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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 9
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; O szczęśliwą operację dla Joanny Stuchły; ††Wacław,
Józef, Antoni, Teofila Myśliwiec;
8:00 AM - Health and blessings for E.J. Zbikowski; †Patrick
Connolly;
7:00 PM - W intencji Emigracji na całym świecie, o Boże
błogosławieństwo dla naszego środowiska polonijnego w
Chicago; ††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.

TUESDAY / WTOREK - January 10
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - ††Felicja, Józef, Janina, Marian Andrelczyk;
8:00 AM - Health and blessings for E.J. Zbikowski;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kariny z
okazji 28. urodzin; ††Władysław i Antoni Ruszczyk;
WEDNESDAY / ŚRODA - January 11
6:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła i Kordianka;
8:00 AM - Health and blessings for E.J. Zbikowski; ††Poor
souls in purgatory;
7:00 PM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;

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

MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Luis Diego Lobo Protti
& Diana Slepowronski

THURSDAY / CZWARTEK - January 12
6:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for E.J. Zbikowski;
7:00 PM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
FRIDAY / PIĄTEK - January 13
6:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
††Janina Hołubecka i Jan Klusek;
8:00 AM - Health and blessings for E.J. Zbikowski;
7:00 PM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;

PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Cecylia Nowak;
† Edward Sklaski;

† Aniela Krupa;
†Rafał Kleczyński;

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.

SATURDAY / SOBOTA - January 14

BAPTISM / CHRZTY

6:00 AM - Health and blessings for fr. Michal Osuch;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for E.J. Zbikowski;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr.
& Jr.;
7:00 PM - †Józefa Mocarska w rocznicę śmierci;

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.

SUNDAY / NIEDZIELA - January 15
6:00 AM - For respect for life and end to abortion;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Virginia Laskowski;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
12:30 PM - †Józef Ciołek;
5:00 PM - For parishioners; †Virginia Laskowski;
6:30 PM - Za parafian; †Bronisława Pogorzelska w rocznicę
śmierci;

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

Epiphany of the Lord

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
1/8 The Epiphany Solemnity
Epiphany is commonly known as Three Kings’ Day or
the Feast of the Epiphany. It means “manifestation” or
“showing forth”. It is also called Theophany
(“manifestation of God”), especially by Eastern Christians. Epiphany refers not only to the day itself but to the
church season that follows it – a season that has a varied
length because it ends when Lent begins, and this depends on the date of Easter.
It commemorates the first two occasions on which Jesus’
divinity, according to Christian belief, was manifested:
when the three kings (also known as wise men or Magi)
visited infant Jesus in Bethlehem, and when John the
Baptist baptized him in the River Jordan. The Roman
Catholic and Protestant churches emphasize the visit of
the Magi when they celebrate the Epiphany.
There is an old custom of marking the doors of your
home with the initials of the three kings and the year with
chalk and burning incense. Small packages of incense
and chalk are available in the sacristy after Mass.

1/9 Baptism of the Lord
Today the Church celebrates the
Solemnity of the Baptism of Our
Lord. This brings to an end the
season of Christmas. The Church
recalls Our Lord's second manifestation or epiphany which occurred
on the occasion of His baptism in
the Jordan. Jesus descended into
the River to sanctify its waters and
to give them the power to beget
sons of God. The event takes on the importance of a second creation in which the entire Trinity intervenes.

1/10 Tuesday of Week 1 of the year
1/11 Wednesday of week 1 of the year
1/12 St. Aeired of Rievauix (1110-1167)
St. Marguerite Bourgeoys (1620-1700)
1/13 St Hilary of Poitiers (- 367)
He was born at the beginning of the fourth
century. He was elected Bishop of Poitiers
in 350. He fought strongly against Arianism and was exiled by the Emperor Constantius. His works are full of wisdom and
learning, directed to the strengthening of
the Catholic faith and the right interpretation of Scripture. He died in 367. He was declared a Doctor of the Church by Pope Pius IX in 1851

1/14 Saturday of week 1 of the year
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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 with support from the Office
of Catholic Schools, are providing an exciting 4-day pilgrimage to Washington, D.C. to participate in the Annual
March for Life. The Pilgrimage is open to high school
students, young adults and adults. 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 from across Chicago, the Midwest
and the U.S. to defend, protect and celebrate LIFE!
Sunday, January 15, 2017
2:00 pm to 4:00 pm
Location: Federal Plaza, 50 W. Adams St., Chicago, IL
We come together to change perceptions in a society that
thinks abortion is the answer.

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.

Above you find a picture from the Christmas Concert
held on Sunday December 25. The concert lasted approximately 1.5 hours. A short clip of several of the
songs played can be found on the parish website:
www.sthyacinthbasilica.org
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NEWS

Pope Francis Tweet
At the beginning of this New Year,
I offer heartfelt wishes of peace to
the world’s peoples and nations.
BAPTISMS
A reminder that English baptisms take place on Sundays
after the 10:45 Mass. Baptisms in English are celebrated
on the 1st and 3rd Sundays of the month, and Polish Baptisms are celebrated on the 2nd and 4th Sunday of the
month after the 12:30 Polish Mass. It is important to fill
out the necessary paperwork and attend the baptismal
prep class prior to the baby’s baptism. A reminder, godparents need to have received the sacraments of Baptism
and Confirmation. For more information check the parish website: www.sthyacinthbasilica.org

PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered parishioner, is kindly reminded to stop by the parish office to register. Registration takes only a few minutes. The Parish office is open
Monday through Friday from 8:00 am to 8:00 pm with a
lunch break from 1:00 – 1:30 pm. The office is closed on
Saturday and Sunday.
Being a registered parishioner is very important. When
wanting to be a godparent or sponsor, most parishes require that you show that you are an active member of
some parish. If you are nor registered, we cannot provide
that documentation.

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

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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Catholic Charities Free Newspaper
for Seniors
Did you know Catholic Charities has a free newspaper
just for senior citizens? Keenager News is published 10
times a year and is delivered to your door. This publications contains news, opinion, human interest, how-to, and
travel articles, along with humor, puzzles, and recipes.
Our "Readers' Corner" provides a forum for readers' own
reminiscences, and poems. To sign up to receive Keenager News, call (312) 655-7425 or email keenager@catholiccharities.net

PRINCIPAL CELEBRATIONS
OF THE LITURGICAL YEAR 2017

Ash Wednesday

March 1, 2017

Easter Sunday

April 16, 2017

The Ascension of the Lord
[Thursday]

May 25, 2017

Pentecost Sunday

June 4, 2017

The Most Holy Body and Blood of
Christ

June 18, 2017

First Sunday of Advent

December 3, 2017

Now Available!
The Catholic Conference of Illinois has just published:
“Encouraging End-of-Life Conversations:
A Catholic Perspective on Advance Directives”
 Full-color, 28-page booklet on advance directives, those legal forms outlining end-of-life
health plans.
 Includes recommended health care power of attorney form, with additional Catholic suggestions.
 Timely since Medicare now covers conversations
on advance care planning between patients and
doctors.
 FREE download in English, Spanish and Polish
at www.ilcatholic.org.
 For more information, email us at
info@ilcatholic.org or call 312-368-1066 or 217528-9200.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
ZNACZENIE ŚWIĘTA TRZECH KRÓLI
Przeżywamy dzisiaj Uroczystość
Objawienia Pańskiego. Jest to,
obok Wielkanocy, najstarsze
święto chrześcijańskie. W Polsce
obchodzone 6 stycznia zwane jest
świętem Trzech Króli. Ewangelia
nie nazywa jednak przybyłych ze
Wschodu wędrowców królami,
lecz Mędrcami, oraz nie podaje
ich liczby. Można się tylko
domyślać, że było ich trzech,
skoro przynieśli trzy dary.
Królami mogła nazwać ich
tradycja pod wpływem Psalmu
72, który znajduje się w tekstach
liturgicznych tej uroczystości:

„Królowie Tarszisz i wysp
przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę”. Imiona

Kacper, Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero w IX w.
Legenda głosi, że po powrocie do swoich krajów królowie zrzekli
się tronów, aby głosić wiarę w Chrystusa, a dożywszy sędziwego
wieku, doczekali chwili, kiedy po Wniebowstąpieniu Pańskim
Tomasz Apostoł udzielił im sakramentów, a nawet sakry
biskupiej. Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają
swoje znaczenie. Złoto oznacza, że Jezus Chrystus jest Królem
całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie Kapłanie, zaś mirra,
balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na ludzką naturę
Jezusa i w konsekwencji zapowiada Jego śmierć.
Od końca średniowiecza na pamiątkę tych darów święcono
pierścionki jako złoto, żywicę jako kadzidło oraz ziarnka jałowca
jako mirrę, a także dodatkowo wodę na pamiątkę chrztu Jezusa
oraz kredę. Dziś święcimy kadzidło i kredę. Po powrocie z
kościoła święconą kredą piszemy inicjały imion trzech królów,
oddzielając je krzyżykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego
roku. Można także napisać C+M+B (Christus Mansonem
Benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu
domowi”. Litery na drzwiach świadczą o tym, że w domu mieszka
chrześcijańska rodzina.
Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy sens tej uroczystości.
Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na
ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla
wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki
wydźwięk mają także teksty liturgiczne. Szczególnie List
do Efezjan podkreśla współuczestnictwo wszystkich ludzi w
łaskach ofiarowanych przez Chrystusa.
Jak widać święto to obchodzone na początku roku
kalendarzowego jest pełne nadziei. Nie dość, że zarysowuje przed
nami uniwersalność zbawienia, ale także otwiera nasze umysły na
perspektywę eschatologiczną i pragnie ucieszyć znękane biedą
tego świata serca wizją Królestwa Niebieskiego, gdzie Królem i
jedynym Światłem jest Jezus Chrystus.
Zbyt często zapominamy o Nowej Ziemi, którą przygotowuje nam
Bóg, a zatrzymujemy się na tym świecie, tak jakby poza śmiercią
już nic nie istniało. Pójdźmy więc i my złożyć dary Jezusowi:
złoto naszego życia, kadzidło naszych modlitw i mirrę naszego
cierpienia. Pójdźmy tam, gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na
ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla
rodzin. Wyznajmy wiarę, znacząc litery na drzwiach naszych
domów i zadbajmy, żeby to była kreda poświęcona i przyniesiona
z Kościoła, a nie pożyczona od sąsiada.

CHICAGO
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CHRZEST PAŃSKI

Poniedziałek, 9 stycznia Święto Chrztu Pańskiego
Po
uroczystości
Objawienia
Pańskiego (tzw. święta Trzech
Króli) przypada święto Chrztu
Pana Jezusa. Zamyka ono okres
świętowania Bożego Narodzenia.

"Gdy lud oczekiwał z
napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana,
czy nie jest on Mesjaszem, on
tak przemówił do wszystkich:
„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały
lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A
gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na
Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał
się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”.

Jezus staje pomiędzy grzesznikami, którzy
przychodzili do Jana i podobnie jak oni zanurza się w
wodzie. Dla Niego nie ma obmycia z grzechu, On wchodzi w
wody Jordanu, aby wziąć na siebie grzechy ludu, aby
„zabrudzić się” niewiernością ludu i przybić ją do krzyża.
Jezus bierze na siebie nasz grzech, a w darze daje nam
Tego, którego otrzymał od Ojca: Ducha Świętego. W
Jezusie wszyscy jesteśmy umiłowanymi synami Boga. Jan
zapowiada dzieło Jezusa w nas, dar Ducha Świętego i
ogień, w którym będzie się spalać to, co nie jest w nas z
woli Ojca.

"Panie, w cierpieniu i w niepowodzeniach tak często
czuję się opuszczony, skrzywdzony, niepotrzebny. Nie
daj mi zapomnieć, Ojcze, wyryj w mej pamięci, że
jestem Twoim dzieckiem, że dałeś mi swego Ducha.”

MARSZ DLA ŻYCIA
Zapraszamy wszystkich do
udziału w "Marszu dla Życia", który odbędzie się w
niedzielę 15 stycznia od
godz. 2 - 4 pm, w Downtown
Chicago przy Federal Plaza,
50 W. Adams. Zapraszamy
do czynnego udziału w Marszu wszystkie chrześcijańskie rodziny, dla których
nowe życie-dziecko, jest prawdziwym fundamentem, i
abyśmy wspólnie maszerując w obronie życia dawali
wyraźne świadectwo na zewnątrz, naszej odwagi i
miłości do nowego stworzenia. Dołączcie do Nas i Wy!
Chętnych prosimy o kontakt na email: agneszagorska@yahoo.com. Wiecej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie: www.marchforlife
-chicago.org.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim
naszym ofiarodawcom za
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób
szczególny pragniemy
podziękować :
*Państwu: A&K Bachula za ofiarę $500 oraz Pani
C. Lauerman za ofiarę $425 dolarów;
*Pani : K. Szyszka za ofiarę $300 oraz Panu
A.Wojtyrowski za ofiarę $250 dolarów;
*Państwu: K&M Maslowiec, A&E Haruza, A&F
Dvorak, D. Seiwert za ofiarę $200 dolarów;
*Państwu: J&L Kulawiak za ofiarę $104 dolarów;
*Państwu: Laskowski Professional, D&G Gibala,
Boloz Family, S. Rembelinski, R. Jagodzinski, B.
Przytulska, J&W Zyzda, A. Conolly, P. Conolly,
A.Czapulonis, G. Sadilek, E&E Martin, H&S
Urbaniak, A. Scislowicz, E&G Szeszko, M&E Gaj,
A&D Wielga, A. Stopka, J. Kociubiński, M. Cheval,
W. Kulaga, D. Osika za ofiarę $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

KOLĘDA DUSZPASTERSKA
Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą atmosferę
miłości, braterstwa i radości.
Pięknym zwyczajem jest
odwiedzanie w tych dniach
ś w i ąt e c zn y c h
s w o ic h
krewnych, przyjaciół, a także
ludzi opuszczonych. Nic więc
dziwnego,
że w tym
odwiedzaniu
bliskich
swoich
parafian,
biorą
udział
duszpasterze.
Błogosławieństwo kolędowe domów i mieszkań i znaczenie
kredą drzwi mieszkań ma swoją głęboką wymowę. Jest to
nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu. Oznaczenie
domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i
jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym
wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy.
Również chrześcijanie przyjmujący kapłana dają
świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Chciejmy
odwiedziny kolędowe w naszych rodzinach przeżywać w
duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy,
szczerej
i
serdecznej
rozmowy
z
kapłanem
odwiedzającym. W związku z powyższym prosimy o
telefon do naszej kancelarii na nr 773-342-3636 w celu
zaproszenia księdza. Starajmy się aby cała rodzina była na
kolędzie obecna. Niech błogosławieństwo kolędowe
chroni nasze domy, nasze rodziny i umacnia na drodze
życia chrześcijańskiego.
CHICAGO
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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.
W repertuarze znajdą się popularne kolędy, takie jak:

"Lulajże Jezuniu", "Oj maluśki, maluśki",
"Przybieżeli do Betlejem" oraz przepiękne,
nastrojowe pastorałki do tekstów najwybitniejszych
polskich autorów m.in.: E. Brylla, W. Młynarskiego, M.
Czapińskiej, ks. Twardowskiego. Dodatkowe informacje i
bilety w cenie $35 dolarów dostępne w naszym biurze
parafialnym - tel. 773-342-3636.
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać również
u P. Zygmunta Rygiel - tel. 773-818-5606

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA TEN
WYJĄTKOWY KONCERT!!!
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.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 8 stycznia
II składka zostanie przeznaczona na naprawę
windy w Ressurection Hall.

Bóg Zapłać parafianom, gościom i
przyjaciołom za wsparcie i ofiary!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

AKTUALNOŚCI

8 stycznia 2017

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Dec. 25, 2016 / 25 grudnia, 2016
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$8,768.00
Envelopes/Koperty:
Loose Ck-Cash/Czeki-Gotówka:
$4,102.00

$12,870.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Gain/Zysk

($6,250.00)
$6,620.00

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Dec. 25, 2016 / 1 Lipiec - 25 grudzień, 2016

$170,703.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Dec. 25, 2016 / 1 Lipiec - 25 grudzień, 2016

Gain / Zysk (week 26 - 2016 /17)

$162,500.00
$8,203.00

II COLLECTION: Dec. 25, 2016 / II KOLEKTA: 25 grudzień, 2016
Christmas decoration / Dekoracje świąteczne bazyliki
$3,462.00

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

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Jan. 1, 2017/ 1 stycznia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$7,300.00
Envelopes/Koperty:
Loose Ck-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,800.00

$10,100.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Gain/Zysk

($6,250.00)
$3,850.00

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1, 2016 - Jan. 1, 2017

$180,803.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1, 2016 - Jan. 1, 2017

Gain / Zysk (week 27- 2016 /17)

$168,750.00
$12,053.00

II COLLECTION: Dec. 11, 2016 / II KOLEKTA: 11 grudzień, 2016
Elevator repair / Naprawa windy
$3,426.00

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

POŚWIĘCENIE KADZIDŁA I KREDY
Dziś, 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 błogosławi temu domowi”.
CHICAGO

Dziś, 8 stycznia o godz. 1:30 pm po Mszy św. w
południe, zapraszamy naszych parafian i gości na
parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Będzie to czas
wspólnego kolędowania, jak również wysłuchania
utworów w przeróżnych aranżacjach. Koncert
przygotowały wspólnie
zespoły i schole działające
przy naszej parafii: Chór
Parafialny im. Św. Jacka,
scholka młodzieżowa
„Emaus”, scholka dziecięca
"Aniołki Jackowa".

Zapraszamy wszystkich
bez wyjątku!

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

