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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 - February 13
6:00 AM - †For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.;
7:00 PM - Za chorych, cierpiących i samotnych;

TUESDAY / WTOREK - February 14
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
8:00 AM - †Thaddeus Gagola;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
WEDNESDAY / ŚRODA - February 15
6:00 AM - Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła i Kordianka; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Janiny z okazji 85. urodzin;
8:00 AM - Health and blessings for Ann Connolly; ††Poor
souls in purgatory;
7:00 PM - O pokój na świecie;
THURSDAY / CZWARTEK - February 16
6:00 AM - For religious vocations;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:00 PM - †Ewa Piotrowski w rocznicę śmierci;
FRIDAY / PIĄTEK - February 17
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
8:00 AM - For blessings for the Congregation of the
Resurrection and for new vocations;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Zgromadzenia
Zmartwychwstańców oraz o nowe powołania;
SATURDAY / SOBOTA - February 18
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly
Sr. & Jr.;
7:00 PM - ††Michał & Seweryna Palidwór; †Janusz
Łukaszuk w 2. rocznicę śmierci; †Jadwiga Szumlańska w
miesiąc po śmierci;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 19
6:00 AM - Health and God’s blessings for Lucyna &
Ryszard Wojtas;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; ††Walter & Zofia Mazur;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
†Patricia A. Wenzl; ††Julian & Eufrozyma Chmielarz;
†Marianna Kmita; ††Stanislaus & Ludomira Smolenski;
12:30 PM - †Zbigniew Leżoń w 2. rocznicę śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Henryk Prokopowicz;

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

Dominika Julia Dolega
Anika Lidia Stanisz
Amy Solomianko
Victoria Joanna
Dziurkiewicz
Parish Web Page and Facebook
Check out the new Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. and the official Parish
Facebook page by clicking on the link on the home page of the
website.

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.

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.

7:45 A.M. & 6:45 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA: 7:45 rano & 6:45 wieczorem
SOBOTA:
5:00 P.M.

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 am;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 pm
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 am; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 pm. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

CONVENT / DOM SIÓSTR
3620 West Wolfram Street
Chicago, Illinois 60618
(773) 278- 4404
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LITURGICALLY SPEAKING

Pope Francis Tweet

2/12 Sunday of the 6th week of the year

Take action! Live life to the full!
And when others see the witness
you give, they may ask: why do
you live this way?

2/13 Monday of the 6th week of the year
2/14 Saints Cyril, monk, and Methodius, Bishop
2/15 Wednesday of 6th week of the year
2/16 Thursday of the 6th week of the year
2/17 Seven Holy Founders of the Servite Order
In the early thirteenth century seven young Florentines
formed a confraternity of laymen devoted to the praise of
Mary. In 1233, after a vision on the feast of the Assumption, they took up the life of hermits on Monte Senario
outside Florence. They went preaching through the whole
of Tuscany and founded the order of the Servants of the
Blessed Virgin Mary, known as the Servites, whose foundation was approved by the Pope in 1304.
Founder’s Day for the Congregation of the Resurrection
The Congregation of the Resurrection
is a religious community of priests,
permanent deacons and brothers serving in parishes and institutes in the
following countries of the world: Africa, Australia, Austria, Bermuda,
Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada,
Germany, Israel, Italy, Poland, Slovakia, Tanzania, the Ukraine and the
United States. The Congregation is organized into three
administrative provinces (Ontario-Kentucky, United
States of America, and Polish) and one region (South
American), with the General Headquarters located in the
city of Rome, Italy.
Our religious community began in Paris, France, on February 17, 1836, under the leadership of Bogdan Janski. It
developed from the social milieu of the Great Polish
Exodus that followed the November Uprising in 1830,
and was born from its spiritual needs. Janski became the
leading lay apostle of the Polish émigrés in France. This
enterprise was so successful and persevering that it led
many to renew their own religious life and even to sacrifice themselves for God and others.

2/18 Saturday of the 1st week of Lent
from Catholic Calendar

This week’s second collection
is the for parish heating costs.
Thank you for your generosity.
CHICAGO

Christian Hope is also the
“Expectation of the Resurrection,”
Pope Francis Says
“Christian hope is the expectation of something that
has already been accomplished and which certainly
can be realized for each one of us. Therefore, our resurrection also, and that of our dear deceased, is not
something that might or might not happen, but it is a
certain reality, in as much as it is rooted in the event
of Christ’s Resurrection. To hope, therefore, means to
learn to live in expectation; to learn to live in expectation and to find life. When a woman realizes she is
pregnant, she learns to live every day in the expectation of seeing the gaze of that child that will come. So
we must also live and learn from these human expectations and live in the expectation of seeing the Lord,
of encountering the Lord. This is not easy, but it can
be learned: to live in expectation. To hope means and
implies a humble heart, a poor heart. Only a poor one
knows how to wait. One who is already full of himself
and of his possessions does not put
his trust in anything other than
himself.”

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.
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Congratulations to Larry Nazimek!
Larry a longtime parishioner and lector of St. Hyacinth
was recently honored at a Blackhawks game. In Larry’s
own words: “If you watch Chicago Blackhawks hockey
games, you have undoubtedly seen the pre-game singing
of our National Anthem, where military members and
veterans go out on the red carpet to the cheers of the
fans. When the Winnipeg Jets visited the United Center
for their Jan. 26 game against the Blackhawks, I was
honored, along with IL Army National Guard 1Lt
Monica Perez and WW II USMC Vet PFC. Dominick
“Duke” Adducci.” Good
job Larry and thanks to
you and all of our men and
women in the Armed Services.

February 12, 2017

Mercy Home Heroes Marathon Team
Would you consider doing something Heroic in 2017?
Like running a marathon?
Join our Mercy Home for Boys & Girls' Heroes marathon
team and transform the life of an abused child in Chicago.
Mercy Home for Boys & Girls has been a solution for
kids in crisis since 1887. By joining our Heroes team, you
will make it possible for us to provide a safe home, emotional healing, and academic opportunities for children
who have suffered abuse, neglect, poverty, and abandonment.
Hebrews 12:1 calls us to "run with endurance the race
that is set before us." Is this your race? Join us as a Mercy
Home Hero, where we believe "No distance is too far to
save a child."
Sign up here: https://www.mercyhome.org/bank-americachicago-marathon/
Or contact Jim Harding at jimhar@mercyhome.org or
312-738-9381.

Catholic Charities Translation and Interpretation Network Recruitment

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.

Adult Confirmation
Are

you an adult who has not celebrated the sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be held
during the spring months throughout
the. Archdiocese. Preparation groups
are forming now. To register or for
information please telephone (312)
534-8032 or go to www.catechesis-chicago.org.
CHICAGO

The Translation and Interpretation Network Chicago
("TIN Chicago") is looking for bilingual individuals to
work as professional interpreters (as contractors/
freelancers) as needed in the Chicagoland area. Interpreters will provide professional interpretation onsite to hospitals, schools, and social services agencies. TIN Chicago
is looking for bilingual people who speak Spanish, Polish, Vietnamese, Urdu, Chinese, Hindi, Korean, Somali,
Burmese, Filipino, Amharic, and Swahili. All other languages not listed here are welcome as well. TIN Chicago
will be hosting an informational meeting and language
testing at 721 N. LaSalle Street, Chicago on Tuesdays
and Thursdays from 10 a.m. – 1 p.m. To confirm the details of this meeting and to learn more about job qualifications please contact Rafael Picerni at 312-655-7483
312-655-7483 or tintranslationchicago@gmail.com.

Catholic Charities Volunteer
Opportunities
Are you looking for an opportunity to volunteer? Catholic
Charities of the Archdiocese of Chicago is looking for
helpful, friendly volunteers to serve as greeters at the hospitality table at 721 North LaSalle Street in Chicago. The
volunteers will welcome guests and help with the intake
of clothing donations. The volunteer would serve a 2 or 3
hour shift on a Monday, Thursday, or Friday of their
choice between 8:30 a.m. - 2:30 p.m. For more information, email volunteer@catholiccharities.net or call the
Volunteer Relations department at 312-655-7322.
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181 ROCZNICA POWSTANIA ZGROMADZENIA
ZAKONU ZMARTWYCHWSTANCÓW
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, którego Księża
posługują w naszej bazylice obchodzą 17 lutego 181 rocznicę powstania swojego zgromadzenia.

„Jesteśmy z Wielkiej Emigracji. Wyrośliśmy z duchowych
potrzeb człowieka pozbawionego ojczyzny, domu, rodziny,
przyjaciół. Jesteśmy duchowymi synami Bogdana
Jańskiego, „pierwszego jawnego pokutnika Wielkiej
Emigracji” oraz apostoła. To on dał początek naszemu
Zgromadzeniu 17 lutego 1836 roku w Paryżu.”
HISTORIA ZGROMADZENIA
A TERAŹNIEJSZOŚC
W roku 1834, w Paryżu, Adam
Mickiewicz wraz z Bogdanem
Jańskim założyli stowarzyszenie,
które nosiło nazwę „Bracia
Zjednoczeni”. Należeli do niego
wybitni
intelektualiści,
przebywający na emigracji.
Oprócz Adama Mickiewicza i
Bodgana Jańskiego byli to: Stefan
Witwicki, Ignacy Domeyko, Cezary Wielogłowski, Cezary
Plater i inni. Póżniej stowarzyszenie przyjęło nazwę
„Bractwo Służby Narodowej”. Na jednym z zebrań tego
bractwa Adam Mickiewicz rzucił hasło: „Polsce potrzeba
nowego zakonu” i wskazał na Bogdana Jańskiego jako na
założyciela.
17 lutego 1836 r. Jański wraz z pierwszymi uczniami
rozpoczął życie wspólne i złożył ślub dozgonnej braterskiej
społeczności. Tę pierwszą wspólnotę nazwano „Domkiem
Jańskiego”, w której życie było przesiąknięte duchem
pokuty i modlitwy. Dla domowników Brat Starszy (tak
nazwano Jańskiego) wygłaszał nauki, prowadził modlitwy i
czytanie Pisma Świętego oraz komentował Ewangelię. W
1837 r. uczniowie Jańskiego przenieśli się do Rzymu.
Później dołączył do nich Jański. Tam zmarł w opinii
świętości, 2 lipca 1840 roku mając zaledwie 33 lata. Został
pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca w Rzymie. Po
jego śmierci jego dzieło kontynuowali jego uczniowie: ks.
Piotr Semenenko, ks. Hieronim Kajsiewicz i inni.
W poranek wielkanocny, 27 marca 1842 roku,
siedmiu braci złożyło swoje pierwsze śluby zakonne w
katakumbach św. Sebastiana na przedmieściach Rzymu.
Zostali
o ni
natchnieni,
by
p o ś w i ę ci ć
się
Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi
Zmartwychwstania” - bo umarli grzechowi i powstali z
Jezusem do nowego życia w prawdzie i miłości. Pierwsza
Reguła zgromadzenia została napisana w Wielkim Poście
1842 roku i stała się podstawą życia Wspólnoty i osobistego
uświęcenia. Ostateczna wersja Konstytucji została
zatwierdzona w 1860 roku, a nazwa Zmartwychwstańcy
pochodzi od wielkanocnych dzwonów, które brzmiały,
kiedy siedmiu członków wracało z katakumb do centrum
Rzymu. Patronami Zgromadzenia są Matka Boża i św.
Kajetan z Thieny. W Polsce Zgromadzenie działa od 1880 r.
Stolica Apostolska zatwierdziła działalność wspólnoty 10
marca 1888 r. Pierwszym przełożonym generalnym zakonu,
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wybranym w 1842 r. był Ks. Piotr
Semenenko, CR.
Cele m
Z gro ma dz enia
jest
rechrystianizacja Europy i stworzenie
chrześcijańskiego systemu społecznego i
odrodzenia społeczeństwa, a przede
wszystkim uświadamianie sobie i innym
potrzeby osobistego „zmartwychwstania” i
wspomagania społeczeństwa w tym samym
dążeniu.
Zmartwychwstańcy zajmują się przede
wszystkim pracą w parafiach oraz wychowaniem, pod
hasłem "Prawdą i Miłością". Propagują osiągnięcie tych
celów przez dynamiczne przeżywanie osobistych nawróceń
trwających całe życie. Zmartwychwstańcy prowadzą
działalność misyjną, seminaria, wspólnoty, wydawnictwa,
internaty i bursy akademickie. Prowadzą swą misję w
Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i w
Australii.
Założyciel zmartwychwstańców Bogdan Jański
zostawił swoim uczniom program odrodzenia religijnego i
narodowego. Podkreślał w nim, że walka o prawa narodowe
nie może stać w konflikcie z Bogiem i Kościołem. Nauczał
innych podchodzenia do ludzi z miłością i zrozumieniem.
Jego apostolski styl cechowały: taktowność, delikatność,
uczynność, skromność w zachowaniu i rozwaga. Księża
Zmartwychwstańcy pracują w naszej Parafii św. Jacka od
początku jej istnienia.

Módlmy się szczególnie w tym dniu za naszych księży, o
nowe powołania do wspólnoty zmartwychwstańców oraz
o rychłą beatyfikację założyciela zgromadzenia Bogdana Jańskiego.
SŁOWO PANA NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt 5, 36-37
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ARCHIDIECEZJALNA DOROCZNA
KWESTA KATOLICKA 2017
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”
W tym tygodniu wiele rodzin w parafii już otrzymało list
od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie zobowiązania
na rzecz Kwesty Katolickiej, może wielu z Was nawet
odpowiedziało na list kardynała z prośbą o wsparcie tej
kwesty. Doroczna kwesta 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 również w naszej parafii.
Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga,
powinniśmy równocześnie zastanowić się nad
okazaniem wdzięczności za to dobro. Jednym ze
sposobów jest finansowe wspieranie takich dzieł naszej
Archidiecezji i Kościoła na świecie. Wyznaczono nam do
zapłaty sumę $22,421.00 w spłaconych zobowiązaniach.
Kiedy nasza parafia osiągnie tę kwotę w spłaconych
zobowiązaniach, to 100% dodatkowo zebranych
funduszy, zostanie zwrócona naszej parafii, do
wykorzystania na zaspokojenie jej własnych potrzeb.
Dziękujemy za rozważenie możliwości złożenia daru na
tę kwestę. Szczęść Boże.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 12 lutego
II składka zostanie przeznaczona na
ogrzewanie naszej Bazyliki.

12 lutego 2017

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę. W
sposób szczególny pragniemy
podziękować :
*Państwu A&A Bogdan oraz panu S. Rembelinski, za
ofiarę $200 dolarów;
*Pani C. Lauerman za ofiarę $125 dolarów;
*Państwu: M&E Gaj, paniom: Z. Rychtarczyk oraz
pani T.Grab z rodziną za ofiarę $100 dolarów;

Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

ZUS i SOCIAL SECURITY
WAŻNE SPOTKANIE
Pani Agata Mikołajczyk pragnie
zaprosić drogich Państwa na
spotkanie, podczas którego
omawiane będą formy pomocy
polskim emerytom okradanym
przez ZUS i Social Security.
Spotkanie odbędzie się w sali
Resurrection Hall dzisiaj
12 lutego o godz. 1:30 PM po
zakończonej Mszy Św.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.

Bóg Zapłać za wszystkie ofiary
i wsparcie na ten cel!

UŚMIECHNIJ SIĘ !!!
Ksiądz Wikariusz na katechezie pyta
dzieci:
Ile mamy przykazań Bożych?
- Dziesięć - pada odpowiedź
- A ile kościelnych? - pyta dalej ksiądz
- To ksiądz nie wie? No kościelnych mamy dwóch - pan
Antek i pan Józek - odpowiadają dzieci.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY
NA MIESIĄC LUTY:

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

ROZLICZENIA
PODATKOWE ZA ROK 2016
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną
otrzymać zaświadczenie potrzebne do
rozliczenia podatkowego z ogólną kwotą
ofiar złożonych na naszą parafię w 2016
roku, proszeni są o kontakt z biurem
parafialnym pod numer tel. 773-342-3636.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Feb. 5, 2017/ 5 luty, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$4,002.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,457.00

$6,459.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($209.00)

Gain /Zysk

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Feb. 5, 2017 / 1 lipca - 5 lutego, 2017

$195,372.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Feb. 5, 2017 / 1 lipca - 5 lutego, 2017

Gain / Zysk (week 32 - 2016 /17)

$187,500.00
$7,872.00

II COLLECTION: Feb. 5, 2017 / II KOLEKTA: 5 lutego, 2017
Church Heating / Ogrzewanie Bazyliki
$3,440,00

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

12 lutego 2017

MYŚLI I SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
1. "Życie konsekrowane to wielki dar
Boga: dar dla Kościoła, dar dla Ludu
Bożego." (Na Dzień Życia Konsekrowanego)
2. "Naśladujmy podejście Jezusa
do chorych: On dba o wszystkich, podziela ich cierpienia i otwiera serca na
nadzieję." (Na Światowy Dzień Chorego)
3. "Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwrócimy
się do Boga w modlitwie. Wszyscy możemy stać się tymi,
którzy wprowadzają pokój...Nigdy nie zapominajmy modlić
się jedni za drugich. Modlitwa to nasza największa siła."
(3 lutego, Watykan)

4. "Zacznij działać! Żyj pełnią życia! A
inni widząc twe dobre życie i jakie
świadectwo dajesz mogą cię wówczas
zapytać: dlaczego żyjesz właśnie
tak?" (I sobota miesiąca - 4 luty, 2017)
Papież Franciszek

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.

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje również bezpłatne kursy języka
angielskiego na poziomie podstawowym i
średnio-zaawansowanym. Oferujemy
pomoc profesjonalnych nauczycieli oraz
komplet podręczników dla każdego studenta. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt do Zrzeszenia Amerykańsko
-Polskiego pod numer 773-282-1122 wewn. 409 i 405.

KOPERTY PARAFIALNE
Drodzy parafianie! Jeśli ktoś nie odebrał
swojego zestawu kopert 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
formalnie nie zapisał się 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 aktywne używanie kopert. Prosimy również
informować nas o wszelkich zmianach w adresach i numerach
telefonów. Dziękujemy.
CHICAGO

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

