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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 16
6:00 AM - Health & blessings for Mary Kopinski;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; †Stefan Kurczab; †Aniela Krupa;
8:00 AM - ††Bridget & Joseph Connolly;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Michała
Osucha, C.R.;
TUESDAY / WTOREK - January 17
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla rodzin, które
przyjmują księdza po kolędzie;
8:00 AM - ††Matthew & Harriet Czajkowski;
7:00 PM - †Aniela Krupa;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 18
6:00 AM - Health and blessings for Wanda Zyzda;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła i Kordianka; †Aniela Krupa;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Józefa;
THURSDAY / CZWARTEK - January 19
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Helen Kapusta;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczki
Marty z okazji 26-tych urodzin; †Henryk Prokopowicz;
FRIDAY / PIĄTEK - January 20
6:00 AM - For the world peace;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Joseph Tokarz;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
SATURDAY / SOBOTA - January 21
6:00 AM - Health and blessings for fr. Michal Osuch;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For the benefactors of our basilica;
2:30 PM - Luis Diego Lobo Protti & Diana Ślepowroński;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr.
& Jr.; †Eugene S. Pieczonka;
7:00 PM - W intencjach Ojca Świętego;
SUNDAY / NIEDZIELA - January 22
6:00 AM - For respect for life and end to abortion;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Urszula Ulankiewicz w 15.
rocznicę śmierci; ††Jerzy i Zofia Frąckowiak; ††Genowefa
Bieg w 7. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Bieg i
Kałuża; ††Julian & Eufrozyna Chmielarz; †Marianna Kmita;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
†Patricia A. Wenzl;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej
Rodziny dla wspólnoty Domowego Kościoła; †Józef Ciołek;
††Zofia, Genowefa, Henryka i Anna Bałaban;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

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.

BAPTISM / CHRZTY

Kenna Elizabeth Coopmans
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka!

DANUTA T. SEIWERT
MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL

Luis Diego Lobo Protti
& Diana Ślepowronski
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Zofia Wierzchon;
† Maria Staszel;

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

2nd Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
1/15

nd

2 Sunday of Ordinary Time
1/16 Saint Fursa (- c.650)

He was an Irish monk who did much to
establish Christianity throughout the
British Isles and particularly in East Anglia, at a time when a high Christian
civilisation existed in Ireland but had
been largely wiped out elsewhere.

1/17 St. Anthony Abbot
1/18 Wednesday of week 2 of the year
1/19 Thursday of week 2 of the year
St Wulstan (1008? - 1095)
He was born in Warwickshire. He became a Benedictine monk of the cathedral priory of Worcester, but in 1062
was appointed bishop, and was one of
the few Anglo-Saxons to retain their
high office after the Norman Conquest. He was renowned as a confessor, and for his care of the poor and
the sick and for the high standards he demanded of his
clergy.

1/20

Saint Fabian, Pope, Martyr or
Saint Sebastian, Martyr
Pope St Fabian (- 250)

He became Pope in 236 and was martyred on 20 January
250, during the persecution of the Emperor Decius.

St. Sebastian
Nothing is known about St Sebastian except the fact that he was martyred early on
in the persecutions of Diocletian. St
Ambrose knew of him and states that he
was already venerated in Milan in the
fourth century. One of the seven chief
churches of Rome was built over his grave in 367.

1/21 St Agnes (- 304)
As with so many of the early Roman
martyrs, very little is now known
about Agnes’ life. Partly this is because the details have been obscured
by the light that shines from her
martyrdom and the cult that it inspired, and partly because if you are martyred at the age
of 12, your life has not really acquired that many details
in any case. Agnes was filled with the love of God from
an early age, vowed herself to celibacy, and when the
opportunity of martyrdom arose, she did not hide away
but stepped forward and took it.
CHICAGO

January 15, 2017

Archdiocesan March for Life Pilgrimage to
Washington, D.C.
WEDNESDAY, JANUARY 18 - SUNDAY, JANUARY 22
The Chastity Education Initiative of
the Archdiocese of Chicago Respect
Life Office is providing an exciting 4day pilgrimage to Washington, D.C.
to participate in the Annual March for
Life. For more information, call the
Respect Life Office at 312-534-5355. To download the
registration forms, visit: www.RespectLifeChicago.org.

ALSO
Join thousands at March for Life Chicago 2017 as
we come together to defend, protect and celebrate LIFE!
TODAY Sunday, January 15, 2017
2:00 pm to 4:00 pm
Location: Federal Plaza, 50 W. Adams St., Chicago

Nightfever at Holy Name Cathedral
SATURDAY, FEBRUARY 18
Join Cardinal Cupich for Nightfever at Holy Name Cathedral,
State and Superior Streets in
Chicago, on Saturday, February
18, beginning with Mass at 7:30
p.m. Following Mass, Nightfever will begin at 9 p.m., with
Adoration, Music and Reconciliation, and Night Prayer at
11:30 p.m. The doors of the Cathedral will be open to all
this evening for prayer and reflection. For more information, visit www.nightfeverchicago.org.

Adult Confirmation
Parishes are scheduling adult Confirmation celebrations
for adults. ACTIVE CATHOLICS 19 and older who
have received the Sacraments of Baptism and Eucharist
are invited to participate in the program. Please register
with the listed Contact person: Holy Name Cathedral
735 N. State St Dates April 18 & 25, May 2& 9 from
6:30 pm – 8:00 pm. Contact Thomas Aspell 312-5734478 taspell@holynamecathedral.org These classes are
in English.
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2nd Sunday in Ordinary Time

NEWS

Pope Francis Tweet
There can be no true peace
if everyone claims always
and exclusively his or her
own rights, without caring
for the good of others.

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-one-dayworkshop-3.

Week of Prayer for Christian Unity
JANUARY 18 to 25

You are invited to join millions of Christians worldwide as we gather in prayer
for the visible unity of Christ’s Church
during the week of prayer for Christian
Unity. The 2017 week of prayer
theme ; “Reconciliation – The Love of
Christ Compels Us (2 Corinthians 5:14-20) Please visit
the website of the Office of Ecumenical and Interreligious Affairs for additional information.
www.archchicago.org/departments/ecumenical

THANK YOU
A special thank you to Mr. Peter Mrugala, Sr. Claudia
and the different
musicians, singers
and readers
that performed at
last Sunday’s Christmas Concert.
A good time was
had by all.

This week’s second collection
will be for repair of the elevator in
Resurrection Hall.
Thank you for your support.
CHICAGO
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CAPS Beat 2524 (bounded by Diversey, Fullerton, Central Park, and Kilbourn) will meet at
7:00 p. m., Thursday, February16 , at the Our
Lady of Grade Church Hall, 2446 N. Ridgeway

DIVORCED
St. Paul of the Cross is hosting a year long program
called Journeys. This is a divorce healing and recovery
support group for men and women who are divorced or in
the process of divorce, and who wish to cope, obtain
strength, and grow closer to God. Meetings include
prayer, education, and discussion, and are facilitated by
former participants.

Topics for 2017
Date Topic
1/3 Session 1: What’s Happening to Me
1/17 Session 2: The Road to Healing
1/31 Session 3: Facing my Anger
2/14 Session 4: Facing my Depression
2/28 Session 5: Facing my Loneliness
3/14 Session 6: Financial Survivial
3/28 Session 7: New Relationships
4/11 --No Class –
4/25 Session 8: Forgiveness
5/9 Session 9: Reconciliation
5/23 Session 10: Moving On, Growing Closer To God
6/12 Closing Session/Mass/Social
MEETING LOCATION:
O’Brien Room
(Lower Level, Northside Entrance)
St James Parish Center
820 N Arlington Heights Road
Arlington Heights, IL
Contact Deacon Jim Bannon for more information 224345-7200 jamesrbannon@sbcglobal.net

Smile on your face
A little boy was waiting for his mother
to come out of the grocery store.
As he waited, he was approached by
a man who asked, "Son, can you tell me where the
post office is?"
The little boy replied, "Sure, just go straight down
the street a couple of blocks and turn to your right."
The man thanked the boy kindly and said, "I'm the
new pastor in town, and I'd like for you to come to
church on Sunday. I'll show you how to get to
Heaven."
The little boy replied with a chuckle, "Awww, come
on; you don't even know the way to the post office!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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SŁOWO OD KS. PROBOSZCZA

„Trzy Lata Przygotowania”
Kochani Parafianie,
Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Miało to miejsce w 1894 roku
na Boże Narodzenie w nowym
wybudowanym
drewnianym
kościółku przy zbiegu ulic
Milwaukee i Central Park, ks.
Wincenty Barzyński, ówczesny
przełożony
Zgromadzenia
Zmartwychwstańców, dokonał
otwarcia nowej światyni i
duchową
pieczę
nad
40
polskimi rodzinami powierzył pierwszemu proboszczowi ks.
Janowi Piechowskiemu, CR. Nie były to łatwe czasy, wręcz
przeciwnie. Rok 1894 był rokiem, w którym depresja
gospodarcza
w Chicago dosięgła zenitu. Jednakże
determinacja tej garstki wiernych pozwoliła na rozpoczecie
życia wspólnoty, dla której patronem obrano św. Jacka
Odrowąża. Po kilku latach, kiedy wspólnota zaczęła sie
rozrastać i okazało się, że dotychczasowe miejsce kultu
jest za małe, wierni zaczęli snuć plany nad nową świątynią.
Plany powstały za proboszcza ks. Jana Zdechlika, CR ,
który pobłogosławił grunt pod budowę 30 kwietnia 1917
roku a rozpoczęcie budowy gmachu nowej świątyni
rozpoczęto w sierpniu tego samego roku od wmurowania
kamienia węgielnego. Rok później powstały mury, wieże i
pokryto dach. Oficjalnej konsekracji dokonał ówczesny
Arcybiskup Chicago George Mundelein 16 października 1921
roku.
Dlaczego nawiązuje do tych początków? Dlatego,
że rok 2017 – równo 100 lat od tego wydarzenia, niejako
zaprasza nas do „budowy” , do „stawiania” nowego dzieła.
Za trzy lata od dzisiaj będziemy świetować 125 lecie
powstania naszej parafii. Jesteśmy częścią, która tworzy
„dziś” tej duchowej budowli i wierzę, i jestem
przekonany, że musimy się do tej uroczystości solidnie
przygotować. To przygotowanie ma być naszą świadomą
odpowiedzią na „znaki czasu”, które nam towarzyszą i
wołają o wspólny „rachunek sumień” nad naszą
odpowiedzialnością za ten duchowy dar, jaki stawiali nasi
ojcowie i my przejęlismy go jako testament ich miłości.
Dzisiaj i poprzez dziesiątki lat staramy się nie tylko go
podtrzymywać ale wręcz stawiać z wielkim wysiłkiem nowy
gmach, budowlę jeszcze bardziej okazałą, pełną ducha i
ewangelicznych cnót.
Czy
jesteśmy
przygotowani
do
tego
przedsięwzięcia? Myślę, że tak jak każde dzieło, wymaga
czasu a jest on nam dany – trzy lata. Każdy w odpowiednim
czasie odpowie pozytywnie na Boże wołanie. Ale zacheta
jest skierowana do każdego i każdej bez wyjątku.
I tak postanowilismy, że każda ostatnia niedziela
miesiąca będzie niedzielą katechetyczną. W pierwszym
roku proponujemy naszą drogę formacyjną poprzez X
Przykazań Bożych. Nie tylko będziemy odświeżać ich
treści ale nade wszystko rozumieć i odpowiadać swoim
sposobem życia opartego na głębi przesłania tych
Dziesięciu Słów.

CHICAGO
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W drugim roku budować będziemy wiekszą
świadomość nas jako Wspólnoty Kościoła, czyli Ludu
Świętego, którego Jezus zgromadził w Jedno poprzez
Chrzest św. Skarby, które pozostawił to Sakramenty święte,
nad którymi będziemy się pochylać podczas niedziel
katechetycznych. Trzeci rok, ten już bezpośredniej
celebracji, to Rok Nowej Ewangelizacji. Tworzyć Uczniów
jest zadaniem każdej wspólnoty. Żyjąc w różnych
miejscach nie koniecznie w naszej dzielnicy Avondale,
przybywamy do kościoła bo jesteśmy jego częścią, ale
parafia ma swoje granice i coraz bardziej sobie
uświadamiam, że wiele terytorium naszej parafii nie jest
objęta troską duszpasterską.
Trzeci rok to rok naszej celebracji z całą dzielnicą,
która chce czy nie, leży na teretorium parafii św. Jacka.
Moi kochani. Prosze was o modlitwę i zapraszam
was wszystkich abyśmy wszyscy tworzyli – stawiali ten
nowy gmach wspólnoty parafialnej św. Jacka. Zapraszam
wszystkich bez wyjatku.

Ks. Stanisław, CR, proboszcz

PODZIĘKOWANIA OD KS. MACIEJA

DROGI KSIĘŻE PROBOSZCZU!
WSPÓLNOTO PARAFIALNA NA
JACKOWIE W CHICAGO!
Chciałem
bardzo
serdecznie
podziękować za miły i owocny czas
rekolekcji adwentowych jaki mogłem
spędzić na Jackowie w Chicago wśród
was. Nie ukrywam, że dla mnie to duże doświadczenie
głoszenia Dobrej Nowiny wśród Polonii. Chce także w imieniu
swoim jak i wszystkich gruzińskich misjonarzy podziękować
za wsparcie jakie otrzymałem od waszej wspólnoty w kwocie
7000 USD. W całości ta kwota została wpłacona na konto
naszej Fundacji „Pro Spe”, która wspiera dzieła misyjne na
Kaukazie. Pieniądze zostaną wykorzystane do jednego z
naszych projektów w Gruzji. Są to m. in. dzieci z wioski
uchodźców w Szaszvebi lub przedszkole w Kizabawrze. Ponad
to, próbujemy w miarę naszych możliwości wspierać
niepełnosprawnych korzystających z rehabilitacji w Tbilisi,
Akalcyche czy Arali. Wspieramy chorych i samotnych oraz
bezdomnych rozdając im ciepła zupę w okresie zimowym.
Gruzini bardzo cenią Polaków i bardzo miło
wypowiadają się o naszym narodzie, co niewątpliwie jest
dowodem wdzięczności z ich strony. To swoista przyjaźń,
którą napisała bardzo podobna historia naszych narodów.
Dzisiaj to oni bardziej potrzebują pomocy i nie pytając o
ludzkie kalkulacje trzeba im pomóc.
Państwa dobre serce przyczyniło się do poprawy losu
tych ludzi i jest wyrazem chrześcijańskiej jedności za co
wyrażam największe podziękowanie. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję w imieniu polskich misjonarzy pracujących na
Kaukazie. Oby ten gest dobroci serca został wynagrodzony
obfitością Bożych łask. W ostatnią Pasterkę sprawowałem za
was Msze Świętą. Niech to będzie moim darem dla Państwa.
Serdecznie pozdrawiam i życzę w Nowym Roku 2017 wielu
Bożych łask. Niech Pan Bóg udzieli obfitego błogosławieństwa
i obiecujemy modlitwę oddając się także waszej pamięci.

Ks. Maciej Gierula - FUNDACJA PRO SPE
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę. W
sposób szczególny pragniemy
podziękować :
*Państwu: P&E Mrugała za ofiarę $382 dolarów;
*Państwu: A&M Pawlusiewicz, E. Gaj za ofiarę $250
dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, W&J Duda, E. Janiga za
ofiarę $200 dolarów;
*Panu J.Chwistek za ofiarę w wysokości $150 dolarów;
*Paniom: U. Staworski , L. Gruchacz, jak również
osobie anonimowej za ofiarę $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 15 stycznia
II składka zostanie przeznaczona na naprawę
windy w Ressurection Hall.

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

15 stycznia 2017

KONCERT KOLĘD
W NASZEJ BAZYLICE
niedziela, 15 stycznia godz. 2:30 pm

Świąteczny koncert pełen
radości, optymizmu, w którym
każdy znajdzie dla siebie nutkę
refleksji. wędrując pośród
najpiękniejszych polskich
kolęd i pastorałek w
wyjątkowych aranżacjach,
wykonanych przez wybitnych
artystów: Alicję Majewską,
Olgę Bończyk i Zbigniewa
Wodeckiego. Przy fortepianie zasiądzie znany
kompozytor, pianista i aranżer Włodzimierz Korcz. Bilety
w cenie $35 dolarów dostępne dzisiaj w zakrystii .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim tym, którzy
pomogli przygotować w tym roku
sylwester na Jackowie. Wyrażamy
ogromną wdzięczność dla
organizatorów, i przybyłych gości.
Wszystkim składamy wielkie i
serdeczne staropolskie „Bóg Zapłać”
życząc wielu błogosławieństw w
Nowym Roku 2017!

PODZIĘKOWANIE
POMOC DLA RODAKÓW
Trzeci rok z rzędu organizacja Narodowe Siły Zbrojne-Nowe
Pokolenie organizują zbiórkę, na rzecz pomocy Rodakom
mieszkającym na Wschodzie – kombatantów, osób starszych
oraz w złej sytuacji materialnej, zamieszkujących
przedwojenne polskie Kresy. Zbiórka rozpoczeła się już 8
stycznia w Chicago i kontynuowana będzie w parafiach na
terenie aglomeracji chicagowskiej m.in.:
22 stycznia w Kościele św.Tomasza z Villanowa w Palatine, w
Kościele św. Pryscylii ( przy 6949 W. Addison St. w Chicago)
oraz w Kosciele św. Pascala (przy 3935 N. Melvina Ave. w
Chicago), jak i 2 lutego w Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego w
Lombard (przy 21W411 Sunset Ave.)
W tych miejscach można będzie złożyć donację finansową
oraz przynosić dary: odzież (tylko nową), żywność (z długą
datą ważności do spożycia), artykuły szkolne, środki czystości
i higieny. Dary przekazane zostaną najbardziej
potrzebującym Polakom zamieszkującym nasze dawne Kresy
Wschodnie Rzeczypospolitej. Z całego serca apelujemy do
Was Polacy! Wspomóżmy naszych rodaków. Wspierajmy Ich
w zachowaniu polskości. Pokażmy, że los Polaków z Kresów
– żyjących nierzadko w skrajnej biedzie – nie jest nam
obojętny. Pamiętajmy i pomagajmy! Więcej informacji w biurze
parafialnym i na plakatach w przedsionkach bazyliki oraz na
stronie internetowej WWW.NSZCHICAGO.COM lub pod nr tel.
773-817-4722.

CHICAGO

Specjalne podziękowania kierujemy w stronę pana Piotra
Mrugały wraz z małżonką, siostry Claudii, Natalii
Głowackiej, Ani Kulawiak, Chóru Św.
Jacka i innych muzyków, śpiewaków i
lektorów, którzy w ubiegłą niedzielę poprowadzili Koncert kolęd śpiewanych i
mówionych.
Dziękujemy wszystkim parafianom i gościom za wspólny śpiew i za wspólne
parafialne kolędowanie. Był to wyjątkowy
i dobry czas dla nas wszystkich. Oby
dzieła takie stawały się coroczną tradycją i
prowadziły nas wspólnie pod sam żłóbek
do nowo narodzonego Zbawiciela. Bóg
Zapłać!

STASTYSTYKI PARAFIALNE - ROK 2016
Chrzty Święte:
103
Śluby:
88
Pogrzeby:
69
Bierzmowanie:
59
I Komunie Święte: 89

2016 rok

69

103

89

88
59

ZA WSZYSTKIE ŁASKI
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W 2016 ROKU
BOGU NIECH BEDĄ DZIĘKI !!!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

II NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Jan. 8, 2017/ 8 stycznia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,987.00
Envelopes/Koperty:
Loose Ck-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,265.00

$6,252.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$2.00

Gain/Zysk

15 stycznia 2017
SPOTKANIE OPŁATKOWE SODALICJI
ŚW. TERESY od DZIECIĄTKA JEZUS
Wszystkie Członkinie Sodalicji zapraszamy na
spotkanie opłatkowe 29 stycznia 2017 r.
w kawiarence w RH.
O 12:30 pm zapraszamy
na Mszę św. w intencji
członkiń, a po niej na
wspólny Opłatek.

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Jan. 8, 2017 / 1 lipca - 8 stycznia, 2017

$176,955.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Jan. 8, 2017 / 1 lipca - 8 stycznia, 2017

Gain / Zysk (week 28 - 2016 /17)

$168,750.00
$8,205.00

II COLLECTION: Jan. 8, 2017 / II KOLEKTA: 8 stycznia, 2017
Elevator repair / Naprawa windy
$3,303.00

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

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. Dziękujemy!

“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.

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
Zapraszamy wszystkich do udziału w "Marszu dla Życia", który
odbędzie się dzisiaj w niedzielę 15 stycznia od godz.
2 - 4 pm, w Downtown Chicago przy Federal Plaza, przy
50 W. Adams. Zachęcamy do czynnego udziału wszystkie
katolickie rodziny, którym leży na sercu dobro rodziny jakim
jest nowe ŻYCIE, a nie zło aborcji. Więcej informacji na
stronie: www.marchforlife-chicago.org.

MYŚL TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA
“Jak Mędrcy ze Wschodu, tak też my pójdźmy
uważnie, niestrudzenie i mężnie, by znaleźć
niewidzialnego Boga, który urodził się dla
nas… Polecamy Nowy Rok Najświętszej
Maryi Pannie, Matce Bożej, aby umocniły się
pokój i miłosierdzie na całym świecie.
Papież Franciszek
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

