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8:00 A.M. (Eng); First Friday5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
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W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH
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6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
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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 6
6:00 AM - †Phyllis Zbikowski;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i Lucyny;
†Maria Staszel;
8:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00 PM - Dziękczynna za uzdrowienie za wstawiennictwem Św.
Charbela, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny;
TUESDAY / WTOREK - February 7
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - †Witold Ugolik;
8:00 AM - †Maria Staszel;
7:00 PM - Dziękczynna za uzdrowienie za wstawiennictwem Św.
Charbela, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny;
WEDNESDAY / ŚRODA - February 8
6:00 AM - Birthday blessings for Kasia, and in thanksgiving for the gift of
life, love and family;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony, Józefa, Pawła i
Kordianka; †Maria Staszel;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - Dziękczynna za uzdrowienie za wstawiennictwem Św.
Charbela, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny;
†Stanisław Czerepko;
THURSDAY / CZWARTEK - February 9
6:00 AM - For religious vocations;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; ††Wacław, Teofila, Józef i
Antoni Myśliwiec;
8:00 AM - †Violet Robarge;
7:00 PM - Dziękczynna za uzdrowienie za wstawiennictwem Św.
Charbela, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny;
FRIDAY / PIĄTEK - February 10
6:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Stephanie Zygmunt;
7:00 PM - Dziękczynna za uzdrowienie za wstawiennictwem Św.
Charbela, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny;
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy
Ramotowskiej z okazji 80-tych urodzin;
SATURDAY / SOBOTA - February 11
6:00 AM - For all the sick, suffering and lonely;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
11:00 AM - Za chorych z naszej parafii;
5:30 PM - †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael Connolly Sr. & Jr.;
†Andrey Jay; †Joseph Tokarz;
7:00 PM - †Michał Palidwór; †Janusz Łukaszuk w 2. rocznicę śmierci;
SUNDAY / NIEDZIELA - February 12
6:00 AM - †Małgorzata Szafran w 32. rocznicę śmierci;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Wacław Maszkiewicz;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel; †Patricia A.
Wenzl; ††Julian & Eufrozyma Chmielarz; †Marianna Kmita; Stanislaus &
Ludomira Smolenski;
12:30 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Victorii Dziurkiewicz i
jej rodziny; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danieli Gwiazdy;
†Rudolf Gwiazda w 14. rocznicę śmierci; ††Marianna & Konstanty
Łukaszyk;
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.
WELCOME / WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!

EWELINA&MICHAŁ ZEBURA

BAPTISM / CHRZTY
Dominika Julia Dolega
Victoria Joanna Dziurkiewicz
Anika Lidia Stanisz
Amy Solomianko
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Zuzanna Gąsiorowska;
† Irene Lee Lodarek;

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

5th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
2/5 Sunday of the 5th week of the year
2/6 St Paul Miki (1564/6 - 1597)
He was born in Japan between 1564
and 1566. He joined the Society of
Jesus and preached the gospel to the
Japanese people with great success.
When a persecution of the Catholics
arose he was arrested together with
twenty-five others. Mocked and tortured, they were eventually taken to
Nagasaki on 5 February 1597, bound to crosses and
speared.

2/7 Saint Mel
Saint Mel or Moel died in 488. He is said
to have been a Briton who came to Ireland
with Saint Patrick, his uncle, with whom
he worked until he was ordained in Ardagh. He is one of the earliest Irish saints
and gave the religious veil to Saint Brigid.

2/8

St Jerome Emiliani (1486 - 1537)

He was born near Venice
in 1486. He started his
career as a soldier but after he was taken prisoner
and then miraculously
liberated, he devoted himself to helping the poor,
distributing his own possessions among them also.
Two priests joined him in this task and in 1532 he
founded a religious order, the Clerks Regular of Somaschi, for the relief of poor and orphaned children. He
died at Somaschi (near Bergamò) in 1537.

St Josephine Bakhita (1869 - 1947)
Josephine Bakhita was born near Jebel
Agilere in the Sud Darfur (Sudan). Kidnapped when still very young, she experienced the cruelty of slavery as she
was sold several times in slave markets
of Africa. Finally she was rescued by an
Italian family and brought to Italy where
she not only became a Christian but also felt the call to
consecrate her life to God as a sister. She joined the Canossian Daughters of Charity and lived the rest of her life
at Schio, a small village near Vicenza. She died on 8
February, 1947.
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February 5, 2017
2/9 Thursday of the 5th week of the year
2/10 Friday of the 5th week of the year
St Scholastica (480 - 547)
She was born in Nursia in about
480, the twin sister of St Benedict.
She was dedicated to God from an
early age and followed her brother
to Cassino, where she died in
about 547.

2/11 Saturday Our Lady of Lourdes
In 1858 the immaculate Virgin Mary
appeared to Bernadette Soubirous,
near Lourdes in France, in the cavern
called “de Massabielle.” Through this
poor, fourteen-year-old girl, Mary
calls on sinners to change their lives.
She has inspired in the Church a
great love of prayer and good works,
especially in the service of the poor
and the sick.

Pope Francis Tweet
Nothing is impossible if we turn
to God in prayer. We can all be
builders of peace.

WORLD DAY OF THE SICK
Feb. 11 is World Day of the Sick, an observation introduced by Pope John Paul II as a way for believers to offer
prayers for those suffering from illnesses. The day coincides with the commemoration of Our Lady of Lourdes
and is an important opportunity for those who serve in
Catholic health ministry to reflect on caring for those
who are sick as well as those
who provide care to them.
A special Mass of anointing
will take place at 11:00 am.
All are welcome!

Scout Sunday
This Sunday at the 10:45 Mass our scouts
and their families, will be present and will
be serving at the Mass. A special congratulations to Leandro Bustos for receiving the Parvuli Dei (Children of God) emblem. Leandro
is a 4th grader at Our Lady of Grace. Also congratulations to Leonel Bustos for receiving the Light of Christ
emblem. Leonel is a 2nd grader at Our Lady of Grace.
Both will receive their emblems at Mass.
Welcome to our scouts and their family and friends!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NEWS

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.

Nightfever at Holy Name Cathedral
SATURDAY, February 18

Holy Name Cathedral, State and Superior Streets in Chicago, invites Chicago Catholics to attend Nightfever, beginning with a Mass celebrated by Cardinal Blase Cupich
at 7:30 p.m. Nightfever will begin at 9 p.m., following
the Mass. There will be Adoration,
Reconciliation, music and silence.
Night prayer will begin at 11:30
p.m. For more information, visit
www.nightfeverchicago.org.

Catholic Charities Mary's Closet in need of
Professional Clothing and Designer Clothing
Donations
Catholic Charities professional clothing center, Mary’s
Closet is in need of career-ready clothing, accessories and
shoes for men and women, especially in larger sizes. We
are also looking for high end designer clothing donations
to support the program’s annual Spring fundraiser, All
donated items can be dropped off at Catholic Charities,
721 N. LaSalle Street, Chicago on Monday through Friday from 8 a.m. – 7 p.m. or on Saturday from 9 a.m. – 5
p.m. or at our other drop-off location Relevant Radio, 145
S. Northwest Highway, Park Ridge Monday through Friday 9 a.m. – 5 p.m. For more information or for pick-up
service please visit, www.catholiccharities.net/
maryscloset or email maryscloset@catholiccharities.net.
CHICAGO
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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.

This week’s second collection
will be for the heating needs
of our church.
Thank you for your generosity.

Honor Flight Chicago
Honor Flight Chicago's mission is to
thank and pay tribute to World War II
veterans, by bringing them to Washington, D.C. for a day of honor and
remembrance at no cost to them.
Do you know someone who is a World War II Veteran? Visit www.honorflightchicago.org to learn
more about how you can refer them for an upcoming
flight, volunteer your time or donate to the cause.

Divorce Support Groups
The Archdiocese of Chicago provides divorce support groups at various parishes. The purpose of
these groups is to provide pastoral care to Catholics
and non-Catholics who have been effected by divorce with the hope to overcome the grieving process in a healthy way.
The approach of pastoral care may vary by parish.
Each group adapts the format that best meets the
need of its participants. These are some of the programs that are frequently used at parishes:

Divorce and Beyond
Divorce Care
Catholic Divorce Survival Guide
Twelve Steps Recovery

The meetings may vary from
once a week for a period of
time until continuous monthly meeting. For additional information on Divorce Support Groups contact Maryvel Torres, 312.534.8353 mtorres@archchicago.org
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V NIEDZIELA ZWYKŁA
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I PRZYKAZANIE - WARTOŚĆ I ZNACZENIE

Kochani Przyjaciele!
W ostatnią niedzielę stycznia
rozpoczęliśmy w naszej
wspólnocie cykl Niedziel
Katechetycznych. Tym samym
rozpoczął się nasz duchowy etap
trzyletniego przygotowania do
obchodów 125 lecia naszej
wspólnoty parafialnej. W tym
roku podjęliśmy temat X
Przykazań Bożych.
Pierwsze z nich brzmi:

„Ja jestem Pan, twój Bóg, który
cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz
miał cudzych bogów obok Mnie! (...). Nie będziesz oddawał
im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2-5) "Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz" (Mt 4,10).
Pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów
cudzych przede Mną” nakłada obowiązek stawiania Boga na
pierwszym miejscu w naszym życiu. Tego Boga mamy
poznać przez wiarę, Jemu w pełni zaufać i umiłować Go
przez wypełnianie Jego woli wyrażonej w przykazaniach.
Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko wierze,
czyli zaniedbywania pogłębiania wiary, niewiary,
wątpienia, ateizmu i agnostycyzmu.
Przykazanie to zabrania też grzechów przeciwko nadziei,
tzn. zuchwałej nadziei, rozpaczy, dążenia wyłącznie do
celów ziemskich.
Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko miłości
Bożej czyli: obojętności, niewdzięczności, oziębłości,
lenistwa duchowego, nienawiści do Boga.
Oprócz wiary, nadziei i miłości pierwsze przykazanie
przypomina o obowiązku służenia jedynemu Bogu. Służba
ta wyraża się przez adorację, modlitwę, ofiarę, składanie
Bogu przyrzeczeń i ślubów, które mają być wypełnione.
Potępionymi przez pierwsze przykazanie grzechami
przeciwko służeniu jedynemu i prawdziwemu Bogu jest:
zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, praktyki
magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia.
W kolejnych numerach niedzielnego biuletynu
pragniemy rowijać ukrytą treść Bożych Przykazań i z uwagą
słuchać Słów samego Boga i z radosnym sercem
podejmować ich treść w życiu codziennym.

Ks. Stanisław - proboszcz

MSZA ŚWIĘTA
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
W najbliższą sobotę 11 lutego obchodzimy
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.
Dodatkowa Msza św. w naszej bazylice ze
specjalnym błogosławieństwem i
udzieleniem sakramentu namaszczenia
chorych odbędzie się o 11:00 w południe.
Zapraszamy wszystkie osoby borykające się z
różnymi chorobami. Pragniemy prosić przez
wstawiennictwo naszej Maryi z Lourdes o uzdrowienie fizyczne
i duchowe. Ogarnijmy również modlitwą osoby przebywające
w szpitalach i domach opieki.
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

 Poniedziałek, 6 lutego - Wspomnienie św. męczenników
Pawła Miki i Towarzyszy

 Środa, 8 lutego - Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego
oraz św. Józefiny Bakhity, dziewicy

 Piątek, 10 lutego - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Sobota, 11 lutego - Wspomnienie
Najśw. Maryi Panny z Lourdes,
Światowy Dzień Chorego
Maryja objawiała się w tym miejscu 18 razy
prostej dziewczynie Bernadetcie Soubirous w
1856 r. Ukazała się jako piękna, młoda pani w
białej sukni przepasana niebieską wstążką z
różańcem w ręce. „Jestem Niepokalane
Poczęcie” – przedstawiła się. Wezwała do
modlitwy, pokuty i nawrócenia grzeszników.
Po uznaniu objawień przez Kościół, Lourdes
stało się sanktuarium. Odwiedza je rocznie 5
mln pielgrzymów. Jest miejscem modlitwy
ludzi chorych, przybywających tam z nadzieją na uzdrowienie.
Pielgrzymując do Lourdes trzeba przebić się przez zgiełk. Komu się to
udaje, dociera do sedna. Bezbronność, prostota, zaufanie – jednym
słowem – dziecięctwo Boże. To źródło duchowego uzdrowienia w obliczu
cierpienia. Ojciec święty Jan Paweł II przybył do Lourdes jako pielgrzym
w sierpniu 1983 r. i nazwał to miejsce niewymownym dowodem Bożej
miłości, a rocznicę pierwszego objawienia w grocie lurdzkiej ustanowił
Światowym Dniem Chorego, który obchodzony jest od 1993 roku.

"Zacznijmy jej słuchać !"
Wspomnienie o św. Janie Pawle II
„Bardzo Wam jestem bliski i
solidarny z Wami” – mówił do chorych
chory Papież. To była ostatnia zagraniczna
podróż Jana Pawła II. W Lourdes był 14 i 15
sierpnia 2004 roku. Cierpienie znaczyło
jego twarz, ciało, głos. „Klękając tutaj,

przy grocie Massabielskiej, ze
wzruszeniem odczuwam, że dotarłem
do kresu mej pielgrzymki” – padły przejmujące słowa. Jak
każdy pielgrzym Ojciec Święty zapalił świecę i napił się wody ze
źródła. Słaby Papież skierował do chorych mocne słowa:

„Jestem tutaj razem z Wami jako pielgrzym do
Najświętszej Dziewicy. Czynię moimi wasze modlitwy
i nadzieje, dzielę z Wami ten czas naznaczony
fizycznym cierpieniem, ale niemniej płodny w
cudownym zamyśle Boga. Chciałbym Was wszystkich
objąć, jednego po drugim, w sposób serdeczny moimi
ramionami i zapewnić Was, jak bardzo Wam jestem
bliski i solidarny zWami”.
Papież zamieszkał w zwykłym pokoju ośrodka, w
którym zatrzymują się osoby najbardziej chore i
niepełnosprawne. Podczas procesji różańcowej ze świecami,
schorowany Jan Paweł II jechał w papamobile, za nim podążali
chorzy i niepełnosprawni na wózkach lub specjalnych łóżkach
pchanych przez wolontariuszy. „Dobra Matko, miej litość

dla mnie; całkowicie oddaję się Tobie po to, abyś dała
Mnie swojemu drogiemu Synowi, którego pragnę
miłować całym sercem. Dobra Matko, obdarz mnie
sercem rozpalonym dla Jezusa” – wypowiedział Papież
drżącym głosem. Nazajutrz podczas Mszy św. mówił:
„Z Groty Massabielskiej Panna Niepokalana mówi
także do nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia.
Zacznijmy Jej nareszcie słuchać! ”.
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Panu: S. Smoniewski za ofiarę
$2000 dolarów (jako dar woli śp. Stanisława
& Ludomiry Smoniewskich);
*Pani: D. Everson za ofiarę $300 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda za ofiarę $200 dolarów;
*Panu :J.Szeszko za ofiarę w wysokości $150 dolarów;
*Państwu: F&A Dvorak za ofiarę $125 dolarów;
*Państwu: Mr&Mrs Mitchel Sas, G. Zając,
H. Markowski, T. Orlowska oraz osobie anonimowej
za ofiarę $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 5 lutego
II składka zostanie przeznaczona na
ogrzewanie naszej Bazyliki.

Bóg Zapłać za wszystkie ofiary
i wsparcie na ten cel!

MODLITWA ZA CHORYCH
I CIERPIĄCYCH
Panie Jezu, który z własnego
doświadczenia wiesz, co to znaczy
cierpienie, zmiłuj się nad sercami
zranionymi i obolałymi ciałami. Ty
sam bądź ich pokojem i
pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli
skarby ukryte w chrześcijańskim
przeżywaniu cierpienia. Niech
pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś
dla nas, przemieni troski nasze,
pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia
świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy
Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi
i przemienić w łaski miłości i odkupienia
dla wszystkich dusz. Amen.

UŚMIECHNIJ SIĘ !!!

CHICAGO

5 lutego 2017

KONCERT ORGANOWY
Zapraszamy wszystkich bardzo
serdecznie w sobotę 11 lutego o
godz. 20.00 do naszej bazyliki,
na
wspaniały Koncert
Organowy w wykonaniu
artystów:
pani Mirosławy Sojka-Topor sopranistki z Lemont i pana
Gedymina Grubby - organisty z Gdańska.
Kilka słów o nim...
Pan Gedymin Grubba ukończył Akademię Muzyczną
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Organista,
improwizator, kompozytor, aranżer, dyrygent,
organizator życia kulturalnego. W swoim repertuarze
artysta posiada pełen wachlarz literatury muzycznej,
począwszy od muzyki tabulaturowej po współczesną.
Dorobek kompozytorski obejmuje twórczość od
utworów solowych po wielkie formy
symfoniczne. Koncertuje na całym
świecie, biorąc udział w ponad 100
koncertach rocznie. Więcej onformacji
można znaleźć na jego stronie
internetowej: www.gedymin.org.

NIEPOKOJĄCE
FAKTY !!!
W roku 2016 co sześć
minut chrześcijanin
umierał z powodu swej
wiary - podaje mający
swoją siedzibę w USA Ośrodek Badań
Chrześcijaństwa w Świecie (Center for Study of
Global Christianity). Chrześcijanie są najbardziej
prześladowaną grupą religijną w świecie.

DRĘCZY CIĘ SMUTEK, WSTYD, LĘK I
DEPRESJA Z POWODU DOKONANEJ ABORCJI?!
Program Rachel oferuje pomoc psychologiczną, organizuje w lutym
rekolekcje „UZDROWIENIE PO ABORCJI” dla kobiet i mężczyzn,
którzy uczestniczyli bezpośrednio lub
pośrednio w aborcji i odczuwają z tego
powodu konsekwencje emocjonalne oraz
duchowe. Pomaga również kobietom
zmuszanym do aborcji. Daj sobie szanse,
zrzuć z siebie ciężar, który nosisz od lat.
Bóg czeka na Ciebie, aby obdarzyć Cię
miłością i przebaczeniem. Zadzwoń:
Sr.Maksymiliana Kamińska:773-656-7703
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Jan. 29, 2017/ 29 stycznia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,812.00
Envelopes/Koperty:
Loose Ck-Cash/Czeki-Gotówka:
$1,935.00

5 lutego 2017

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA
XXV SDCH - 2017

$5,747.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($503.00)

Deficit /Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Jan. 29, 2017 / 1 lipca - 29 stycznia, 2017

$188,913.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Jan. 29, 2017 / 1 lipca - 29 stycznia, 2017

Gain / Zysk (week 31 - 2016 /17)

$181,250.00
$7,633.00

II COLLECTION: Jan. 29 2017 / II KOLEKTA: 29 stycznia, 2017
Elevator Repair / Remont windy w RH
$3,638,00

Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
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.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy dzisiaj, 5 lutego na
Mszę św. o 12:30 pm w intencji żyjących
i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.

KOPERTY PARAFIALNE,
ZMIANA ADRESÓW, ZAPISY DO
PARAFII I ZAŚWIADCZENIA
O ZŁOŻONYCH OFIARACH
Drodzy parafianie! Sprzątnięte zostały już z
tyłu kościoła koperty parafialne na rok
2017. Bardzo prosimy o odbiór kopert w biurze parafialnym.
Prosimy również o uaktualnianie swych adresów i telefonów,
gdyż są niezwykle istotną sprawą dla prawidłowego
funkcjonowania biura parafialnego. Prosimy zatem naszych
parafian, którzy zmienili miejsce zamieszkania, czy numery
telefonów o podanie do biura parafialnego aktualnego adresu i
numeru telefonu. Zachęcamy również
tych, którzy uczęszczają do naszego
kościoła, a nie są zapisani do parafii, by
dokonali zapisu. Parafianie, którzy
potrzebują pokwitowania w celach
podatkowych za ofiary złożone na kościół
i remonty w roku 2016 proszeni są o
kontakt z naszą kancelarią parafialną.
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

