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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.)

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 - January 2
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny;
8:00 AM - For the intentions of the Holy Father;
7:00 PM - ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
TUESDAY / WTOREK - January 3
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O błogosławieństwo dla Zmartwychwstańców;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia and
Lopez family;
7:00 PM - ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 4
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła i Kordianka; ††Prof. Władysław Świstak i zmarli
członkowie chóru Antonianum;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
THURSDAY / CZWARTEK - January 5
6:00 AM - For living benefactors and parents
Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Lisa Dumag on 1st anniversary of death;
7:00 PM - ††Władysław i Antoni Ruszczyk;

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.

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie przy Bazylice św. Jacka!

Joanna & Artur Stanisz
Łukasz Przemysław Socha

BAPTISM / CHRZTY
Alexander Zbigniew Firosz
Claudio Zbigniew Zelaya

of

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - January 6
6:00 AM - ††For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola families;
5:30 PM - †Wiesława Baruk; †John Jacobson;
7:00 PM - ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - January 7
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
5:30 PM - †Adeline Baroni; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr. & Jr.;
7:00 PM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Karolka w 4.
rocznicę urodzin; ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
SUNDAY / NIEDZIELA - January 8
6:00 AM - Health and blessings for fr. Michal Osuch;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
†Virginia Laskowski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; †Stanisław
Czerepko 6 m-cy po śmierci; ††Janina Robak i Jan Staszewski;
††Władysław i Antoni Ruszczyk; †Ks. Piotr Olejasz;
††Tadeusz Robak i Stanisław Staszewski; †Ryszard Jarosz;
†Henryk Maj; †Józef Maj;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Luis Diego Lobo Protti
& Diana Slepowronski
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
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LITURGICALLY SPEAKING
1/1 Mary Mother Of God---Solemnity

Holy Day of Obligation
1/2 St. Basil the Great

(330-379)

He fought against the Arians and wrote
many notable works, in particular the
monastic rule that bears his name and
which many monks in the East follow
to this day. He was also generous to the
poor. He died on 1 January 379.

St. Gregoruy Nazianzen (330-389)
1/3 The Most Holy Name of Jesus
1/4 St. Elizabeth Ann Seton
1/5 St John Neumann (1811 - 1860)
He was born in Bohemia and studied for
the priesthood. His bishop would not
allow him to be ordained because he had
too many priests already, and eventually
he went to the United States and was
ordained in New York in 1836. He was
consecrated Bishop of Philadelphia in
1852 and died in 1860.

1/6 St André Bessette (1845 - 1937)
He was born in Québec and joined the
Congregation of the Holy Cross in 1872
(the congregation did not want to accept
him, because of his frail health, but the
Bishop insisted: I am sending you a
saint. He had great confidence in St Joseph and
recommended prayer to him to all who were sick. So
many were cured that Brother André himself was
acclaimed as a miracle-worker, and when he died on 6
January 1937, a million people filed past his coffin.

The Lord bless and keep you!
The Lord let his face shine upon
you and be gracious to you!
The Lord look upon you kindly and
give you peace!
Pope Francis Tweet
Mercy is the concrete action of God’s
love that, by forgiving, transforms
and changes our lives. Mercy gives
rise to joy, because our hearts are
opened to the hope of a new life.

This week’s second collection
for the repair of the elevator in Resurrection
Hall. Thank you for your continuous support.
God bless you!

1/7 St Raymond of Peńafort (c.1175 - 1275)
He was born near Barcelona somewhere
between 1175 and 1180. He was
educated at the University of Barcelona,
where he taught canon law for fifteen
years. After a spell at the University of
Bologna he returned to Barcelona in
1222 and became a Dominican. He was
elected to be General of the Dominicans
and gave it an excellent set of regulations
for its better governance. He died in 1275. Among his
works, the Summa casuum is noteworthy. This gives
guidance as to how the sacrament of Penance may be
administered justly and with benefit to the penitent.
CHICAGO
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BOOK OF THE MONTH
The imagination and genius of artists
supply us with images of the maternal
wonder, innocence, and affection that
our faith discerns in this holy Mother
of God. But the story of Mary’s
relationship with Jesus goes beyond
her nurturing him as a child. She also accompanies him
throughout his life stages from childhood to the teen
years, from young adult to his maturity, from his thirtieth
year to his passion and death, and from his resurrection to
his ascension. Throughout his life, Mary continues to
hold her son in her love and in her outstanding prayer and
contemplation. In 42 scriptural reflections, Fr. Alfred
McBride invites us to consider Mary as a young wife and
new mother who holds her infant, as the Mother of
Sorrows who holds her son when he is taken down from
the cross, and as a witness to the infant Church when the
Holy Spirit descends in the Upper Room at Pentecost.

Amazon Review

Lifelong Faith Formation Classes
Lifelong Faith Formation classes are now available
through the Archdiocese Office for Catechesis and Youth
Ministry. These classes, which include a program for
training catechists, extend the opportunity to be a part of
the formation of the next generation of Chicago Catholics
to every member of the Archdiocese. Whether you want
to take a full course of study toward certification as a
catechist, or simply participate in select classes to enrich
your faith, these classes from the Archdiocese are an
exciting new resource. All classes are online, so they fit
into your everyday schedule, and affordable as some
courses are available for only $14.
You can complete the classes at your
own pace and in your home. Topics
include Scripture, John Paul II’s
Theology of the Body, Church
History and much more. For a full
listing of courses and prices please
visit www.formedcatholiconline.com

Divorce Care Program
JANUARY TO JUNE 2017

St. James Divorce Ministry is offering the Divorce Care
program beginning in January. Divorce Care is a ten
session journey aimed to provide education, support and
healing. This free video seminar presented over multiple
sessions meets on most 1st and 3rd Tuesdays of every
month. Attend one or all sessions. Our ministry is geared
towards supporting those that are separated/divorced/
annulled to provide healing and renewal.
CHICAGO
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Creating a Will Workshop
WEDNESDAY, JANUARY 18

A properly prepared will is a
gift because it makes the
distribution of your estate very
clear and eliminates difficult
decision making. Join the
Archdiocese of Chicago and St. Stephen, Deacon &
Martyr Parish for Creating a Will Workshop: Wednesday,
January 18, 2017, at 7 p.m., at St. Stephen, Deacon &
Martyr Parish, 17500 South 84th Avenue in Tinley Park,
in the large meeting room.
Hear from estate planning experts on how to establish
your legacy. Whether you think you have enough money
or assets to need a will or not, you actually do –
regardless of your age or stage in life. Creating a Will
allows you to pass on your values, save yourself and your
beneficiaries time and money and have peace of mind.
This is a free event, but registration is required. Please
RSVP to Deacon Joe Stalcup at 708.342.2400 or e-mail
dcnjoe@ststephentinley.com by January 15, 2017.

National Migration Week 2017
JANUARY 8 – 14
National Migration Week is celebrated annually during
the first full week of January. It is a time designated by
the U.S. Catholic Bishops to remember the journey of the
Holy Family as they had to live in the shadows and cross
the border into Egypt to escape death at the hands of
King Herod. The Church calls parishes, Catholic schools
and religious communities to a heightened awareness of
the difficult journey of today’s immigrants and to work as
a community so migrants can “step out of the darkness”.
For more information and resources, please visit
www.catholicsandimmigrants.org/resources/nmw2017.

The Living Wisdom Program
JANUARY 21 – APRIL 8, 2017
The Living Wisdom Program is a series of full-day workshops sponsored
by Contemplative Outreach – Chicago. Based on the core practice of
Centering Prayer, the program will
increase awareness of and openness to
the divine presence within us through additional practices
rooted in the Christian contemplative tradition. Four allday workshops will be offered at St. Mark’s Lutheran
Church in Mount prospect on January 21, February 18,
March 18 and April 8. More information is available at
www.centeringprayerchicago.org/events/annual-fall-oneday-workshop-3.
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD KARD. B. CUPICH

Drogie Siostry i drodzy Bracia w
Chrystusie,

Pokój niech będzie z
Wami i ze wszystkimi ludźmi
dobrej woli w tym świętym
czasie.
Skończyliśmy obchody
Jubileuszu Miłosierdzia i
rozpoczęliśmy nową drogę
odnowy w Archidiecezji
Chicago. W nasze serca
wstąpiła nowa nadzieja. Jej źródłem nie są nasze
własne siły. Wraz z Najświętszą Maryją Panną
jesteśmy świadomi tego, że nasza nadzieja pochodzi
od Boga. Kiedy Jej Syn począł się w Jej łonie, Maryja
powiedziała: „Bóg pomny na swe miłosierdzie”.
Narodzenie Jej Syna Jezusa jest również
narodzeniem naszej prawdziwej i niekończącej się
nadziei.
Obecnie odczuwamy, że jesteśmy poddawani
wielu próbom. Stoimy w obliczu plagi wojny,
przemocy i braku szacunku dla życia i godności
wszystkich ludzi. W życiu osobistym każdy z nas
boryka się z jakimiś trudnościami – są to problemy
rodzinne lub problemy związane z pracą, choroba
lub wysiłek wkładany w dokonanie słusznego wyboru.
Jednak wciąż żyjemy nadzieją, ponieważ „Bóg

nawiedził swój lud”.

Módlcie się wraz ze mną, aby nasze
świętowanie narodzin Jezusa prawdziwie odnowiło
naszą nadzieję w Bogu, jedyną nadzieję, która
podtrzymuje nas w drodze.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

Kardynał Błażej J. Cupich
Arcybiskup Chicago

Boże Narodzenie 2016
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE OD KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
i Przyjaciele Bazyliki
św. Jacka
Każdego roku po świętach
Bożego
Narodzenia
przychodzi Nowy Rok. Każdego roku otwieramy nasze serca
aby złożyć sobie i naszym najbliższym najlepsze życzenia.
Życzenia zawsze wybiegają ku przyszłości. Nie lękamy się
dni nadchodzących bo jako ludzie wiary w Syna Bożego i
Jego obecność w dziejach świata, w dziejach ludzkości,
pokładamy w Nim niezachwianą nadzieję. A Ona zawieść nie
może. Zadajemy sobie pytanie, jaki będzie ten rozpoczęty
rok? Wszystko w rękach Pana Boga i w ludziach dobrej woli i
dobrego serca.
Wydarzenia minionego roku wnoszą w nową
rzeczywistość nierozwiązane konflikty międzynarodowe,
trwające wojny w wielu rejonach świata, głód, choroby. Mimo
to patrzymy się realnie na nasze „życiowe podwórko” i
musimy zrobić głęboki rachunek sumienia ze „stanu wiary”
naszego małżeństwa, rodziny, naszej wspólnoty, etc. Każdy
musi pochylić się bardziej nad sobą samym aby odnaleźć
prawidłową odpowiedź, jak żyć dzisiaj, aby budować
odpowiedzialną przyszłość. I aby nie stracić życia, jedynej
szansy jaka dał nam Pan.
Okazją do takiego rachunku sumienia będzie nasz
trzyletni okres przygotowania duchowego do 125 rocznicy
naszej wspólnoty parafialnej. W 1917 roku położono kamień
węgielny pod budowę nowego gmachu koscioła św. Jacka. I
budowano wytrwale. To jest i dla nas zachęta i zaproszenie
do wytrwałej pracy nad sobą.Tę pracę rozpoczniemy od
Dziesięciu Przykazań. Będziemy się pochylać nad ich treścią,
a tym samym nad własnym życiem. W tym procesie pomoże
nam Matka Maryja, ta z Fatimy, której 100 lecie objawień
będziemy wraz z całym światem chrześcijńskim obchodzić.
Te wszystkie wydarzenia trzeba będzie mocno
omadlać. Zatem, niech w naszych życzeniach nie zabraknie
obietnicy modlitwy, żywej, nieustannej za każdego bez
wyjątku. Niech ona będzie inspiracją do przekraczania
samych siebie w bylejakości i przeciętności. Pragnę
dedykować słowa życzeń jakie swego czasu skierował do nas
papież Benedykt XVI:

“Tylko tam gdzie jest Bóg, naprawdę zaczyna się żyć.
Tylko gdy spotykamy Chrystusa Boga Żywego, poznamy
sens życia. Nie jesteśmy stworzeni przypadkowo bez
możliwości rozwoju.
Każdy z nas jest owocem myśli Boga. Każdy z nas jest
chciany, kochany, potrzebny.
Nie ma nic piękniejszego jak życie według Ewangelii
Chrystusowej. Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i
podzielić się Jego przyjaźnią z innymi”.
Moi Kochani!
Przyjmijcie proszę te życzenia wraz z darem modlitwy,
który ofiaruję, i o który proszę abyście i nas nigdy nie
zostawiali bez modlitwy.
Szczęśliwego i Błogosławionego Nowego 2017 Roku życzą

ks. Stanisław wraz ze Współbraćmi w kapłaństwie,
Siostry Misjonarki i współpracownicy parafii
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UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
Pierwszy dzień Nowego
Roku to ósmy dzień od
Narodzenia
Jezusa.
Według
prawa
żydowskiego
każdy
chłopiec miał być tego
dnia
obrzezany.
W
oktawę
Bożego
Narodzenia,
dziękując
Bogu za przyjście na świat
Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki
Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej
ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z
wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej
macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Matka Jezusa
zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie,
a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z
darów Chrystusa.
Bóg – poprzez swoją wybrankę – zszedł na ziemię,
przybrawszy postać człowieka. Wybrał Maryję na
Rodzicielkę Syna, a zarazem Boga, bo wiedział dobrze,
że podda się Ona Jego woli i przyjmie ten dar jako cel
swojego życia. Trwajmy zatem z łaską w sercu, z miłością
do bliźniego, oddając się w macierzyńską opiekę Świętej
Bożej Rodzicielce. To Ona zaprowadzi nas do swego
Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, a przez Niego do Domu
Ojca, drogą, którą nieustannie oświeca Duch Święty.
Przeanalizujmy nasze życie i spróbujmy, biorąc za wzór
Maryję, podporządkować nasze reakcje, nasze
zachowania, nasze słowa temu, co najważniejsze, czyli
wierze, nadziei i miłości.

„Matko, Boża Rodzicielko, dopomóż nam
postrzegać nasze życie jako plan Boży, dopomóż
nam kroczyć drogą, którą wybrał nam Bóg poprzez
jedyne SŁOWO. Powierzamy w Twe matczyne
dłonie przyszłość naszych rodzin, parafii, Ojczyzny i
całego świata. Święta Boża Rodzicielko
módl się za nami!”

KOLĘDA DUSZPASTERSKA
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.
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W niedzielę, 8 stycznia po Mszy św. o
12:30 w naszej bazylice zapraszamy na

w wykonaniu CHÓRU ŚW. JACKA
i naszych zepołów parafialnych m.in.
młodzieżowego „EMAUS”
i dziecięcego „ANIOŁKI JACKOWA”

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 1 stycznia
II składka zostanie przeznaczona na naprawę
windy w Ressurection Hall.

Bóg Zapłać parafianom, gościom i
przyjaciołom za wsparcie i ofiary!

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na
nabożeństwa pierwszego
czwartku, piątku i soboty
miesiąca
*5 styczeń - Pierwszy
C z wa r t e k
Miesiąca
zapraszamy na Mszę Św. o
godz. 7:00 PM. Szczególne
zaproszenie kierujemy do
Liturgicznej Służby Ołtarza.
*6 styczeń- Pierwszy Piątek Miesiąca - zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej
za grzechy osobiste i całego świata. Msza Św. o godz. 7:00
PM.
*7 styczeń - Pierwsza Sobota Miesiąca - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca po Mszy Św. o
godz. 7:00 PM.
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“PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA”
Siedmiotygodniowe Seminarium
Odnowy Życia w Parafii św. Jacka
rozpocznie się 29 stycznia 2017 r. pod
przewodnictwem duchowym Ks. Adama
Piaseckiego. Spotkania odbywać się będą
w każdą niedzielę w godz. 4:00 - 7:00 PM
w Resurrection Hall. Zapisy na
seminarium w biurze parafialnym tel.
773-342-3636 oraz pod nr tel.: 773-831-4994. Zapraszamy.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim tym, którzy
pomogli przygotować wigilię dla osób
samotnych, starszych i bezdomnych.
Wyrażamy ogromną wdzięczność dla
organizatorów i przybyłych
wolontariuszy, dla ofiarodawców
żywności i paczek oraz dla mediów – TV Polvision i Radia 1030.
Wszystkim składamy wielkie i serdeczne Bóg Zapłać!

POŚWIĘCENIE KADZIDŁA I KREDY
Za tydzień po Mszach św. będzie można
nabyć poświęcone kadzidło i kredę, które
są symbolem darów złożonych Jezusowi
przez trzech Mędrców w Betlejem.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca
się kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy
drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego
Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B oraz rok. Litery
oznaczają imiona Mędrców lub też są skrótem łacińskiego zdania:
„Christus Mansionem Benedicat”, co po polsku znaczy: „Niech

Chrystus mieszkanie błogosławi”.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy dziś, 1 stycznia na
Mszę św. o 12:30 pm w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje popołudniowy, bezpłatny, jedyny w
roku KURS KOMPUTEROWY, przygotowujący
do pracy w biurze. Program kursu obejmuje
obsługę programów Microsoft Office oraz Quick
Books. Kurs rozpoczyna się w styczniu. Wszystkich
zainteresowanych, którzy mieszkają w Chicago, znają angielski i mają
pobyt stały prosimy o kontakt ze Zrzeszeniem na numer 773-2821122 wewn.401. Zapraszamy.

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.
_________________________________________________________

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA
MIESIĄC STYCZEŃ:

*Ewangelizacyjna:
Aby wszyscy chrześcijanie,
dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali
się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz
przywrócenia pełnej jedności kościelnej i
współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami
stojącymi przed ludzkością.

KOPERTY PARAFIALNE
Z tyłu bazyliki wystawione są nowe zestawy
kopert parafialnych na nowy rok 2017.
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie numerów
swoich kopert zgodnych z miejscem
zamieszkania i odebranie właściwego zestawu.
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

