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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
Chicago, IL 60618 (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

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - February 20
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists and new vocations
for their congregation;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej dla rodziny pani Zofii;
TUESDAY / WTOREK - February 21
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O szczęśliwe rozwiązanie dla Lidii i dary Ducha Św.
i opiekę Św. Rodziny dla nich; †Helena Gaj;
8:00 AM - †Eugene S. Pieczonka on 1st anniversary of death;
7:00 PM - ††Paulina & Stefan Piotrowscy w rocznicę śmierci;
WEDNESDAY / ŚRODA - February 22
6:00 AM - Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła i Kordianka; †Helena Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O pokój na świecie;
THURSDAY / CZWARTEK - February 23
6:00 AM - For religious vocations;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Helena Gaj;
†Zofia Górska w 19. rocznicę śmierci;
8:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00 PM - †Henryka Pławińska w 30-tym dniu po śmierci;
FRIDAY / PIĄTEK - February 24
6:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Anny z okazji 79. urodzin; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące
z rodziny Iwony; †Helena Gaj;
8:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 PM - Za chorych, cierpiących i samotnych;
SATURDAY / SOBOTA - February 25
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr. & Jr.;
7:00 PM - ††Michał & Seweryna Palidwór;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 26
6:00 AM - †Helena Gaj;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
członkiń Sodalicji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus; †Lucjan
Milewski; †Maria Staszel; †Zofia Turcza;
10:45 AM - Health and blessings for Mary Kopinski; †Alexis
Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel; †Leokadia Sadowski;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla Juliana Pecak i całej rodziny; O zdrowie,
miłość i dary Ducha Św. na dalsze lata życia w dniu urodzin dla
Wandy i Tadeusza Grzesik, dla Macieja Gondek z okazji
urodzin i imienin, oraz dla Mirosława Sojdy w dniu imienin,
także o opiekę i błogosławieństwo Boże dla ich dzieci, rodzin,
przyjaciół i znajomych; †Józef Ciołek; ††Zmarli z rodzin:
Murdza, Grzesik, Batóg, Fidukiewicz, Fudalewski, Gondek,
Wach, Radkowski, Lekienta, Antoń i Sojda;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

If you would like to receive a daily Lenten reflection by
email, sign up at: wordonfire.org
WELCOME / WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!

PETER SZCZYPTA
BAPTISM / CHRZTY
Gabriella Denise Watts
Damien Alexander Watts
Gregory Daniel Colanto
Ayden Daniel Ramirez
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 am - 6:45 pm
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
(773) 278- 4404

7th Sunday in Ordinary Time

NEWS

February 19, 2017

LITURGICALLY SPEAKING

Pope Francis Tweet

2/19 7th Sunday of the year
2/20 Monday 7th week of ordinary time
2/21 Tuesday 7th week of ordinary time

Let us never place conditions on
God! Entrusting ourselves to the
Lord means entering into his plans
without demanding anything.

2/22 St Peter's Chair
This feast has been celebrated in
Rome since at least the fourth
century. It signifies the unity of the
Church founded upon the Apostles.

2/23 St. Polycarp (- 155)
He was a disciple of the Apostles,
bishop of Smyrna, and a friend of St
Ignatius of Antioch. He went to
Rome to confer with Pope Anicetus about the celebration
of Easter. He was martyred in about
155 by being burnt to death in the
stadium. Polycarp is an important
figure in the history of the Church
because he is one of the earliest
Christians whose writings still
survive. He bears witness to the
beliefs of the early Christians and the
early stages of the development of
doctrine.
th

2/24 Friday 7 week of ordinary time
2/25 St. Ethelbert (c.560-616)
Ethelbert, or Aethelberht, was King of
Kent from about 580 or 590 until his
death. He was the first king in
England to convert to Christianity:
according to Bede, this happened
shortly after St Augustine arrived on
his mission to the English. He helped
the Church to establish itself by
making it a gift of land at Canterbury.

Chicago Catholic…Newspaper of the
Archdiocese of Chicago
Lent is the season of silence. It is a time to enter into
the desert, as Jesus did for 40 days. In the February 26
issue of Chicago Catholic, please look for the article
from Cardinal Blase Cupich about Lent and silence
(chicagocatholic.com). In that piece, the Cardinal asks
pastors to invite their communities to take extra

time for silence after Communion to allow God
to speak to us, for “nothing in all of creation is
so like God as silence.”
https://twitter.com/CardinalBCupich
https://www.facebook.com/CardinalBCupich
youtube.com/user/CatholicChicago

Faustina, Messenger of Divine Mercy
at St. Ita Church FRIDAY, MARCH 3
Come watch Faustina, Messenger of Divine Mercy performed at St. Ita Church, 5500 N. Broadway St., Chicago,
on Friday, March 3, at 7 p.m. For more information, visit
www.saintita.org.

This week’s second collection
is the for the heating needs
of the church.

Thank you for your generosity.

Bl. Maria Adeodata Pisani (1806-1855)
She was the daughter of noble
Maltese parents, who separated
while she was still a small child.
She renounced her wealth and
position and became a nun at the
age of 21 despite her mother’s
disapproval. She was beatified by
Pope John Paul II in 2001.

CHICAGO

The 2017 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 $ $22,421.00 in paid pledges, 100% of
the additional funds received will be returned to us for
use in our parish.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Mercy Home Heroes
Chicago Marathon Team
Would you consider doing something Heroic in 2017?
Like running a marathon?
Join our Mercy Home for Boys & Girls' Heroes marathon
team and transform the life of an abused child in Chicago.
Sign up here: https://www.mercyhome.org/bank-americachicago-marathon/ or
contact Jim Harding
a t
j i m har@mercyhome.org
or 312-738-9381.

Catholic Charities Legal Assistance Department

Catechetical Sunday
Next weekend is catechetical Sunday. We will
continue our presentation on the Ten Commandments—
Decalogue. Next week we will be covering
the Second Commandment:

Catholic Charities Legal Assistance Department has attorneys and volunteer attorneys available to provide advice in numerous areas of law. If you are unsure about
your legal rights or lost in the legal system, let us help
you. Services include in-depth advice and possible direct
representation on many issues, including landlord/tenant
issues, family law, consumer and debtor rights, foreclosure, employment issues, orders of protection, power of
attorney, and more. CCLA provides free to low-cost legal
services to eligible low-income individuals. For help and
more information, contact the legal advice line at (312)
948-6821.

Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.

Lent 2017
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 3 and 4, 2017, to express our communion with the universal Church.

The Word Made Clear
Want to learn more about Scripture?
Check out The Word Made Clear, a
website dedicated to studies on each
Gospel and the Biblical Roots of the
Mass. Creator of the site, Rev. James P. McIlhone, is the
Director of Biblical Formation for the Archdiocese of
Chicago. Visit www.wordmadeclear.net to listen to Fr.
McIlhone’s audio presentations on the Gospels.
CHICAGO

Divorce and Beyond – St. John of the Cross Parish
FEBRUARY 23
St. John of the Cross parish in Western Springs, is offering the Divorce and Beyond program beginning Thursday, February 23. Divorce and Beyond is a seven session
series intended to be a source of hope, support and spiritual growth for those who are separated and/or divorced. For more information, please contact Steve Weigand
at
708.246.4404,
or
sweigand@stjohnofthecross.org.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NIEBEZPIECZNE ZNAKI I SYMBOLE
Talizmany i amulety to ,,przedmioty, w
których pokładana jest ogromna nadzieja
na spełnienie jakiegoś celu: szczęścia,
pomyślności, zdrowia, miłości lub
bogactwa." Osoba je nosząca jest
przekonana, że moc ich niezwykłego
oddziaływania zapewni jej dobrobyt,
powodzenie
lub
poczucie
bezpieczeństwa. Niestety, ludzie
nabywający talizmany i korzystający z nich nie są świadomi
ich niebezpieczeństwa. Ponieważ pokładanie wiary nie w
Bogu, ale w przedmiotach martwych jest poważnym
wykroczeniem duchowym, odsuwaniem się od łaski Bożej, a
otwieraniem się na działanie złego ducha.

ZWRÓĆ UWAGĘ JAKIE ZNAKI I SYMBOLE NOSISZ!
YING—yang „NEW AGE” twierdzi, że Bóg i Lucyfer
uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem
tej samej boskiej osobowości.
PIERŚCIEŃ ATLANTÓW – jeden ze sposobów
działania zła, zniewolenia i odwrócenia od
Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy
człowieka.
MOTYL – jest symbolem własnym zwolenników
„NEW AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w
kokon, przemienia się i wychodzi w formie
motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki
w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której
ludzkość żyła według tradycji.
WSTĄŻKA
PRZEPLATANA
bezgranicznego połączenia
wszechświata.

–
z

symbol
mocami

GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA – dwa rogi w górę:
oznacza królestwo Lucyfera, dwa rogi w dół:
człowiek jest bogiem.
KRZYŻ NERONA – „Krzyż złamany”, „Noga kurza”,
„Pacyfka”. Okultystyczny symbol propagowany jako
amulet ruchów pacyfistycznych. Złamane w dół
ramiona krzyża oznaczają upadek chrześcijaństwa.
KRZYŻ Z KOKARDKĄ – symbol pogardy dziewictwa
i symbol możliwości wyboru partnera według
osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego
pogaństwa, w którym praktykowano rytualne
hulanki, orgie itp.

19 lutego 2017

WE WSPOMNIENIACH LIT
URGICZNYCH
LITURGICZNYCH
W TYM TYGODNIU WSPOMINAMY :
 Środa, 22 luty - Święto katedry

św. Piotra Apostoła
Katedra biskupa, tj. uroczyste krzesło, na którym
biskup zasiada, jest znakiem jego urzędu
nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Katedra św.
Piotra przypomina, że Chrystus powierzył mu
urząd swojego zastępcy na ziemi. Wiara św.
Piotra jest skałą, na której Chrystus zbudował
swój Kościół.

 Czwartek, 23 luty - Wspomnienie

św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Polikarp należy do Ojców Apostolskich czyli
świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze
w czasach apostolskich i przekazali nam pewne
treści pochodzące od Apostołów, są
bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami
Chrystusa, a chrześcijaństwem lat późniejszych.
Polikarp był uczniem św. Jana Apostoła
Ewangelisty, który to ustanowił św. Polikarpa
swoim uczniem, wyświęcił i mianował go
biskupem w Małej Azji. Polikarp żył w I wieku
chrześcijaństwa, znał osobiście kilku uczniów
Zbawiciela i utrzymywał z nimi bliskie stosunki.
Gromadził wokół siebie ludzi i wpajał w nich cnotę i pobożność. Był
bardzo dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze Chrystusa. Został
uwieziony i poniósł śmierć męczeńską, oskarżono go o lekceważenie
pogańskiej religii, obrzędów i zwyczajów. Namiestnik skazał Polikarpa na
śmierć przez spalenie na stosie. Płomienie nie chciały się jednak go imać
więc zginął od pchnięcia sztyletem. Pozostawił po sobie cenny list do
Filipian - świadectwo tradycji apostolskiej.

MODLITWA ŚW. POLIKAR
POLIKARPA
PA
Najmilszy Boże, Tyś mnie od wieków ukochał,
wyświadczając mi codziennie i co godzinę niezliczone
dobrodziejstwa i okazując swą miłość, bo chcesz, abym był
wiecznie szczęśliwy. Ja zaś niewdzięczny nie miłowałem Cię
ani Ci nie służyłem. Przepuść w czym zbłądziłem, i przyjmij
zaręczenie mojej wierności, że Ci odtąd chcę być uległym i
takim pozostać aż do śmierci. Amen

ODPUST ZUPEŁNY W BAZYLICE
W środę, 22 lutego, z racji święta Katedry Świętego
Piotra Apostoła, można uzyskać w naszej bazylice
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
1. Nawiedzenie bazyliki
2. Stan łaski uświęcającej
3. Modlitwa w intencji Ojca Świętego

KRZYŻ ZAMĘTU – krzyż szatański.
CYFRA ta jest symbolem używanym przez
satanistów, 666 – to imię apokaliptycznej
Bestii – Ap 13,11-18.

Opr. Ks. Robert Frączek

CHICAGO
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19 lutego 2017

„TAJEMNICA MSZY śWIĘTEJ”

ARCHIDIECEZJALNA DOROCZNA
KWESTA KATOLICKA 2017
Bieżący weekend w naszej parafii będzie weekendem
składania zobowiązań finansowych na rzecz Dorocznej
Kwesty Katolickiej. Prosimy, abyście pamiętali, że jest ona
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 „Kochaj bliźniego swego jak siebie
samego” zostało wybrane, aby przypomnieć nam, że nasze
ofiary złożone na rzecz Kwesty przyczyniają się w
znacznym stopniu do tego, aby posługi duszpasterskie
finansowane przez Archidiecezję rozprzestrzeniały miłość
Bożą na wiele osób w naszej parafii i w naszej
archidiecezji. Każde złożone 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. Wyznaczono nam do zapłaty sumę
$22,421.00 w spłaconych zobowiązaniach. Kiedy nasza
parafia osiągnie tę kwotę to 100% dodatkowo zebranych
funduszy, zostanie zwrócona naszej parafii. Dziękujemy za
rozważenie możliwości złożenia ofiary i za Waszą hojną
odpowiedź na ten apel. Szczęść Boże.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 19 lutego
II składka zostanie przeznaczona na
ogrzewanie naszej Bazyliki.

Bóg Zapłać za wszystkie ofiary
i wsparcie na ten cel!

AKT ZAWIERZENIA MARYI
2O lutego br. rozpocznie się 33-dniowe
przygotowanie do Doskonałego
Poświecenia się Jezusowi Chrystusowi
przez Maryję wg Traktatu św. Ludwika
Grignon de Monfort. Akt zawierzenia
Maryi odbędzie się w Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. w
Kościele pw. Trójcy Świętej w Chicago, o
godz. 6:30 pm. Spotkanie organizacyjne
odbędzie się 19 lutego br. po Mszy św.o godz. 4:00 pm.
Informacje i materiały: Danuta (773) 791-3620
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY
NA MIESIĄC LUTY:

*Ogólna: Aby ludzie przeżywający
próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy
i spychani na margines, spotykali
się z przyjęciem i znajdowali
wsparcie w naszych wspólnotach.
CHICAGO

MISTERIUM
PROGRAM PRZEDSTAWIEŃ
 5

MARZEC - Niedziela - godz. 1:30 PM - Kościół św.
Rozalii przy 4401 N. Oak Park Ave. w Harwood
Heights
 11 MARZEC - Sobota - godz. 6:30 PM - Kościół św.
Alberta Wielkiego przy 5555 State Rd w Burbank, IL
 25 MARZEC - Sobota - godz. 6:30 PM - Kościół św.
Daniela Proroka przy 5300 S.Natoma Ave. w Chicago
 1 KWIECIEŃ - Sobota - godz. 7:00 PM - Kościół Ojców
Cystersów (Matki Bożej Strzyżyckiej) przy 116 Hilton
St. w Willow Springs, IL
 9 KWIECIEŃ - Sobota - Ojcowie Karmelici przy 162
Ridge Rd w Munster Indiana
 23 KWIECIEŃ - Niedziela - godz. 6:00 PM - Kościół
Św. Andrzeja przy 505 Kingdton Dr., Romeoville, IL
ZAŚWIADCZENIA DO ROZLICZENIA
PODATKOWEGO
Zarejestrowani parafianie, którzy
chcieliby otrzymać zaświadczenie
potrzebne do rozliczenia
podatkowego z ogólną kwotą ofiar
złożonych na naszą parafię w 2016
roku, proszeni są o kontakt z biurem parafialnym: 773‐
342‐3636. Przygotowane zaświadczenia można odebrać
osobiście w biurze parafialnym lub zostaną wysłane na
adres domowy.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Panu: J. Nowak (Kop.#911) za ofiarę
$600 dolarów;
*Państwu: M&L Kaczor za ofiarę $300 dolarów;
*Pani: C. Lauerman za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda oraz panu R. Jagodzinski
za ofiarę $100 dolarów;

Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Feb. 12, 2017/ 12 luty, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,980.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,410.00

$6,390.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$140.00

Gain /Zysk

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Feb. 12, 2017 / 1 lipca - 12 lutego, 2017

$201,762.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Feb. 12, 2017 / 1 lipca - 12 lutego, 2017

Gain / Zysk (week 33 - 2016 /17)

$193,750.00
$8,012.00

II COLLECTION: Feb. 12, 2017 / II KOLEKTA: 12 lutego, 2017
Church Heating / Ogrzewanie Bazyliki
$3,048,00

Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje bezpłatne kursy języka
angielskiego na poziomie podstawowym i
średnio-zaawansowanym. Oferuje pomoc
profesjonalnych nauczycieli oraz komplet
podręczników dla każdego studenta. Ponadto organizuje
bezpłatne kursy przygotowujące do obywatelstwa. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt do Zrzeszenia Amerykańsko
-Polskiego pod numer 773-282-1122 wewn. 400, 405 i 409.
Poradnia Zawodowa Zrzeszenia pragnie zaprosić wszystkich
zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne na
temat: MOŻLIWOŚCI PRACY BIUROWEJ
Prezentacji dokonają przedstawiciele szkół, oferujących
programy przygotowujące do pracy w biurze. Podczas
spotkania będzie można uzyskać informacje na temat:
- Zawodów w księgowości czy jako asystentka biurowa
- Zasad przyjęcia do szkół
- Perspektyw rynku pracy
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21
lutego o godz. 6:00 pm w Centrum
Kopernikowskim przy 5216 W.Lawrence.
Po więcej informacji na temat spotkania można dzwonić pod
numer tel. 773-282-1122 wew. 414.

UŚMIECHNIJ SIĘ !!!

19 lutego 2017

SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
“Nigdy nie stawiajmy Bogu warunków!
Ufność w Panu polega na tym, że godzimy
się na Jego plany, niczego równocześnie
nie żądając….
Jak to dobrze wiedzieć, że Pan bierze na
siebie nasze słabości, cierpliwie stawia nas
na nogi, dając siły do rozpoczęcia na nowo”.
Papież Franciszek

KOPERTY PARAFIALNE
Drodzy parafianie! Jeśli ktoś nie odebrał
swojego zestawu kopert parafialnych na rok
2017 to bardzo prosimy o kontakt z naszym
biurem parafialnym. Chcielibyśmy wiedzieć czy rodziny, które nie
odebrały kopert na ten rok nadal zobowiązują się należeć do naszej
parafii. Prosimy również aby informować nas o wszelkich zmianach w
adresach i numerach telefonów. Uaktualnione adresy i telefony są
niezwykle istotną sprawą dla prawidłowego funkcjonowania biura
parafialnego. Dziękujemy.

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.
___________________________________________________

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.
___________________________________________________

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. Zapraszamy do udziału.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

