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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 - January 23
6:00 AM - †Maria Staszel;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny;
8:00 AM - †Edward Skalski;
7:00 PM - Health and blessings for James Edward Kolak on his
75th birthday;
TUESDAY / WTOREK - January 24
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla rodzin, które
przyjmują księdza po kolędzie; †Maria Staszel; †Feliks
Pawełko:
8:00 AM - †Edward Skalski;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Michała
Osucha, C.R.;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 25
6:00 AM - †Maria Staszel;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła i Kordianka; †Edward Skalski;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Józefa;
THURSDAY / CZWARTEK - January 26
6:00 AM - †Maria Staszel;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Edward Skalski;
8:00 AM - †Leokadia Sadowski on 7th anniversary of death;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
FRIDAY / PIĄTEK - January 27
6:00 AM - For the world peace;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
†Maria Staszel;
8:00 AM - †Edward Skalski;
7:00 PM - †Jan Plewa;
SATURDAY / SOBOTA - January 28
6:00 AM - †Maria Staszel;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Edward Skalski;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr.
& Jr.;
7:00 PM - W intencjach Ojca Świętego;
SUNDAY / NIEDZIELA - January 29
6:00 AM - For respect for life and end to abortion;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Iwony w dniu
urodzin; †Lucjan Milewski; †Czesław Sienkiewicz;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
†Patricia A. Wenzl; ††Julian & Eufrozyna Chmielarz;
†Marianna Kmita;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w Nowym
Roku dla członkiń Sodalicji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
oraz dla ich rodzin; †Józef Ciołek; ††Zofia, Genowefa, Henryka
i Anna Bałaban; ††Bronisława Szymańska i zmarli z rodzin
Rogowskich i Szymańskich; †Edward Skalski; †Maria Staszel;
††Za zmarłe członkinie Sodalicji Św. Teresy; †Krystyna Iza
Obuchowicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Czesław Sienkiewicz;

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.

APELUJEMY O ZAPISYWANIE SIĘ DO PARAFII
Pomaga to ustalić historię życia sakramentalnego,
co potrzebne jest przed przystąpieniem do
sakramentu małżeństwa albo gdy ktoś chciałby
zostać rodzicem chrzestnym dziecka lub gdy nasze
dzieci będą przygotowywały się do sakramentów I
Komunii Św. czy Bierzmowania. Ofiary jakie
składają państwo do kopertek można odliczyć od
podatku. Zaświadczenie o przynależności do parafii potrzebne jest
również przy załatwianiu spraw emigracyjnych.
Prosimy naszych parafian o zgłaszenie wszelkich zmian swoich adresów i
numerów telefonów. Dziekujemy!

BAPTISM / CHRZTY

Julia Kwiatkowski
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Marianna Stadnik;
† Lorraine Samluk;
† Sophie Turcza;

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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NEWS

January 22, 2017

LITURGICALLY SPEAKING
rd

1/22 3 Sunday of Ordinary Time
1/23 Monday of week 3 of the year
1/24 St. Francis de Sales Bishop, Doctor
He was born near Annécy, in Savoy, studied
the law, and was ordained to the priesthood
despite the opposition of his father. His first
mission was to re-evangelize the people of his
home district (the Chablais), who had gone over to
Calvinism. Always in danger of his life from hostile
Calvinists, he preached with such effectiveness that after
four years most of the people had returned to the Church.

1/25

The Conversion of Saint Paul

Saul, the young man who
looked after the cloaks of the
men who were stoning
St Stephen, grew into a
dedicated and efficient
persecutor of Christians.
Today’s feast celebrates the
day that Christ appeared to him in a vision as he was on
the way to Damascus, reproached him for his
persecutions and converted him to the true faith.

1/26

Saints Timothy and Titus

Timothy and Titus were converted to
Christianity by St Paul, and became
his companions and helpers. Paul
entrusted Timothy with the care of
the Christians in Ephesus, and sent
Titus to Crete to look after the
Christians there. He wrote them the
so-called “pastoral” epistles, giving advice for pastors
and people alike.

1/27 St Angela Merici (1470 - 1540)
She was born in Desenziano, in Lombardy,
in about 1470. She became a Franciscan
tertiary and set up a school to instruct girls
in Christanity and good works. In 1535 she
founded the Ursulines, an order of nuns
devoted to giving a Christian education to
girls from poor families. She died in 1540.

1/28 St Thomas Aquinas (1225 - 1274)
He was born of a noble family in southern
Italy, and was educated by the
Benedictines.
Thomas studied, and
taught, and argued, and eventually the
simple, common-sense philosophy that he
worked out brought an end to
controversy. Out of his work came many
writings including the Summa Theologiae.
CHICAGO

Pope Francis Tweet
May the Holy Family watch over all
child migrants and accompany the
vulnerable and the voiceless on their
journey. There can never be true peace as long as a single
human being is violated in his or her personal identity.

Pope Francis Prayer Before the Tabernacle
Pope Francis said that corruption is a form of
blasphemy which leads to the worship of money and
the exploitation of others. His words came during the
homily at his regular Santa Marta Mass for this last
week of the Church’s liturgical year. Reflecting on the
readings for the day which speak of the end of the
world, of judgement and redemption for God’s
faithful people, Pope Francis talked about corruption
which led to the downfall of the great city of Babylon.
Corruption is a blasphemous way of living, the Pope
warned, it’s the language of Babylon and worldly
living. Corruption is a form of blasphemy where there
is no God, he went on, but only the gods of money
and wellbeing through the exploitation of others. Yet
this worldliness which seduces the powerful will be
torn down, the Pope said, just as we hear the victory
cry of the angel, in the reading from Revelation,
announcing the fall of Babylon with its empire of
vanity, pride and evil.
In contrast to the victory cry of the angel proclaiming
the fall of this corrupt civilization, Pope Francis said,
there is another powerful voice of the great multitude
praising God and saying: “Salvation, glory, and might
belong to our God”. This is the voice of the people of
God who will be saved because they are sinners but
not corrupt, he stressed.
A sinner who knows how to ask for forgiveness and
seeks salvation in Jesus Christ learns how to adore
God, though this is not an easy task for Christians. We
are good at praying when we’re asking for something,
he said, but we must also learn how to praise God.
Better to learn now, he added, than have to learn in a
hurry when the end times come.

The Pope insisted
on the beauty of
praying in front
of the tabernacle,
saying
simply:
“You are God, I
am a poor child
loved by You”.
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2017 Annual Catholic Appeal
Our faith is lived in schools and
parishes, soup kitchens and counseling
centers, on street corners and in
churches, where people of all backgrounds in every
neighborhood of the Archdiocese of Chicago are served.
Your gift to the Annual Appeal helps to sustain Catholic
schools, religious education, ministerial formation, and
initiatives for life, peace and justice. Through its support
of Catholic Relief Services, the Appeal serves people
worldwide, without regard for religious affiliation, whose
lives are devastated by natural disasters, illnesses, wars
and famines.
Please make a pledge to the 2017 Annual Catholic
Appeal.
Any funds raised are carefully spent; it is money for
God’s work, and we use it accordingly. Your
contributions are deeply appreciated, very much needed
and make a real difference in the lives of many.

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.

This week’s second collection
will be for the Church in Latin America.
Thank you for your support.

Dear Fr. Jankowski,
Peace and Christmas Blessings!
On behalf of all the retired religious of the Archdiocese
and of the United States, I would like to thank you and
the members of St. Hyacinth Basilica for your generous
donation of $2,057.00 towards the Retirement Fund for
Religious. Your parish gift continues to make it possible
for religious communities to provide quality care for their
retired members who selflessly served the People of God
through years of dedicated service. Please be assured of
the prayers of all religious, both retired and active, asking
God’s continued blessings upon your parish throughout
this Christmas season and the 2017 New Year.
Gratefully,
Sr. Judith Zonius, O.S.B.
Retirement Fund for Religious Coordinator
CHICAGO
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Resurrectionist Prayer for Vocations
Loving God, in baptism you gifted me with life and faith.
In a loving community of believers I grow in faith
through prayer and service. Guide me in the path of your
son, Jesus. Remove what hinders me from serving you.
Help me as I strive to be more faithful to the gospel and
to the graces which you have bestowed upon me.
Bless all those who dedicate their lives to you through
consecrated life. May other men and women desire to
dedicate their lives to you through poverty, chastity, and
obedience. Especially awaken in the hearts of men the
desire to serve you as members of the Congregation of
the Resurrection.
I offer you this prayer in the name of Jesus, through the
power of the Holy Spirit. Amen.

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-day-workshop-3.

Parish Web Page and Facebook
Check out the new Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the
official Parish Facebook page by clicking on the link on
the home page of the website. There are several other
Facebook pages with our name but they are not our
official page.

Smile on your face
It was Palm Sunday but because of a
sore throat, 5-year-old Johnny stayed
home from church with a sitter. When
the family returned home, they were carrying several
palm fronds. Johnny asked them what they were for.
"People held them over Jesus' head as he walked by,"
his father told him.
"Wouldn't you know it," Johnny fumed, "the one
Sunday I don't go and he shows up."
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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SŁOWO OD KS. PROBOSZCZA

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ –
DEKALOG
I tak z łaski Bożej rozpoczynamy nasz
pierwszy rok przygotowania do obchodów
Jubileuszu 125 lecia naszej parafii. Taki
Jubileusz zobowiązuje aby przygotować
się do niego należycie. Zatem 10 Przykazań, które dane
Izraelowi, stają się i dla nas niejako wyznacznikiem
prawdziwych „Przyjaciół Bożych”, będą na nowo
odkryte i „wszczepione” w nasze codzienne życie.

"Nauczycielu, co mam czynić...?"

KKK* 2052 "Nauczycielu, co dobrego

mam czynić, aby otrzymać życie
wieczne?" Młodzieńcowi, który stawia to

pytanie, Jezus odpowiada, przypominając
najpierw o konieczności uznania Boga za
"jedynie Dobrego", za najdoskonalsze
Dobro i za źródło wszelkiego dobra.
Następnie Jezus mówi do niego: "Jeśli
chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania". I
przytacza swojemu rozmówcy przykazania dotyczące
miłości bliźniego: "Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę". W końcu
Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny:
"Miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!"

(Mt 19, 16-19).

Dekalog w Piśmie świętym
KKK* 2056 Słowo "Dekalog" znaczy dosłownie
"dziesięć słów" (Wj 34, 28; Pwt 4, 13; 10, 4). Te
"dziesięć słów" objawił Bóg swojemu ludowi na świętej
górze. Napisał je "swoim palcem" (Wj 31, 18; Pwt 5, 22)
w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez
Mojżesza Pwt 31,9.24. Są one słowami Boga w
szczególnym znaczeniu. Zostały nam przekazane w
Księdze Wyjścia Wj 20,1-17 i w Księdze Powtórzonego
Prawa Pwt 5, 6-22 . Już w Starym Testamencie święte
księgi powołują się na "dziesięć słów" Oz 4,2; Jr 7,9 , ale
dopiero w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie,
zostanie objawiony ich pełny sens.
KKK* 2067 Dziesięć przykazań wyraża wymagania
miłości Boga i bliźniego. Trzy pierwsze odnoszą się
bardziej do miłości Boga, a siedem pozostałych do
miłości bliźniego. Tak jak są dwa przykazania miłości, o
których mówi Pan, że na nich zawisło całe Prawo i
Prorocy... tak te dziesięć przykazań zostało dane na
dwóch tablicach. Trzy... są wypisane na jednej tablicy, a
siedem na drugiej św. Augustyn, Sermones, 33,2,2.
(*KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)
CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

*Wtorek, 24 stycznia - Wspomn. św. Franciszka Salezego, biskupa i
doktora Kościoła
*Środa, 25 stycznia - Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych
wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i
prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa
Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego
uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii;
wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło
Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.
*Czwartek, 26 stycznia - Wspomnienie świętych
biskupów, Tymoteusza i Tytusa
Tymoteusz był wiernym uczniem i współpracownikiem
św. Pawła, który wysyłał go do poszczególnych gmin,
które założył, m.in. do Koryntu, Filippi i Tesalonik.
Jego też wyznaczył biskupem Efezu. W czasie swoich
podróży po Małej Azji, Achai (Grecja) i do Jerozolimy św. Paweł zabierał
go ze sobą. Święty uczeń dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w
Rzymie. Tytus znany jest z listów św. Pawła. Został ochrzczony przez św.
Pawła przed soborem apostolskim w 49 r. Obok Tymoteusza i św.
Łukasza Ewangelisty Tytus należał do najbliższych i najbardziej
zaufanych uczniów św. Pawła. Towarzyszył mu w podróżach i na soborze
apostolskim w Jerozolimie. Około roku 63 Paweł ustanowił go biskupem
gminy chrześcijańskiej na Krecie.
*Piątek, 27 stycznia - Wspomnienie
bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa
Jerzy urodził się w 1871 r. na Suwalszczyźnie. Odnowił i
zreformował zakon marianów, skazanego przez władze
carskie na wymarcie. W 1911 r. został generałem zakonu,
którym kierował do śmierci. Powołał także Zgromadzenie
Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, które rozprzestrzeniło się
na Litwie i w Ameryce. W 1918 roku Benedykt XV mianował go biskupem
wileńskim. Zmarł nagle 1927 roku. Beatyfikowany w 1987.
*Sobota, 28 stycznia - Wspomnienie św. Tomasza z
Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła
Tomasz urodził się we Włoszech, w 1225 r. Kiedy miał 5 lat,
rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte
Cassino. Potem studiował w Neapolu gdzie zapoznał się z
dominikanami i postanowił do nich wstąpić. Rodzina
wszelkimi sposobami, próbowała zmienić jego decyzję; bezskutecznie.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd do Kolonii. Tam
przyjął święcenia kapłańskie. Był wykładowcą teologii i kaznodzieją.
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany
tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli
chrześcijańskiej. Twórca wielu dzieł m.in. "Apologia wiary przeciwko
poganom” i komentarzy do Pisma Sw .

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami
ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie
żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu.
Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi,
błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im
wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten
sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i
bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej
służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym,
którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad
ludzką nędzą. Amen.
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę. W
sposób szczególny pragniemy
podziękować :
*Państwu: M&E Gaj za ofiarę $500 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda za ofiarę $200 dolarów;
*Panu/i D. Seiwert za ofiarę w wysokości $150
dolarów;
*Pani C. Lauerman za ofiarę $125;
*Panu/i N. Jacobson; za ofiarę $115;
*Oraz Państwu : R.Jagodzinski, W&J Duda, and
T&L Kabat za ofiarę $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 22 stycznia
II składka zostanie przeznaczona na Kościół
w Ameryce Łacińskiej.

Bóg Zapłać za wsparcie i ofiary!
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Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko
Polskiego pragnie zaprosić wszystkich
zainteresowanych na bezpłatne spotkanie
informacyjne na temat:

Dokończ Studia Wyższe
Gośćmi spotkania będą przedstawiciele programu
Complete the Degree Chicago i jest ono głównie
skierowane do osób dorosłych, które rozpoczęły
studia (również w Polsce), ale je przerwały a teraz
chciałyby uzyskać dyplom wyższej uczelni.
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się o:
 Indywidualnych spotkaniach z doradcą dotyczących twoich potrzeb i ustalenia planu działania;
 Pomocy w zaliczeniu poprzednich lat nauki;
 Poradach odnośnie opłaty za szkołę - stypendia,
pożyczki, dofinansowanie;
Spotkanie odbędzie się we
wtorek, 24 stycznia, 2017
o godzinie 6 pm w Centrum
Kopernikowskim przy
5216 W. Lawrence.
Po więcej informacji na temat spotkania można
dzwonić pod numer telefonu 773-282-1122 wew. 414

Drogi Księże Jankowski,
Pokój i Bożonarodzeniowe Błogosławieństwo!

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

W imieniu wszystkich emerytowanych księży i zakonnic
naszej Archidiecezji i Stanów Zjednoczonych chciałabym
podziękować parafianom Bazyliki Św. Jacka za szczodrą
donację w wysokości $2,057.00 na rzecz Funduszu
Emerytalnego dla Osób Konsekrowanych. Dar Waszej
parafii sprawia, że środowiska religijne kontynuują
wspieranie i umożliwiają opiekę nad emerytowanymi
członkami, którzy służyli ofiarnie Ludowi Bożemu
poprzez lata oddanej służby. Zapewniamy Was o
modlitwach osób zakonnych, prosząc o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Waszej parafii w tym czasie
świątecznym oraz w Nowym Roku 2017.
Z wdzięcznością,
Sr. Judith Zonius, O.S.B.
Koordynator Funduszu
Konsekrowanych

Emerytalnego

Osób

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

III NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Jan. 15, 2017/ 15 stycznia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,791.00
Envelopes/Koperty:
Loose Ck-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,286.00

$6,077.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
( $173.00)

Loss/Strata

22 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. 15, 2017 / 1 lipca - 15 stycznia, 2017

$183,032.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Jan. 15, 2017 / 1 lipca - 15 stycznia, 2017

Gain / Zysk (week 29- 2016 /17)

$175,000.00
$8,032.00

II COLLECTION: Jan. 15, 2017 / II KOLEKTA: 15 stycznia, 2017
Elevator repair / Naprawa windy
$2,820.00

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!

Parafialna Strona Internetowa i Facebook

“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.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej: sthyacinthbasilica.org.
Zapraszamy również na naszą oficjalną
stronę na Facebook’u, na którą można
wejść klikając na link na głównej stronie
naszej Bazyliki. Istnieje kilka stron na
Facebook’u pod naszą nazwą, ale tylko
ta jedna jest naszą oficjalną .

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.

MYŚL TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
___________________________________________________

Niech Święta Rodzina czuwa nad
wszystkimi niepełnoletnimi migrantami,
towarzysząc najbardziej zagrożonym i
pozbawionym głosu w ich drodze.
Niemożliwy jest prawdziwy pokój, dopóki
istnieje choćby jeden człowiek, który
doznaje gwałtu na swojej ludzkiej
tożsamości.
Papież Franciszek
CHICAGO

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

