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5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
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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 - February 12
6:00 AM - †Charles Komosa; †Wanda Zyzda; ††Frank & Florence
Konieczny;
7:00AM - O dary Ducha Św. i zdrowie dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; †Mateusz Matłok;
8:00 AM - Health and blessings for Julio Velasco on his birthday;
Health and blessings for Hector Alexandre on his birthday; Health
and blessings for Dawn Connolly;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
TUESDAY / WTOREK - February 13
6:00 AM - For health and blessings for Priests and Sisters serving in
our parish;
7:00AM - ††Za zmarłych zmartwychwstańców;
8:00 AM - †Charles Komosa; ††Frank & Florence Konieczny;
7:00 PM- O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
ASH WEDNESDAY / ŚRODA POPIELCOWA- February 14
6:00 AM - †Charles Komosa; ††Frank & Florence Konieczny;
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i zdrowie dla Lidii, Pawła, Kordiana,
Wiktora, oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; Health and
blessings for Theresa Pudlo; †† Poor souls in purgatory; †Thaddeus
Gagola;
12:30 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie;
6:00 PM - †Mike Bialas;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
THURSDAY/ CZWARTEK - February 15
6:00 PM - †Charles Komosa; ††Frank & Florence Konieczny;
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Janiny z okazji 86tych urodzin;
8:00 AM - Health and blessings for Ann Connolly;
7:00 PM - O pomoc Bożą dla Moniki w trudnej sprawie; O zdrowie
dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity; O błogosławieństwo Boże
dla Zuzi z okazji urodzin;
FRIDAY / PIĄTEK - February 16
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Charles Komosa;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
SATURDAY / SOBOTA - February 17
6:00 PM -††For deceased benefactors and parents of Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Charles Komosa;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem Św. Rity;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 18
6:00 AM - Za żyjących dobroczyńców i rodziców
zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziny
Siwików, Dembowskich, Szczyglewskich, Święszkowskich,
Zawadów, Kozliczaków i w Bogu wiadomej intencji; †Lucjan
Milewski; ††Zofia & Walter Mazur; †Tadeusz Tekien; ††Za
zmarłych z rodzin: Siwików, Dembowskich, Szczyglewskich,
Święszkowskich, Zawadów, Kozliczaków i Bukielów;
10:45 AM- †Charles Komosa; †Basia Zyzda; †Wanda Zyzda;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty
Rak oraz o dobre przygotowanie do ślubu; †Antoni Zalewski; †Maria
Stec; ††Henryk Zientek, Stanisław i Helena; ††Zbigniew Kabat i
rodzice;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; O zdrowie dla Barbary za wstawiennictwem
Św. Rity;

WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
BOŻENA & JERZY WACHNIK
MALWINA & GRZEGORZ BOGUSZ

BAPTISM / CHRZEST ŚW.
Weronika Klaudia Pytko
Emilia Yesenia Barrera
Olivia Kessler
Krystian Dolegowski
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.

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

6th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
2/14 Saints Cyril, monk, and Methodius, Bishop
2/17 Seven Holy Founders of the Servite Order
In the early thirteenth century seven young Florentines
formed a confraternity of laymen devoted to the praise of
Mary. In 1233, after a vision on the feast of the Assumption, they took up the life of hermits on Monte Senario
outside Florence. They went preaching through the whole
of Tuscany and founded the order of the Servants of the
Blessed Virgin Mary, known as the Servites, whose foundation was approved by the Pope in 1304.
from Catholic Calendar

Founder’s Day for the Congregation of the
Resurrection
The Congregation of the Resurrection is
a religious community of priests, permanent deacons and brothers serving in
parishes and institutes in the following
countries of the world: Africa, Australia, Austria, Bermuda, Bolivia, Brazil,
Bulgaria, Canada, Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Tanzania, the
Ukraine and the United States. The Congregation is organized into three administrative provinces (OntarioKentucky, United States of America, and Polish) and one
region (South American), with the General Headquarters
located in the city of Rome, Italy.
Our religious community began in Paris, France, on February 17, 1836, under the leadership of Bogdan Janski. It
developed from the social milieu of the Great Polish Exodus that followed the November Uprising in 1830, and
was born from its spiritual needs. Janski became the leading lay apostle of the Polish émigrés in France. This enterprise was so successful and persevering that it led
many to renew their own religious life and even to sacrifice themselves for God and others.

Way of the Cross

February 11, 2018
POPE FRANCIS TWEET
A life of faith means wanting to be with the Lord, and
that means constantly searching
for Him wherever He is. One
who is aware of his own
wretchedness and lowers his
gaze with humility feels God’s
merciful gaze set upon him.

ASH WEDNSDAY
Wednesday February 14th is Ash Wednesday. Ashes will be distributed after all
masses that day. Masses will be celebrated
in English at 6:00AM, 8:00 AM and 6:00 PM. Masses in Polish
will be celebrated at 7:00 AM 12:30 PM and at 7:00 PM.

A Prayer for Ash Wednesday
Gracious God, today begins a period of inner reflection
and examination. The days stretch before me and invite
me inward to that silent, holy space that holds your Spirit.
This special time beckons me to see my life through
Christ's eyes and the truth and reality of your love incarnate. Give me the grace to enter the space of these days
with anticipation of our meeting. And, when I open my
soul to your presence, let your loving kindness flow over
me and seep into the pockets of my heart. I ask this for
the sake of your love.

Lenten Fast and Abstinence Regulations
Ash Wednesday and Good Friday are obligatory days of
fasting and abstinence for Catholics. In addition, Fridays
during Lent are obligatory days of abstinence.
For members of the Latin Catholic Church, the norms on
fasting are obligatory from age 18 until age 59. When
fasting, a person is permitted to eat one full meal, as well
as two smaller meals that together are not equal to a full
meal. The norms concerning abstinence from meat are
binding upon members of the Latin Catholic Church from
age 14 onwards.

The Way of the Cross is
celebrated each Friday during
Lent in English at 6:00 PM. The
object of the Stations is to help
the faithful to make in spirit, as it
were, a pilgrimage to the chief
scenes of Christ’s sufferings and death, and this has
become one of the most popular of Catholic devotions.
CHICAGO
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Pope calls worldwide day of prayer and
fasting for peace February 23

Congratulations to Adrian
and Anthony Silva!

Francis, speaking to tens
of thousands of people
in St. Peter’s Square for
his weekly blessing, said
he was making the appeal because of the
“tragic prolonging” of
conflicts around the
world. Feb. 23 is a Friday in the first full week of the
Christian season of Lent, during which fasting from
food and extra acts of charity are encouraged as a sign
of penitence.

Adrian and Anthony, servers at
our 10:45 am mass received the
prestigious Pope Pius XII award
in Scouting.

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 2017 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 $ $22,600.00 in paid pledges, 100% of
the additional funds received will be returned to us for use
in our parish.

This week’s second collection will be
for the Catholic Annual Appeal.
Next week’s second collection is for
the heating costs of the parish. Thank
you for your generosity.

Sign up for online giving at

GiveCentral
for your weekly offertory and other donations!
Three reasons to sign up:
1. Give Central is completely
safe and secure as it follows SSL
encryption standards.
1. It’s easy to sign up, update throughout the year, and
review your gifts as often as you like.
2. You can make your gifts through most credit cards or
online checking.
CHICAGO

Good Job!!

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.

CAPS Mtg for Beat 2524
DAY:
DATE:

Thursday
Feb. 15, April 19, June 21,
Aug. 16, Oct. 18, Dec. 20
TIME: 7:00 – 8:00 pm
PLACE: Kosciuszko Park 2732 N. Avers

Project Rachel
A post-abortion healing hotline
and referral service for women
and men.
(312) 337-1962
(888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com

Angels.......AS EXPLAINED BY CHILDREN
Angels have a lot to do and they keep very busy.
If you lose a tooth, an angel comes in through your window and leaves
money under your pillow.
Then when it gets cold, angels go south for the winter.
-Sara, age 6
When an angel gets mad, he takes a
deep breath and counts to ten.
And when he lets out his breath again,
somewhere there's a
tornado.
-Reagan, age 10
ST. HYACINTH BASILICA
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ

JESTEŚ DLA MNIE
WAŻNY

"Pewnego dnia przyszedł do
Jezusa trędowaty i upadając
na kolana, prosił Go:
„Jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić”. Zdjęty litością,
wyciągnął rękę, dotknął go i
rzekł do niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”. Natychmiast
trąd go opuścił i został
oczyszczony.(...)" (Mk 1,40-45)
Dziś, 11 lutego w dzień Matki
Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Papież, św. Jan Paweł II w 1993 roku podkreślał w jednym z
listów, że dzień ten „Ma być dla wszystkich wierzących

owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary
cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do
wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie
Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i
zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”.

Owa miłość Pana Jezusa do chorych, której świadectwo
przynoszą nam Ewangelie, dzisiejsza również, ma
przypomnieć nam, że w sytuacji cierpienia, potrzebne jest
ludzkie ciepło i dlatego winniśmy wszędzie rozbudzać
wrażliwość wobec bliźniego i jego cierpienia. Każdy
człowiek jest osobiście powołany do świadczenia miłości w
cierpieniu. Dzień Chorego jest właśnie takim zaproszeniem
do odkrycia mocy modlitwy za wszystkich ludzi chorych i
cierpiących. Ciągle i na różne sposoby jesteśmy zapraszani
do pomocy chorym i do miłosiernych uczynków względem
bliźnich,
tak jak to uczynił Pan Jezus w dzisiejszej
Ewangelii. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to
wezwanie?
Św. Matka Teresa z Kalkuty nieustannie z odwagą
powtarzała, iż "Biedni i chorzy potrzebują naszych rąk, by

im służyły. Naszych nóg, by ich odwiedzały. Naszych ust, by
życzliwie do nich mówiły. Naszych serc, by kochały. Kwiat
rozwija się, gdy świeci słońce, a człowiek rozwija się, gdy
kocha”. Opowiadając o swojej posłudze wobec ubogich i

trędowatych mówiła, że najgorszą rzeczą dla ludzi, których
spotykała codziennie na ulicach Kalkuty, była świadomość,
że są niepotrzebni. Nikomu nie zależało na ich zdrowiu,
nikt na nich nie czekał. Dlatego razem ze swoimi siostrami
starała się nie tylko tych ludzi nakarmić, ale również dać im
poczucie, że nie są sami. Zauważmy, że Jezus mógł
uzdrowić trędowatego swoim
słowem, zachowując bezpieczny
dystans. Tak nakazywało Prawo. On
jednak zbliżył się, wyciągnął rękę i
dotknął go. Bóg przychodzi bardzo
blisko, kiedy jesteśmy samotni,
cierpiący i odrzuceni, dotykając
swoją miłością naszych serc.

Jezu, pragnę kochać Cię taką
miłością, jaką Ty mnie ukochałeś.
O to Cię proszę i pokornie błagam:
uczyń serce moje zdolne do takiej
miłości, bym umiał pomagać tym,
którzy tej pomocy potrzebują. Amen.

CHICAGO

11 lutego 1858 roku, w 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu, Niepokalana Dziewica objawiła się ubogiej
pasterce Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej w Lourdes.
Podczas 18 zjawień, Maryja wzywała grzeszników do nawrócenia,
do modlitwy i pokuty oraz poleciła, by na miejscu objawień stanął
kościół. Wkrótce Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień,
stając się światowym centrum kultu maryjnego i miejscem
promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem
chorych i ubogich. Znajduje się tam sanktuarium i źródło z cudowną
wodą. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu
Matki Najświętszej. Zgodnie z intencją Ojca Świętego Jana Pawła II
w tym dniu, od 1993 roku obchodzimy Światowy Dzień Chorych.

W związku z tymi obchodami jak co roku, również i w
naszej bazylice, dzisiaj po Mszach Św.
o godz. 10:45 am i 12:30 pm udzielony zostanie Sakrament
Namaszczenia Chorych.
Pragniemy prosić przez wstawiennictwo naszej Panienki z
Lourdes o uzdrowienie fizyczne i duchowe dla siebie i
swych najbliższych. Ogarnijmy również modlitwą osoby
chore przebywające w szpitalach i domach opieki.

List Św. Jakuba 5:13-20
Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś
radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś
wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się
modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A
modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu
odpuszczone.

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II
DO MATKI BOŻEJ Z LOURDES
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto wiary, pierwsza pośród
uczniów! Dziewico, Matko Kościoła,
pomagaj nam zawsze zdawać
sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka i w miłość
Ojca. Naucz nas budować świat od
wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej, w
niezrównanej mocy krzyża. Święta
Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami. Amen.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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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!
182 ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA
ZAKONU ZMARTWYCHWSTANCÓW

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego,
którego Księża posługują w naszej bazylice
obchodzą w sobotę 17 lutego - 182 rocznicę
powstania swojego zgromadzenia.

„Jesteśmy z Wielkiej Emigracji.
Wyrośliśmy z duchowych potrzeb
człowieka pozbawionego ojczyzny, domu,
rodziny, przyjaciół. Jesteśmy duchowymi
synami Bogdana Jańskiego, „pierwszego
jawnego pokutnika Wielkiej Emigracji” oraz apostoła. To
on dał początek naszemu Zgromadzeniu 17 lutego 1836
roku w Paryżu.”
Stolica Apostolska zatwierdziła działalność wspólnoty 10 marca
1888 r. Pierwszym przełożonym generalnym zakonu, wybranym
w 1842 r. był Ks. Piotr Semenenko, CR. Celem Zgromadzenia
jest rechrystianizacja Europy i stworzenie chrześcijańskiego
systemu społecznego i odrodzenia społeczeństwa, a przede
wszystkim uświadamianie sobie i innym potrzeby osobistego
„zmartwychwstania” i wspomagania społeczeństwa w tym samym
dążeniu. Zmartwychwstańcy zajmują się przede wszystkim pracą
w parafiach oraz wychowaniem, pod hasłem "Prawdą i Miłością".
Propagują osiągnięcie tych celów przez dynamiczne przeżywanie
osobistych nawróceń trwających całe życie. Zmartwychwstańcy
prowadzą działalność misyjną, seminaria, wspólnoty,
wydawnictwa, internaty i bursy akademickie. Prowadzą swą misję
w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i w Australii.
Założyciel zmartwychwstańców Bogdan Jański zostawił swoim
uczniom program odrodzenia religijnego i narodowego.
Podkreślał w nim, że walka o prawa narodowe nie może stać w
konflikcie z Bogiem i Kościołem. Nauczał innych podchodzenia
do ludzi z miłością i zrozumieniem, a cechowała go uczynność,
skromność w zachowaniu i rozwaga. Księża
Zmartwychwstańcy pracują w naszej Parafii św.
Jacka od początku jej istnienia. Módlmy się
szczególnie w tym dniu za naszych księży, o
nowe powołania do wspólnoty
zmartwychwstańców oraz o rychłą beatyfikację
założyciela zgromadzenia - Bogdana Jańskiego.
CHICAGO
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ŚRODA POPIELCOWA
W najbliszą środę, 14 lutego
rozpoczynamy czas Wielkiego
Postu tradycyjnym „Popielcem”,
czyli Środą Popielcową. W tym
czasie zastanawiamy się nad sensem
naszego życia. Czterdzieści dni
p o s t u
s y m b o l i z u j e
c z t e r d z i e s t o d n i o w ą tu ła cz k ę
Chrystusa po pustyni. Nazwa
„Popielec” wywodzi się od popiołu, którym kapłan posypuje
w tym dniu głowy wiernych, i który jest symbolem
kruchości ludzkiego żywota. Popiół pochodzi z palm
wielkanocnych poświeconych w trakcie Niedzieli Palmowej,
obchodzonej w poprzednim roku. W Środę Popielcową
udajemy się do świątyni, aby przypomnieć sobie o tym, że
jestem istotą grzeszną oraz przemijającą. Mówi o tym kapłan
posypując głowy wiernych popiołem: „Pamiętaj, że jesteś
prochem i w proch się obrócisz”. Wielki Post to także czas
modlitwy, oraz skorzystania z sakramentu spowiedzi.
________________________________________________________________________________________________________________________

Msze Święte w Środę Popielcową:
W jęz. polskim - 7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM;
W jęz. po angielsku - 6:00 AM, 8:00 AM, 6:00PM

________________________________________________________________________________________________________________________
_

PRZEPISY POSTNE
Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych
mu si by ć przestr zegana przez
wszystkich katolików, którzy ukończyli
14 rok życia, w Środę Popielcową oraz
we wszystkie piątki w okresie
Wielkiego Postu. W Środę Popielcową wszyscy katolicy,
którzy ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 59 lat,
zobowiązani są do zachowania postu ścisłego. Osoby które
mieszczą sie w tych granicach wiekowych mogą sporzyć
jeden posiłek do syta. Dozwolone są jeszcze dwa mniejsze
posiłki. Paschalny Post, jak również wstrzęmieźliwość od
pokarmów mięsnych obowiązuje w Wielki Piątek i zachęca
się do ich przestrzegania również w Wielką Sobotę.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Panu J . Nowak za hojną ofiarę w wysokości $600
dolarów; *Pani C . Lauerman za ofiarę w wysokości
$300 dolarów; *Państwu: J&W Zyzda, J&H
Grotkowski, S. Rembelinski, za ofiary w wysokości
$100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziękujemy, pamiętając w
modlitwach o naszych ofiarodawcach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi! Szczęść Boże!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 11 lutego
II składka zostanie przeznaczona na
Archidiecezjalną Doroczną Kwestę
Katolicką 2018.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary na ten cel!

11 lutego 2018

SŁOWO PAPIEŻA
“Wszystkim, którzy służą chorym
i cierpiącym, życzę, by ożywiał ich
duch Maryi, Matki Miłosierdzia.
Słodycz Jej spojrzenia niech nam
towarzyszy. Powierzajmy
wstawiennictwu Najświętszej
Maryi Panny nasze lęki i utrapienia razem z radościami
i pociechą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała
na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu”.

PAPIESKA INTENCJA NA LUTY:

*Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują
władzę materialną, polityczną lub duchową, nie
pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam
nabożeństwa wielkopostne. Nie żałujmy czasu i odwagi, by
pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu znaku zbawienia.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

DROGA KRZYŻOWA:
Środa - dla dzieci, po Mszy św. o godz. 7:00 PM
Piątek - dla dorosłych po Mszy św. o godz. 7:00 PM

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

Wszystkich parafian i przyjaciół naszej bazyliki zachęcamy, aby
tak zaplanować czas, by uczestniczyć w nabożeństwach
wielkopostnych i mieć czas na indywidualną modlitwę.

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

GORZKIE ŻALE - Niedziela, godz. 6:00 PM

___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
____________________________________________________

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.

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.
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

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

