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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

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 - February 5
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving in
our parish;
7:00AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; †Mateusz Matłok; O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi
dla Agaty i jej rodziny w dniu imienin;
8:00 AM - †Phyllis Zbikowski; ††Matthew & Harriet Czajkowski;
†John Perez; †Charles Komosa; †Wanda Zyzda;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity; †Weronika Smagacz;
TUESDAY / WTOREK - February 6
6:00 AM - †Wanda Zyzda;
7:00AM - †Mateusz Matłok;
8:00 AM - †Charles Komosa; †John Perez;
7:00 PM- O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity; †Weronika Smagacz;
WEDNESDAY / ŚRODA - February 7
6:00 AM - †John Perez;
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii, Pawła, Kordiana,
Wiktora, oraz dla Iwony i Józefa; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory; †Stanley Kulawiak; †Mary
Kopinski; †Charles Komosa; †Wanda Zyzda;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity; †Weronika Smagacz;
THURSDAY/ CZWARTEK - February 8
6:00 PM - †Wanda Zyzda;
7:00 AM - †Mateusz Matłok;
8:00 AM - In thanksgiving for the gift of life, love, family and
motherhood; †Charles Komosa; †John Perez;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
FRIDAY / PIĄTEK - February 9
6:00 AM - †John Perez;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Mateusz Matłok;
††Wacław, Józef, Teofila, Antoni Myśliwiec oraz zmarli z rodziny;
8:00 AM - †Charles Komosa; †Violet Robarge; †Wanda Zyzda;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity; †Józef Zych w 5.
rocznicę śmierci;
SATURDAY / SOBOTA - February 10
6:00 PM - †Charles Komosa;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - ; †Wanda Zyzda; †John Perez;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
†Stephanie Zygmunt;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 11
6:00 AM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Wacław Maszkiewicz;
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi z okazji urodzin
dla Kasi i jej rodziny; †Lucjan Milewski; †Mateusz Matłok;
†Tadeusz Tekien miesiąc po śmierci;
10:45 AM- †Charles Komosa; †Wanda Zyzda; †Basia Zyzda;
12:30 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla
Mitch i Debbie Miklas i ich rodziny; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Stasi i Pawła Dowd i ich
rodziny; Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla
Moniki i Tadeusza z okazji 6. rocznicy ślubu; †Antoni Zalewski;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem
Św. Rity; ††Anna i Antoni Fido;

WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
FITZGERALD ELIZABETH ANN
PLEASE CHECK OUT OUR PARISH
WEBSITE /
ODWIEDŹCIE STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org
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

† Janina Wysocki;
† Bogusław Grymowicz;
† Józef Matyja;
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

5th Sunday in Ordinary Time
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LITURGICALLY SPEAKING
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th

Sunday of the 5 week of the year
2/5

St. Agatha

2/6 St Paul Miki (1564/6 - 1597)
He was born in Japan between 1564
and 1566. He joined the Society of
Jesus and preached the gospel to the
Japanese people with great success.
When a persecution of the Catholics
arose he was arrested together with
twenty-five others. Mocked and tortured, they were eventually taken to
Nagasaki on 5 February 1597, bound
to crosses and speared.
2/7 Saint Mel
Saint Mel or Moel died in 488. He is said
to have been a Briton who came to Ireland
with Saint Patrick, his uncle, with whom
he worked until he was ordained in Ardagh. He is one of the earliest Irish saints
and gave the religious veil to Saint Brigid.
2/8

St Jerome Emiliani (1486 - 1537)

He was born near Venice in 1486. He
started his career as a soldier but after he was taken prisoner and then
miraculously liberated, he devoted
himself to helping the poor, distributing his own possessions among them
also. Two priests joined him in this
task and in 1532 he founded a religious order, the Clerks Regular of
Somaschi, for the relief of poor and
orphaned children. He died at Somaschi (near Bergamò)
in 1537.
St Josephine Bakhita (1869 - 1947)
Josephine Bakhita was born near Jebel
Agilere in the Sud Darfur (Sudan). Kidnapped when still very young, she experienced the cruelty of slavery as she
was sold several times in slave markets
of Africa. Finally she was rescued by an
CHICAGO

Italian family and brought to Italy where she not only became a Christian but also felt the call to consecrate her
life to God as a sister. She joined the Canossian Daughters of Charity and lived the rest of her life at Schio, a
small village near Vicenza. She died on 8 February, 1947.
2/9

Friday of the 5th week of the year
2/10 Saturday St. Scholastica

POPE FRANCIS TWEET
Christian joy cannot be bought.
It comes from faith and from
meeting Jesus Christ, who is
the reason for our happiness.

WORLD DAY OF THE SICK
Sunday Feb. 11 is World Day
of the Sick, an observation
introduced by Pope John Paul
II as a way for believers to
offer prayers for those suffering from illnesses. The day
coincides with the commemoration of Our Lady of
Lourdes and is an important
opportunity for those who
serve in Catholic health ministry to reflect on caring for
those who are sick as well as
those who provide care to
them. Immediately after the
10:45 am Sunday Mass and
the 12:30 pm Mass, priests
will be available for the
Anointing of the Sick.

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
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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Archdiocesan Annual Catholic Appeal

W

“Come, Follow Me”

Plea

This weekend, our parish will be conducting the Annual
Catholic Appeal in-pew Commitment Weekend. Please
remember that the Annual Catholic Appeal is much different than a one-time special collection. It is a pledge
campaign where you can make a gift payable in installments.
The Appeal supports both parish and Archdiocesan ministries. Among these are ministries that provide religious
education to children, youth and adults. It is also one of
the largest philanthropic sources of financial support for
Catholic schools in the Archdiocese.
This year, the theme of the Appeal is: “Come, Follow
Me”. We have all received God’s love. By financially
supporting the ministries and services funded by the
ACA, we help to extend God’s love to many, many others.
As we contemplate His gifts to us, we should also reflect
on our gratitude for these gifts. Your financial support for
the work our parish, of our Archdiocese and of the
Church throughout the world is, in fact, one way to express this gratitude. As you review the mailing from Cardinal Cupich, please note the ministries and services
funded by the Appeal, including the ones that directly
support the work of our parish. Please note that when our
parish reaches its goal of $22,600.00 in paid pledges,
100% of the additional funds received will be returned to
us for use in our parish.
Thank you for your prayerful consideration and generous
response.

Honor Flight Chicago
Honor Flight Chicago's mission is to
thank and pay tribute to World War II
veterans, by bringing them to Washington, D.C. for a day of honor and remembrance at
no cost to them.
Do you know someone who is a World War II Veteran? Visit www.honorflightchicago.org to learn
more about how you can refer them for an upcoming flight, volunteer your time or donate to the
cause.
CHICAGO

This week’s second collection will be
for the Catholic Annual Appeal. Thank
you for your generosity.

Participate in Electronic Giving
GiveCentral.org is a secure online
system where parishioners can
create individual giving profiles
with payment options ranging
from direct debit (ACH) to credit
cards.
Benefits for you
• Increased options and accessibility
• Review your giving history in real time
• Keep your gifts secure
Benefits For St. Hyacinth:
- Saves money on envelopes and postage
- Helps predict cash flow for budgeting
- Better Collection of payment history
Go to Givecentral.org to enroll or call the parish office.

Smile on your Face

V NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ
„PRZYNOSILI DO NIEGO WSZYSTKICH
CHORYCH” ( Mk 1,32)
„Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z
Jakubem i Janem do domu Szymona i
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o
niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją
za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i
usługiwała im. Z nastaniem wieczora
(...) przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe miasto było
zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał
złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.(...)”
Ewangelia ukazuje Jezusa w otoczeniu mnóstwa
cierpiących. Zbawiciel działa, zbawienie dokonuje się.
Cudami uzdrawia zbolałe ciała i wyrzuca złe duchy. Chrystus
pragnie zbawić całego człowieka, duszę i ciało, odsłania
sens cierpienia, ukazuje drogę zbawienia.
Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to bez wątpienia zadanie,
jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub
starsza mogła wziąć udział w niedzielnej Mszy św. czy
wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, bo już tak dawno
nie była w swoim kościele, a nie ma śmiałości poprosić, by
ktoś ją zawiózł? Nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu
zdrowia – to może tylko Bóg. Możemy jednak mieć udział w
uzdrawiającym działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z
Nim osobom chorym lub starszym, jakie znamy.
Jezu Chryste, tak wiele osób potrzebuje życzliwego
wsparcia i pomocy. Otwórz nasze oczy na potrzeby bliźnich
i zapal w naszych sercach pragnienie służenia Tobie w
chorych, cierpiących i starszych. Amen.

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA -„PÓJDŹ ZA MNĄ”
Obecny weekend jest w naszej parafii
weekendem składania zobowiązań
finansowych na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej. Prosimy, abyście pamiętali, że
Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś
zupełnie innym niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest to kampania, podczas której
składane są zobowiązania finansowe, które
mogą być spłacane w ratach. Hasło
tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną”, zostało
wybrane, aby przypomnieć nam, że musimy wciąż odpowiadać na
wezwanie Jezusa, by iść za Nim w myślach, słowach i czynach
przez partycypowanie finasowanie duszpasterstw i posług, by
dzielić się miłością Boga z innymi w naszej parafii i Archidiecezji.
Każde zobowiązanie ma duże znaczenie, ponieważ wszystkie
parafie uczestniczą w kampanii i to dzięki darom złożonym przez
wiele osób Archidiecezja może zapewniać wiernym potrzebne
posługi i dzieła duszpasterskie. Kiedy nasza parafia osiągnie swoją
wyznaczoną przez Archidiecezję kwotę docelową $22,699.00 w
spłaconych zobowiązaniach, to 100% dodatkowo zebranych
funduszy zostanie zwrócone do nas, do wykorzystania na nasze
potrzeby. W dniu dzisiejszym na wszystkich Mszach Św. podczas II
kolekty zostanie przeprowadzona specjalna akcja składania
zobowiązań. Dziękujemy za rozważenie na modlitwie możliwości
złożenia ofiary i za Waszą hojną odpowiedź na ten apel.
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Niedziela, 11 lutego - Wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z Lourdes,
Światowy Dzień Chorego
Maryja objawiała się w Lourdes 18 razy
prostej
dziewczynie
Bernadetcie
Soubirous w 1858 r. Ukazała się jako
piękna, młoda pani w białej sukni,
przepasana niebieską wstążką z
różańcem w ręce. „Jestem Niepokalane
Poczęcie” – przedstawiła się. Wezwała
do modlitwy, pokuty i nawrócenia
grzeszników. Po uznaniu objawień
przez Kościół, Lourdes stało się
sanktuarium. Odwiedza je rocznie 5 mln
pielgrzymów. Jest miejscem modlitwy ludzi chorych,
przybywających tam z nadzieją na uzdrowienie. Pielgrzymując do
Lourdes trzeba przebić się przez zgiełk. Komu się to udaje,
dociera do sedna. Bezbronność, prostota, zaufanie – jednym
słowem – dziecięctwo Boże. To źródło duchowego uzdrowienia w
obliczu cierpienia. Ojciec święty Jan Paweł II przybył do Lourdes
jako pielgrzym w sierpniu 1983 r. i nazwał to miejsce
niewymownym dowodem Bożej miłości, a rocznicę pierwszego
objawienia w grocie lurdzkiej ustanowił Światowym Dniem
Chorego, który obchodzony jest od 1993 roku. W związku z tymi
obchodami jak co roku, również i w naszej bazylice, po Mszach
Św. o godz. 10:45 am i 12:30 pm obędzie się specjalne
nabożeństwo z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.
Pragniemy prosić przez wstawiennictwo naszej Panienki z Lourdes
o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Ogarnijmy również modlitwą
osoby przebywające w szpitalach i domach opieki.

MODLITWA ZA CHORYCH
I CIERPIĄCYCH
Panie Jezu, który z własnego
doświadczenia wiesz, co to znaczy
cierpienie, zmiłuj się nad sercami
zranionymi i obolałymi ciałami.
Ty sam bądź ich pokojem
i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli
skarby ukryte w chrześcijańskim
przeżywaniu cierpienia. Niech
pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś
dla nas, przemieni troski nasze,
pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla
zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię
ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je
z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia
dla wszystkich dusz. Amen.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

POŚWIĘCENIE ŚWIEC
KOMUNIJNYCH
Dzisiaj, 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.

ZAPROSZENIE NA WIECZÓR UWIELBIENIA
“Będę się cieszył i radował Tobą,
będę śpiewał Twojemu imieniu,
Najwyższy” (Ps 9,3)
Polonijna Odnowa w Duchu Świętym
w Chicago zaprasza na Wieczór
Wielbienia Boga, który odbędzie się
w sobotę, 10 lutego w naszej Bazylice.
Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 7:00
wieczorem a zakończenie ok. 9:30 pm.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

KOPERTY PARAFIALNE
i ZAŚWIADCZENIA
O ZŁOŻONYCH OFIARACH
Drodzy Parafianie! Sprzątnięte zostały już
z tyłu kościoła koperty parafialne na rok
2018. Bardzo prosimy o odbiór kopert w
biurze parafialnym. Prosimy również o uaktualnianie swych
adresów i telefonów, gdyż jest to niezwykle istotną sprawą
dla prawidłowego funkcjonowania biura parafialnego.
Prosimy zatem naszych parafian, którzy zmienili miejsce
zamieszkania czy numery telefonów, o podanie do biura
parafialnego aktualnego adresu i numeru telefonu.
Zachęcamy również tych, którzy uczęszczają do naszego
kościoła, a nie są zapisani do parafii, by
dokonali zapisu. Parafianie, którzy
potrzebują pokwitowania w celach
podatkowych za ofiary złożone na
kościół i remonty w roku 2017 proszeni
są o kontakt z naszą kancelarią
parafialną: 773-342-3636.

CHICAGO
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani C. Lauerman za hojną ofiarę w łącznej sumie
$725 dolarów;
*Państwu: E&G Szeszko, B& D Gibala,J&W
Zyzda, H&Z Szczepanski, J. Jurek, R. Jagodzinski,
G. Zajac, W. Dziewonski za ofiary w wysokości
$100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Sakrament Bierzmowania
młodzieży w naszej bazylice
odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku
o godz. 19:00. Rozpoczęły się
również katechezy przygotowujące
do sakramentu bierzmowania dla
dorosłych, które odbywają się w
każdą niedzielę po Mszy św. o 9:00
rano w sali budynku parafialnego w
Resurrection Hall. Jeśli ktoś
chciałby uczestniczyć w tym
programie prosimy przyjść do biura szkoły w niedzielę od
10:00 do 11:00 rano lub w tygodniu zadzwonić do kancelarii
parafialnej. Katechezy prowadzi diakon Franciszek
Girjatowicz. Zapraszamy.

OGŁOSZENIE O PRACY
Nabór na stanowisko Konserwator Budynku/
Kierowca / Praca na pół etatu
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie
poszukuje osoby do pracy na pół
etatu na stanowisko Konserwatora
Budynku/Kierowcy do wykonywania
prac konserwacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz budynku, drobnych napraw remontowych,
elektrycznych, hydraulicznych oraz wymiany sprzętu
biurowego. Wymagane doświadczenie w branży
budowlanej i jako konserwator budynku, ważne prawo
jazdy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym. Oferujemy elastyczny grafik pracy,
wynagrodzenie odpowiadające doświadczeniu. Prosimy
przesyłać resume na adres sonji.jones@polish.org lub
zadzwonić na numer tel. (773) 427-6318.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

4 lutego 2018

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 4 lutego
II składka zostanie przeznaczona na
Archidiecezjalną Doroczną Kwestę
Katolicką 2018.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie
i ofiary na ten cel!
SEMINARIUM ODNOWY
W DUCHU ŚWIĘTYM
Seminarium rozpoczyna się w
naszej parafii dzisiaj,
4 lutego pod duchowym
przewodnictwem ks. Adama
Piaseckiego. Spotkania odbywać
się będą w każdą niedzielę o godz. 4:00 pm w budynku
Resurrection Hall na I piętrze. Zapisów można jeszcze
dokonywać dzwoniąc na numery liderów: 773-551-9068
lub 773-551-1612. Zapraszamy.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LUTY:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2018 roku coroczna lista
intencji zawiera jedną intencję (powszechną lub
ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Każdego
miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę wiernych
na konkretny problem społeczny. Warto pamiętać o
tym w naszych modlitwach.
*Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują

władzę materialną, polityczną lub duchową, nie
pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy dziś, 4 lutego na
Mszę św. o 12:30 w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego módl się za nami!

" W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus,
wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana:
„'OTO SYN TWÓJ (…) OTO MATKA TWOJA'. I OD TEJ GODZINY
UCZEŃ WZIĄŁ JĄ DO SIEBIE” (J 19, 26-27). Maryi, Matce
czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i
duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam
pomagała być otwartymi na chorych braci. Niech Dziewica
Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego;
niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w
jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi
opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby zdrowia i
wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa
Apostolskiego.”
(fragm. Oredzia na SDCH, Watykan, 2017 r.)

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

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

