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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 30
6:00 AM - †Sophie Turcza;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i Lucyny;
†Edward Skalski; †Marianna Stadnik;
8:00 AM - †Mary Esther Zygmunt;
7:00 PM - O Bożą opiekę dla wspólnoty Domowego Kościoła w
Chicago; O uzdrowienie dla Zofii; †Maria Staszel; †Mama Stanisława;
TUESDAY / WTOREK - January 31
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O szczęśliwy przebieg operacji dla Adama Stromidło oraz o
powrót do zdrowia; †Edward Skalski; †Marianna Stadnik; †Maria
Staszel;
8:00 AM - †Jesus Caez; †Sophie Turcza;
7:00 PM - O uzdrowienie dla Zofii; O Boże błogosławieństwo dla rodzin,
które przyjmują księdza po kolędzie; †Mama Stanisława;
WEDNESDAY / ŚRODA - February 1
6:00 AM - †Marianna Stadnik;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony, Józefa, Pawła i
Kordianka; †Edward Skalski; †Maria Staszel;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O uzdrowienie dla Zofii; †Zdzisław Boroński w rocznicę
śmierci; †Mama Stanisława;
FIRST THURSDAY / PIEWSZY CZWARTEK - February 2
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Marianna Stadnik; †Maria
Staszel;
8:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
12:30 PM - †Maria Mikuś; †Ludwik Mikuś; †Krzysztof Fałat; †Bożena
Gliwa;
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - February 3
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony; †Maria
Staszel;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families; †James Zygmunt;
5:30 PM - For the Holy Father;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Błażeja z okazji
imienin; †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - February 4
6:00 AM - Health and blessings for fr. Michal Osuch;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Maria Staszel;
8:00 AM - Health and blessings for fr. Joseph;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr. & Jr.;
††James & Geri Cwiek;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 5
6:00 AM - For living benefactors and parents of Resurrectionists;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel; †Patricia A.
Wenzl; ††Matthew & Harriet Czajkowski; ††Julian & Eufrozyma
Chmielarz; †Marianna Kmita; Stanislaus & Ludomira Smolenski;
12:30 PM - O pomyślny przebieg zabiegu i zdrowie dla Alicji; O Boże
błogosławieństwo dla wszystkich członków Koła Żywego Różańca, a dla
zmarłych o życie wieczne; †Józef Ciołek; †Czesław Wolnik; †Edward
Świętek; †Dorota Wiśniewska; †Maria Staszel;
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.

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.

Parafialna Strona Internetowa i Facebook
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 .
BAPTISM / CHRZTY

Vivian Grabowski
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

4th Sunday in Ordinary Time

NEWS
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LITURGICALLY SPEAKING
1/30 Saturday of week 3 of the year
Saint Aedan of Ferns (c.550 - 632)
He was the son of an Irish tribal chieftain and studied
under St Finian and St David. He was the first bishop of
Ferns, in Ireland, and founded many churches and monasteries.

1/31 St John Bosco (1815 - 1888)
He was born in Piedmont of a peasant
family, and he was brought up by his
widowed mother. He became a priest,
and his particular concern was for the
young.
Despite many difficulties,
caused both by the anti-clerical civil
authorities and by the opposition of some senior people
within the Church, his enterprise grew, and by 1868 over
800 boys and young men were under his care. To ensure
the continuation of his work, he founded a congregation,
which he named after St Francis de Sales (a saint for
whom he had great admiration), and today the Salesians
continue his work all over the world

2/1

Wednesday of week 4 of the year
St Brigid (451? - 525)

She was born in 451 or 452 at Faughart, near Dundalk, in
Ireland. Her name is that of the pagan goddess of fire.
She converted to Christanity, inspired by the preaching
of St Patrick. She founded a double monastery, of monks
and nuns, at Kildare, the first women’s monastic community in Ireland, and she died there in 525.

2/2

Presentation of the Lord

Known originally as the Feast
of the Purification of the
Blessed Virgin, the Feast of
the Presentation of the Lord is
a relatively ancient celebration. The feast celebrates the
presentation of Christ in the
temple at Jerusalem on the 40th day after His birth.

2/3 St Blaise, Bishop, Martyr
He was bishop of Sebaste and was martyred, probably
early in the fourth century. Devotion to him spread
throughout the Church during the Middle Ages. He is
particularly invoked for disorders of the throat.

2/4 Saturday of week 4 of the year
St. Veronica
She was martyred at Catania in Sicily, probably during
the persecution of Decius (250-253). Devotion to her was
widespread in the Church in the earliest times and she is
mentioned in the Roman Canon of the Mass.
CHICAGO

The 2017 Annual Appeal is underway. Many of our parishioners have received a mailing from Archbishop Cupich. He asks that you make a pledge to the 2017 Annual
Catholic Appeal. As you review the mailing from
Archbishop Cupich, please note the ministries and services funded by the Appeal. Note that when our parish
reaches its goal of $ $22,421.00 in paid pledges, 100% of
the additional funds received will be returned to us for
use in our parish.

Feast of St. Blasé - February 3
The custom of the blessing of throats
will take place at the end of all masses.
Masses are celebrated at 6:00 am, 7:00
am, 8:00 am, 5:00 pm and 7:00 pm.

First Thursday, Friday of the Month
Thursday February 2nd is the first Thursday of the
Month. As a parish family we pray vocations to the
priesthood and religious life. Friday February 3rd is the
first Friday of the Month and we pray in reparation to the
Sacred Heart of Jesus. At
5:00 PM we communally
recite the rosary followed
by a Mass in English. On
Saturday, after the 8:00
AM Mass, we pray the
Divine Mercy Chaplet or
Rosary.

Consecrated Life Day February 2
Prayer for Consecrated Life
O God, throughout the ages you have called women and
men to pursue lives of perfect charity through the evangelical counsels of poverty, chastity, and obedience.
We give you thanks for these courageous witnesses of
Faith and models of inspiration. Their pursuit of holy
lives teaches us to make a more perfect offering
of ourselves to you.
Continue to enrich your Church by calling
forth sons and daughters who, having
found the pearl of great price, treasure the
Kingdom of Heaven above all things.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Pope Francis Tweet
The unity of love is realised when
we announce together the wonders
God has done for us. “Be not afraid,
for I am with you”. Let us communicate hope and trust in
our time!

January 29, 2017

Book of the Month Club
Wounded Prophet - A Portrait of Henri J.M.
Nouwen by Michael Ford
The author interviewed over 100 of this formidable
teacher and preacher's friends, colleagues, and family
members in order to present a rounded picture of him.
The result is a thoughtprovoking and richly nuanced
portrait of the man considered to
be "one of the most remarkable
spiritual figures of his generation. In his ministry as pastor of
a community of people with developmental disabilities, Nouwen discovered "a whole new
adventure in grace among people who were broken in their
bodies but had a lot of wholeness to give in their hearts."

Book Review by Frederic and Mary Ann
Brussat

God is ready to forgive and forget our sins.
So let’s welcome His invitation to renew us….

Catholic Charities 2nd Annual Patrick J. Ryan
Main Event FRIDAY, FEBRUARY 3

According to Vatican Radio, Pope Francis stressed this to
faithful during his daily morning Mass at Casa Santa
Marta, as he reflected on the Letter to the Hebrews.
In his homily, Pope Francis underscored that the new
covenant which God makes with us in Jesus Christ, renews our heart. God renews all things “from the roots,
not only in appearance,” he said.
Change in Mindset - this new covenant, Francis explained, has its own characteristics. “The law of the
Lord,” he noted, “is not an external way of acting,” but
rather, enters hearts and changes our mindset, leading to
“a change of heart, a change of feeling, of way of acting,
and a different way of looking at things.”

The 2nd Annual Patrick J. Ryan
Main Event will be held on Friday,
February 3 at 6 p.m. at Drury Lane
in Oak Brook. This event will feature an exciting night of 8 - 10 talented, Golden Glove-style amateur
boxing fights, cocktails, hors d'oeuvres, a raffle and ringside seating with dinner. Funds will benefit the LOSS
Program for Children & Youth. Reservations and sponsorships are available. Contact Rose Marie LesniakMendez, Special Events Manager, at RMLesniakMendez@catholiccharities.net or 312-655-7290 for addit i o n a l
i n f o r m a t i o n .
P l e a s e
visit www.catholiccharities.net/pjrmainevent to register
or for information

Lent 2017
Days of Mercy and Forgivness
The Holy Father has indicated the Fourth Sunday of Lent
as a special moment of prayer and celebration of the Sacrament of Penance. In keeping with the Jubilee theme, the
Archdiocese of Chicago will observe this time as the
Days of Mercy and Forgiveness, on Friday and Saturday,
March 3 and 4, 2017, to express our communion with the
universal Church.

This week’s second collection
will be for repair of the elevator in
Resurrection Hall.
Thank you for your support.
CHICAGO

Smile on your face
Several children found a dead robin. Feeling that a proper
burial should be performed, they secured a small box and some cotton
batting, dug a hole in the back yard,
and made ready to dispose of the deceased. The minister's 5-year-old son
was chosen to say the prayer. And so
with great dignity, he intoned, "Glory
be to the Father...and unto the
Son...and into the hole he goes."
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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„O DEKALOGU CIĄG DALSZY...”

29 stycznia 2017

OBJAWIENIE PAŃSKIE - MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

Czwartek, 2 lutego
Święto Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej

Dziesięć Przykazań
Wyrażają one 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,
Mowy, 33,2,2.)

Jedność Dekalogu
*KKK-2069 Dekalog stanowi organiczną całość. Każde

jego "słowo" odsyła do każdego z pozostałych i do
wszystkich razem; wszystkie wzajemnie się warunkują.
Dwie tablice Dekalogu wyjaśniają się nawzajem;
stanowią one organiczną jedność. Przekroczenie
jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich
pozostałych (Jk 2,10-11). Nie można okazywać czci
drugiemu człowiekowi i zarazem nie czcić Boga, jego
Stwórcy. Nie da się wielbić Boga, nie miłując wszystkich
ludzi, Jego stworzeń.
Przykazania poznajemy za pośrednictwem Objawienia
Bożego, które przekazuje nam Kościół, oraz za
pośrednictwem głosu sumienia moralnego.

Obowiązujący charakter Dekalogu
*KKK-2072 Dziesięć przykazań, będąc wyrazem
podstawowych powinności człowieka względem Boga i
względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści
poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury
niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie
może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył
Bóg w sercu człowieka.
*KKK-2073 Przykazania zawierają ponadto powinności,
których materia jest sama w sobie lekka. Piąte
przykazanie zabrania na przykład obraźliwych słów; są
one jednak ciężką winą w zależności od okoliczności lub
intencji tego, kto je wypowiada.
Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy udział w Jego
misteriach i zachowujemy Jego przykazania; sam
Zbawiciel przychodzi, by miłować w nas swojego Ojca i
swoich braci, naszego Ojca i naszych braci.
(*KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego)

CHICAGO

2 lutego Kościół katolicki obchodzi
święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni
to na pamiątkę ofiarowania przez
Maryję i Józefa ich pierworodnego
syna,
Jezusa,
w
świątyni
jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest
to też święto Matki Bożej
Gromnicznej. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim,
jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając
Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego
święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie
Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. W Kościele
zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym
dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy
nieśli zapalone świece, która nadała świętu Pańskiemu charakter
maryjny. Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze
podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio
do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią,
grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego
przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest
Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla
zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć
nawet pogan. W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni
jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele
dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk
konającym. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie
podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się
gromnice.

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Z inicjatywy papieża Jana Pawła II,
2 lutego w Święto Ofiarowania
Pańskiego obchodzimy Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego.
Zakonnicy i siostry zakonne
gromadzą się, aby modlić się i
dziękować za dar powołania. W tym
dniu, w sposób szczególny otaczajmy modlitwą naszych
Księży ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii, którzy
posługują w naszej parafii. Niech dobry Bóg im błogosławi w
ich zakonnym życiu.

MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE
Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je
urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia
naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom
w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków,
przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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WAŻNE SPOTKANIE OPODATKOWANIE EMERYTUR
Zapraszamy emerytów oraz ich
rodziny, a także wszystkich, dla
których sprawa podwójnego
opodatkowania emerytur jest ważna, na spotkanie, dziś 29
stycznia 2017 po Mszy Św. o godz. 7:00 wieczorem w sali ks.
Borowczyka przy Kościele Św. Konstancji. Chcemy wspólnie z
Państwem omówić ten problem i podjąć pewne działania,
aby polscy emeryci mieszkający w Stanach Zjednoczonych
nie byli okradani i mogli żyć godnie. Zapraszamy Państwa
serdecznie do udziału w tym ważnym spotkaniu.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 29 stycznia
II składka zostanie przeznaczona na naprawę
windy w Resurrection Hall.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary!
ŚWIETO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
W czwartek 2 lutego obchodzimy Święto
Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej
Gromnicznej. Msze św. w naszej bazylice o
6:00, 7:00, 8:00 rano, 12:30 w południe
oraz o 7:00 wieczorem.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDEŁ
Natomiast w piątek 3 lutego, w dzień
wspomnienia św. Błażeja - patrona chorych
na gardło, jak co roku w naszym kościele
odbędzie się błogosławieństwo gardła. Nastąpi to
po każdej Mszy św. o 6:00, 7:00, 8:00
rano i o 7:00 wieczorem. Zapraszamy.

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2016
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia
podatkowego z ogólną kwotą ofiar złożonych na
naszą parafie w 2016 roku, proszeni są kontakt z
biurem parafialnym pod numer tel. 773-342-3636.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy za tydzień, 5 lutego
na Mszę św. o 12:30 pm w intencji
żyjących i zmarłych członków KŻR oraz
na wymianę tajemnic różańcowych.

KWESTA KATOLICKA 2017
Ofiary na rzecz Archidiecezjalnej Dorocznej
Kwesty Katolickiej 2017 r.

„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”
W tym tygodniu wiele rodzin w parafii już otrzymało lub
otrzyma list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie
zobowiązania na rzecz Kwesty Katolickiej, która wspiera
w takim samym stopniu parafialne programy
duszpasterskie jak i programy na szczeblu
archidiecezjalnym. Fundusze z Kwesty są wielką
pomocą w podejmowaniu wielu zadań i działań
duszpasterskich w naszej parafii. Jeśli nasza parafia
zbierze sumę w wysokości $22,421.00 w spłaconych
zobowiązaniach, to 100% dodatkowo zebranych
funduszy, zostanie zwrócona naszej parafii, do
wykorzystania na niezbędne potrzeby parafii. W tym
roku, motywem przewodnim kwesty są słowa: „Kochaj

bliźniego swego jak siebie samego”.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
pierwszego czwartku, piątku
i soboty miesiąca
*2 luty - Pierwszy Czwartek
Miesiąca - zapraszamy na
Mszę Św. o godz. 7:00 PM.
Szczególne zaproszenie
kierujemy do Liturgicznej
Służby Ołtarza.
*3 luty - Pierwszy Piątek Miesiąca - zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej
za grzechy osobiste i całego świata. Msza Św. o godz. 7:00
PM.
*4 luty - 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.

UŚMIECHNIJ SIĘ !!!

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
ogłasza zapisy na BEZPŁATNE KURSY
POMOCY PIELĘGNIARSKIEJ
i REHABILITACYJNEJ.
Kursy prowadzone są w jęz. angielskim.
Po uzyskaniu licencji pomagamy w
znalezieniu pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod
numer 773-282-1122 wewn. 401 lub 403. Zapraszamy.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Jan. 22, 2017/ 22 stycznia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,694.00
Envelopes/Koperty:
Loose Ck-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,517.00

$6,211.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($39.00)

Loss/Strata

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Jan. 22, 2017 / 1 lipca - 22 stycznia, 2017

$183,166.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Jan. 22, 2017 / 1 lipca - 22 stycznia, 2017

Gain / Zysk (week 30 - 2016 /17)

$175,000.00
$8,166.00

II COLLECTION: Jan. 22 2017 / II KOLEKTA: 22 stycznia, 2017
Church in Latin America / Kościół w Ameryce Łacińskiej
$2,195,00

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

29 stycznia 2017

MYŚL TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA
“Jedność chrześcijan to nie owoc naszych ludzkich wysiłków, ale dar zstępujący z góry…
Wzywamy do jedności chrześcijan, bo wzywamy Jezusa. Pragniemy żyć w jedności, gdyż
chcemy naśladować Chrystusa i praktykować
Jego miłość… To z głębi naszej wiary w Jezusa
Chrystusa wypływa konieczność jednoczenia się w Nim. ”
Papież Franciszek
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LUTY:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017
roku coroczna lista intencji zawiera jedną intencję
(ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu.
Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w
związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

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

“PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA”

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

Siedmiotygodniowe Seminarium Odnowy Życia w Parafii św. Jacka rozpocznie się dzisiaj, 29
stycznia pod przewodnictwem duchowym Ks.
Adama Piaseckiego. Spotkania odbywać się
będą w każdą niedzielę, w godz. 4:00 - 7:00 PM
w Resurrection Hall. Więcej informacji pod
numerem tel. 773-831-4994. Zapraszamy.

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.

SPOTKANIE OPŁATKOWE SODALICJI
ŚW. TERESY od DZIECIĄTKA JEZUS

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.

Zapraszamy dzisiaj 29 stycznia wszystkie członkinie
Sodalicji na spotkanie opłatkowe
w kawiarence w RH. 12:30 pm Msza św. w intencji
członkiń, a po niej wspólny Opłatek.

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
____________________________________________________

zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 pm.
___________________________________________________

KOPERTY PARAFIALNE
Drodzy parafianie! Jeśli ktoś nie odnalazł
swojego zestawu w wyłożonych kopertach
parafialnych na rok 2017 to bardzo prosimy
o kontakt z naszym biurem parafialnym.
Przy tej okazji bardzo zachęcamy do
korzystania z kopert. Jeśli ktoś jeszcze się formalnie nie zapisał
do parafii, prosimy, aby to uczynić. Korzystanie z kopert jest
bardzo ważne. Dla proboszcza, jest potwierdzeniem, że dana
rodzina aktywnie uczestniczy w życiu parafii, dla rodziny jest
ułatwieniem otrzymania wszelakich zaświadczeń, a dla kurii jest
dowodem, że parafia jest aktywna i parafianie biorą
odpowiedzialność za swoją wspólnotę, a jest to bardzo ważny
sygnał szczególnie teraz, gdy w diecezji trwa reorganizacja.
Dlatego jeszcze raz apelujemy o używanie kopert. Prosimy
również informować nas o wszelkich zmianach w adresach i
numerach telefonów. Dziękujemy.
CHICAGO

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

