHU ŚWIĘTYM
Seminarium rozpocznie się
4 lutego w naszej parafii pod
duchowym przewodnictwem ks.
Adama Piaseckiego. Spotkania
odbywać się będą w każdą
niedzielę o godz. 16:00 w budynku Resurrection Hall
na I pietrze. Zapisów można dokonać w biurze
parafialnym pod nr tel. 773-342-3636 lub na numery
liderów: 773-551-9068 lub 773-551-1612. Zapraszamy.

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje bezpłatne kursy języka angielskiego
na wszystkich poziomach. Oferujemy pomoc
fachowych nauczycieli oraz komplet
podręczników. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny na numer 773-282 -5400.
CHICAGO

28 stycznia 2018

AKTUALNOŚCI

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
"Modlitwa, która oczyszcza, umacnia
i oświeca drogę jest niczym paliwo na
naszej drodze ku pełni jedności chrześcijan.
(...)Nie ma lepszego lekarstwa na leczenie
tylu ran, jak serce zdolne do miłosierdzia.
(...) Nie trać czasu na maskowanie serca,
wypełnij Twe życie Duchem Świętym. ”

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 4 lutego na Mszę św.
o 12:30 w intencji żyjących i zmarłych
członków KŻR oraz na wymianę tajemnic różańcowych.

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

