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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 8
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - †Ks. Leonard Krzywda, C.R.;
8:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00 PM - Msza błagalna o uzdrowienie dla Czesława i
opiekę M.B. Nieustającej Pomocy; †Zofia Wojciechowska;
TUESDAY / WTOREK - January 9
6:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00AM - †Ks. Chester Mitoraj, C.R.;
8:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.;
7:00 PM- Msza błagalna o uzdrowienie dla Czesława i
opiekę M.B. Nieustającej Pomocy; †Zofia Wojciechowska;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 10
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 AM - †Ks. Jerzy Jedynak, C.R.;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
THURSDAY CZWARTEK - January 11
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
FRIDAY / PIĄTEK - January 12
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - O pokój na świecie;
8:00 AM - Health and birthday blessings for Rev. Francis
Rog;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SATURDAY / SOBOTA - January 13
6:00 PM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - W intencji Ojca Świętego;
8:00 AM - For peace throughout the world;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - January 14
6:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Marianna Stadnik;
10:45 AM- †Mary Kopinski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla
członkiń Sodalicji Św. Teresy a dla zmarłych o życie
wieczne; O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla
Michała Kozieł z okazji 40-tych urodzin; Z podziękowaniem
za opiekę Matk iBożej i z prośbą o dalszą i o Boże
błogosławieństwo dla Józefa Pyka z okazji 69-tych urodzin;
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Geraldiny Kurzydlo;
†Tadeusz Jadczak; †Mieczysław Weryński;
†Zofia
Wojciechowska; †Marta Garlej; †Euzebiusz Glonek; †Janina
Studniarek; ††Maria Staszel w 1. rocznicę śmierci i za dusze
z rodzin Staszel i Jandura; †Wiesława Kozielski w 1.
rocznicę śmierci;
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

Parish Web Page and Facebook

Check out the new Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. and the official Parish
Facebook page by clicking on the link on the
home page of the website.

Parafialna Strona Internetowa i Facebook

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
sthyacinthbasilica.org. Zapraszamy również na naszą
oficjalną stronę na Facebook’u, na którą można wejść
klikając na link na głównej stronie naszej Bazyliki.
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Aniela Kardaś;
† Tony Montes De Oca;

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

Epiphany of the Lord

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
1/7 The Epiphany Solemnity
Epiphany is commonly
known as Three Kings’ Day
or the Feast of the Epiphany.
It means “manifestation” or
“showing forth”. It is also
called Theophany (“manifestation of God”), especially by
Eastern Christians. Epiphany refers not only to the day
itself but to the church season that follows it – a season
that has a varied length because it ends when Lent begins,
and this depends on the date of Easter.
It commemorates the first two occasions on which Jesus’
divinity, according to Christian belief, was manifested:
when the three kings (also known as wise men or Magi)
visited infant Jesus in Bethlehem, and when John the
Baptist baptized him in the River Jordan. The Roman
Catholic and Protestant churches emphasize the visit of
the Magi when they celebrate the Epiphany.
There is an old custom of marking the doors of your
home with the initials of the three kings and the year with
chalk and burning incense. Small packages of incense
and chalk are available in the sacristy after Mass.

1/8 Baptism of the Lord
Today the Church celebrates the Solemnity
of the Baptism of Our Lord. This brings to
an end the season of Christmas. The
Church recalls Our Lord's second manifestation or epiphany which occurred on the
occasion of His baptism in the Jordan. Jesus descended into the River to sanctify its
waters and to give them the power to beget
sons of God. The event takes on the importance of a second creation in which the entire Trinity intervenes.

1/9 St. Adrian of Canterbury (910)
1/12 St. Aeired of Rievauix (1110-1167)
St. Marguerite Bourgeoys (1620-1700)

January 7, 2018
POPE FRANCIS TWEET
Let us nurture the seeds of peace as
they grow and let us transform our
cities into workshops of peace.

BAPTISMS
A reminder that English baptisms take
place on Sundays after the 10:45 Mass.
Baptisms in English are celebrated on the
1st and 3rd Sundays of the Month, and
Polish Baptisms are celebrated on the 2nd
and 4th Sunday of the month after the
12:30 Polish Mass. It is important to fill out the
necessary paperwork and attend the Baptismal prep class
prior to the baby’s baptism. A reminder, godparents need
to have received the sacraments of Baptism and
Confirmation. For more information check the parish
website: sthyacinthbasilica.org

PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered parishioner, is kindly
reminded to stop by the parish office to register.
Registration takes only a few minutes. The Parish office
is open Monday through Friday from 8:00 am to 8:00 pm
with a lunch break from 1:00 – 1:30. The office is not
opened on Saturday or Sunday.
Being a registered parishioner is very important. When
wanting to be a godparent or sponsor, many parishes
require that you show that you are an active member of
some parish. If you are nor registered, we cannot provide
that documentation.

Some Parish Statistics for 2017
Baptisms:
92
Funerals:
56
First Communions: 51

Weddings:
81
Confirmations: 59
Sick Calls:
73

1/13 St Hilary of Poitiers (- 367)
He was born at the beginning of the fourth
century. He was elected Bishop of Poitiers
in 350. He fought strongly against Arianism and was exiled by the Emperor Constantius. His works are full of wisdom and
learning, directed to the strengthening of
the Catholic faith and the right interpretation of Scripture.
He died in 367. He was declared a Doctor of the Church
by Pope Pius IX in 1851.
CHICAGO

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

Epiphany
4th Sundayofofthe
Advent
Lord / Christmas Eve

NEWS

March for Life Mass and Rally
JANUARY 14, 2018
Marching in peace through the streets of Chicago
during an annual public event composed of people
from diverse ethnic, social and religious
backgrounds dedicated to defending and
protecting all human life. Our goal is to serve as a
visual and vocal reminder that the people of
Chicago and the Midwest stand for LIFE.

Youth Rally
The Youth Rally will start from The Frances Xavier
Warde Catholic School (Auditorium) on 751 North
State Street Chicago, IL 60654
Doors open at 8 a.m. door and the rally will end at
Holy Name Cathedral around 11 a.m., when Mass
will be celebrated.
Cost: $10 per ticket (lunch option is separate)

Mass
Cardinal Cupich will preside.
Mass starts at 11 a.m. at Holy
Name Chicago
Please visit www.marchforlife
-chicago.org/marchinfo/ for more information.

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.

December
January24,
7,2017
2018

PRINCIPAL CELEBRATIONS OF THE
LITURGICAL YEAR 2018
Ash Wednesday - February 14
Easter Sunday - April 1
The Ascension of the Lord (Thursday) - May 10
Pentecost Sunday - May 20
The Most Holy Body and Blood of Christ - June 3
First Sunday of Advent - December 2

World Youth Day
JANUARY 21 - 28, 2019

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

Now Available! Catholic Chicago Radio
WNDZ 750-AM
Monday–Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
Tune in to Catholic Chicago radio to hear about the people,
issues and faith-based events. Programs begin January 8.

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, howto, and travel articles, along with humor, puzzles, and
recipes. Our "Readers' Corner" provides a forum for
readers' own reminiscences, and poems. 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.
CHICAGO
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI
Przeżywamy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie
była ona znana już w III w., później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli.
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub - według innych tłumaczeń - Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za
gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego: "Weszli do domu i

zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu
dary: złoto, kadzidło i mirrę". Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w

ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech Królów. Pokłon magówmędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został
poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego mędrcy, aby oddać cześć Bogu.
Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i
człowieku. Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli Mu dary. Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol godności
królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci
Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga
(kadzidło) oraz króla (złoto).
Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą
wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W
średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis "C+M+B" (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus
błogosławi dom! (z łac. Christus mansionem benedicat). Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.
Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli, natomiast więcej jest legend. Pobożność ludowa ze względu
na ilość darów ustaliła, że było ich trzech. W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający
złoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło. Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją
relikwie Trzech Króli. Jak głosi legenda, doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna,
przechowywano je początkowo w Konstantynopolu, a w późniejszym okresie znalazły się w Mediolanie. Dziś znajdują się w katedrze w Kolonii.
W liturgii dzisiejszego Słowa słyszymy: „Dzisiaj Chrystus objawił się jako Zbawiciel”. Dlatego nie świętujemy jedynie przeszłego faktu,
świętujemy narodzonego ponad 2000 lat temu Chrystusa, który objawił się człowiekowi i nadal mu się objawia każdego dnia wzywając go do wiary.
Uroczystość Objawienia Pańskiego uczy, że chrześcijanie, podobnie jak mędrcy, którzy powrócili do domu inną drogą (Mt 2,12), winni po spotkaniu
Zbawiciela rozpocząć nowe życie, a doświadczywszy Jego miłującej obecności w sposób mądry objawiać ją światu. Jak mędrcy winni składać
duchowe dary: złota swej ludzkiej wolności (Ga 5, 13-24), kadzidła codziennej modlitwy (1 Tes 5,17) oraz mirry – czyli trudu bycia na co dzień dla
Boga (Rz 12,1-2). Na tej drodze towarzyszy wszystkim poszukującym Słowo Boże, porównywane przez Ojców Kościoła do blasku gwiazdy
prowadzącej do poznania prawdy (2 Tm 14-17).

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

Święto Chrztu Pańskiego
W poniedziałek, 8 stycznia, po
uroczystości Objawienia Pańskiego (tzw.
święta Trzech Króli) przypada święto
Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres
świętowania Bożego Narodzenia.

"Gdy lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do
chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło
się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby
gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Jezus staje pomiędzy grzesznikami, którzy przychodzili
do Jana i podobnie jak oni zanurza się w wodzie. Dla Niego nie
ma obmycia z grzechu, On wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć
na siebie grzechy ludu, aby „zabrudzić się” niewiernością ludu i
przybić ją do krzyża. Jezus bierze na siebie nasz grzech, a w
darze daje nam Tego, którego otrzymał od Ojca: Ducha Świętego.
W Jezusie wszyscy jesteśmy umiłowanymi synami Boga. Jan
zapowiada dzieło Jezusa w nas, dar Ducha Świętego i ogień, w
którym będzie się spalać to, co nie jest w nas z woli Ojca.

CHICAGO
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI

KOLĘDA DUSZPASTERSKA

PODZIĘKOWANIE

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.

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
$525 dolarów;
*Państwu M&Z Skirucha za równie hojną ofiarę w
wysokości $500 dolarów;
*Rodzinie G. Galarza za ofiarę $300 dolarów;
*Państwu: A&M Szczodruch, H. Zak, S. Rembelinski,
H. Maslach za ofiary $200 dolarów;
*Pani K. Prędki za ofiarę $120 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, M&R Sytniewski,
E&Cz Garbarz, B& D Gibala, Z.Milewska, J. Jurek,
K. Chmiel oraz W. Toczycki za ofiary w wysokości
$100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziekujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi w Nowym Roku 2018.
Szczęść Boże!

PARAFIALNE KOLĘDOWANIE
W dzisiejszą niedzielę 7 stycznia po Mszy Św. o godz.
12:30, księża zmartwychwstańcy wraz z panem organistą
zapraszają drogich parafian i gości na krótkie, wspólne
kolędowanie. Bedzie to wspaniała okazja, aby razem
pośpiewać przy żłóbku Jezusa oddając mu tym samym cześć
i przekazując tym samym naszych dzieciom bogactwo
polskich tradycji. Zapraszamy do wspólnej kolędy!

MARSZ DLA ŻYCIA
Zapraszamy wszystkich do udziału w
"Marszu dla Życia", który odbędzie się
w niedzielę 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! Wiecej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie:
www.marchforlife-chicago.org.

KONCERT KOLĘD
Zapraszamy serdecznie do
Bazyliki Jacka 14 STYCZNIA
o GODZ. 13:30 (zaraz po
zakończeniu sumy
parafialnej) na świąteczny
koncert kolęd.
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. Zapraszamy!
*Podczas koncertu będą zbierane ofiary
na odnowienie chóralnej biblioteki i
komputerowy program do pisania nut.

STASTYSTYKI PARAFIALNE - ROK 2017
Chrzty Święte:
92
Pogrzeby:
56
I Komunia Święta: 51

Śluby:
81
Bierzmowanie:
59
Odwiedziny chorych: 73

ZA WSZYSTKIE ŁASKI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
W 2017 ROKU BOGU NIECH BEDĄ DZIĘKI !!!
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

7 stycznia 2018

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI
OPŁATEK I SPOTKANIE SODALICJI ŚW. TERESY
Wszystkie Członkinie Sodalicji zapraszamy na
spotkanie opłatkowe 14 stycznia 2018 r.,
w kawiarence w RH.
Program: 12:30 pm - Msza Św. w intencji
członkiń; 1:30 pm - Opłatek;
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą i następną niedzielę, 7 i 14 stycznia
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 dziś, 7 grudnia, na
Mszę św. o 12:30 pm w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.

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
zestawu. O wszelkich zmianach adresowych i telefonicznych
Państwa, prosimy poinformować nasze biuro parafialne.
Dziękujemy.

ZAPISZ SIĘ DO PARAFII
Pomaga to ustalić historię życia sakramentalnego,
co potrzebne jest przed przystąpieniem do
sakramentu małżeństwa albo gdy ktoś chciałby
zostać rodzicem chrzestnym dziecka lub gdy nasze
dzieci będą przygotowywały się do sakramentów
I Komunii Św. czy Bierzmowania. Ofiary jakie
składają państwo do kopertek można odliczyć od
podatku. Zaświadczenie o przynależności do parafii
potrzebne jest również przy załatwianiu spraw emigracyjnych.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA STYCZEŃ:

*Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach
azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi
mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą
w pełnej wolności.

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje bezpłatne kursy przygotowujące do
egzaminu na obywatelstwo. Kursy będą
odbywać się w styczniu i lutym 2018 r. Zajęcia
będą w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele. Lokalizacja na północnej i
południowej stronie Chicago. W celu zapisania się prosimy dzwonić na
numer 773-481-5400.
CHICAGO

ŚWIĄTECZNE SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
"Bóg, rozmiłowany w nas, przyciąga nas swoją
czułością, rodząc się ubogi i kruchy pośród nas, jako
jeden z nas. W prostocie żłóbka spotykamy i
kontemplujemy czułość Boga, objawioną w Dzieciątku
Jezus. Zatrzymajmy się, by spojrzeć na szopkę.
Wejdźmy w prawdziwe Boże Narodzenie wraz z
pasterzami, zanieśmy Jezusowi to, czym jesteśmy. Kontemplując
Dziecię Jezus, pokorną i nieskończoną miłość, powiedzmy Mu po
prostu: „Dziękuję, ponieważ uczyniłeś to wszystko dla mnie”. Jeśli
chcemy świętować prawdziwe Boże Narodzenie, rozważajmy ten
znak: kruchą prostotę niemowlęcia. Tam jest Bóg. Uwolnijmy Boże
Narodzenie od światowości, która je wzięła w niewolę! Prawdziwy
duch Bożego Narodzenia to radość z tego, że Bóg nas kocha. W
Nowym Roku zatroszczmy się o pojawiające się już zalążki pokoju i
przeobraźmy nasze miasta w warsztaty pokoju. W tych dniach
dajmy miejsce postawom i czynom, które promują pokój."

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
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