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MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. – 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 14
6:00 AM - God’s blessing and health for Paul
7:00 AM - Nini Centeno - blessings on her Nameday; +Wacław
Wierzbicki, +Helena Zając
8:00 AM - +Janusz Pacyk, +Jan Skrzypek
7:00 PM - O błogosławiony rok szkolny dla wszystkich studentów;
Przebłagalna za grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące;

TUESDAY / WTOREK - January 15
6:00 AM - God’s blessing for Paul and his family;
7:00 AM - +Wacław Wierzbicki, +Helena Zając
8:00 AM - +Janusz Pacyk, +Jan Skrzypek,
7:00 PM - O błogosławiony rok szkolny dla wszystkich studentów;
Przebłagalna za grzechy w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące;
+Janusz Pacyk;

WEDNESDAY / ŚRODA - January 16
6:00 AM - +Bernice Deron
7:00 AM - O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
+Wacław Wierzbicki, +Helena Zając, +Janusz Pacyk;
8:00 AM - +Bridget & Joseph Connolly
7:00 PM - +Wacław Wierzbicki, +Janusz Pacyk;

THURSDAY / CZWARTEK - January 17
6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 7:00 PM -

+Janusz Pacyk;
+Helena Zając;
+Matthew & Harriett Czajkowski;
+Wacław Wierzbicki, +Janusz Pacyk;

FRIDAY / PIĄTEK - January 18
6:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:00 AM - +Zmarli z rodziny Iwony; +Wacław Wierzbicki, +Helena
Zając;
8:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:00 PM - +Janusz Pacyk; +Karol Żak;

SATURDAY / SOBOTA - January 19
6:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Wacław Wierzbicki, +Helena
Zając;
8:00 AM - +Janusz Pacyk;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Mieczysława z okazji urodzin;
+Wacław Wierzbicki, +Janusz Pacyk;

SUNDAY / NIEDZIELA - January 20
6:00 AM - +Janusz Pacyk;
7:30 AM - +Jan Plewa;
9:00 AM - +Stanisław Lis, +Zofia Klimaszewska, +Lucjan Milewski w
14. rocz. śmierci, +Władysława Wicek, +Wacław Wierzbicki, +Helena
Zając, +Tadeusz Tekin, +Władysław Niewiarowski, +Teresa Jerominska,
+Genowefa & Antoni Bieg, +Zmarli z rodziny Bieg i Kałuża, +Janusz
Pacyk;
10:45 AM - +Milica Kainovic;
12:30 PM - +Władysława i Józef Ciołek, +Wacław Wierzbicki, +Janusz
Pacyk;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; O potrzebne łaski dla Mieczysława z ok. urodzin;
+Wacław Wierzbicki, +Janusz Pacyk;

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

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.
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
† Janusz Pacyk
†Jan Skrzypek
†Helen Michaelson
If you would like to become our parishioner, please
contact our parish office. Being a registered parishioner
is very important. When wanting to be a godparent or
sponsor, many parishes require that you show that you
are an active member of some parish. If you are not registered, we
cannot provide that documentation.
Jeśli chcesz zostać członkiem naszej wspólnoty, już dziś zarejestruj się
w naszym biurze parafialnym. Tylko zapisany członek wspólnoty
parafialnej może
otrzymać różne zaświadczenia wynikające z
przynależności do danej wspólnoty oraz załatwić wszelkie formalności
związane z sakramentami.

THE BAPTISM OF THE LORD
LITURGICALY SPEAKING
01/13 - Baptism of the Lord
As we celebrate the Baptism of
the Lord, we also honor our own
baptism as our initiation into the
Christian life and community.
In the Gospel, the baptism of Jesus, with his immersion
and then emergence from the water, points to his later
submission to God at his death, and his emergence from
the grave at his resurrection. This pattern of death and
resurrection is our path too, as followers of Jesus.
Throughout life, often in small ways, we learn to
surrender our limited and self-centered agendas. This
surrender often feels like death. The sacrament of
Baptism ritually enacts this pattern to remind us of Jesus
death and resurrection, so that we too might embrace the
deaths and resurrections of our own lives. As Jesus
emerged from the water, he encountered his Father and
the Holy Spirit. Like Jesus, we can know we are God’s
beloved, empowered by the Spirit.
01/17 - St. Anthony, Abbot
Anthony "the Great", the "Father of Monks.
He was born in Middle Egypt (about 250) of
distinguished parents. After their untimely
deaths, he dedicated himself wholly to acts
of mortification. One day while in church he
heard the words of the Gospel: "If you wish
to be perfect, go, sell what you have, and give it to the
poor". Without delay he sold his property, gave the proceeds
to the poor, and went into the desert. When overcome by
fatigue, his bed was the hard ground. He fasted rigorously,
ate only bread and salt, and drank only water. Nor would he
take food before sundown; at times he passed two days
without any nourishment. Often, too, he spent whole nights
in prayer. The saint suffered repeatedly from diabolical
attacks, but these merely made him more steadfast in virtue.
He died in 356 on Mount Kolzin by the Red Sea, 105 years
old. St. Anthony lived in solitude for about twenty years.
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev.
Antoni Bus, Franciszek Wietrzak, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski,
Henry Frank; Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk

Today second collection is for the altar
renovation. Next week, January 20, the
2nd collection is for the Church in Latin
America.Thank you for your support.
CHICAGO

JANUARY 13, 2019
REFLECTION

Jesus Day by Day.
Daily reflections by Bl. Charles de Foucauld

January 14
It is only on the path, obeying as a child obeys parents,
that you will fulfill your vocation to Love. “The more
united people are to the church, the more united they are
to the Holy spirit which gives it life, the more they love
the one whose body it is, our Beloved Lord Jesus.
January 15
To pray is to think about Jesus and love him… The more
we love, the better we pray…
January 16
I won’t be happy until I’ve found the most misunderstood
and despised tribe on the face of the earth, the single
poorest individual, and said to them; “The Lord Jesus is
your brother and has raised you up to himself…”
January 17
"A good criterion for measuring success in life is the
number of people you have made happy." --Robert J.
Lumsden
January 18
"The time is always right to do what is right." --Martin
Luther King Jr.
January 19
"Let yourself be silently drawn by the stronger pull of
what you really love." –Rumi
Week of Prayer for Christian Unity
At least once a year, Christians are reminded of Jesus’
prayer for his disciples that “they may be one so that
the world may believe” (John 17.21). Hearts are
touched and Christians come together to pray for their
unity. Congregations and parishes all over the world
exchange preachers or arrange special ecumenical
celebrations and prayer services. Traditionally the week
of prayer is celebrated between 18-25 January, between
the feasts of St Peter and St Paul. In the southern
hemisphere, where January is a vacation time, churches
often find other days to celebrate it, for example around
Pentecost, which is also a symbolic date for unity. The
theme for the week of prayer in 2019: "Justice, and
only justice, you shall pursue ..." is inspired by
Deuteronomy 16:18-20.
POPE FRANCIS TWEETS
If we live as Jesus taught us, and in
harmony with what we proclaim, our
witness will bear fruit.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

THE BAPTISM OF THE LORD
Sr. Mariola and her group
of merry helpers
decorating the church for
Christmas. Thank you to
all who came to help.

JANUARY 13, 2019
OFFERING ENVELOPES FOR 2019
Parish envelopes for next two months of 2019
have already been mailed. The envelopes are
missing the parishioners’ numbers. We kindly
ask you to mark your number on each envelope to help us
to record your donations. Thank you for your
cooperation.
If you havn’t received the envelopes please contact the
parish office. Just a reminder, they will mailed quarterly.
For address change or any updates, please contact the
office as soon as possible.

Sunday, January 13, 2019
Respect Life Rally, Mass, and March
8 AM Youth Rally for Life in Holy
Name Cathedral Auditorium
11 AM Archdiocesan Mass for Life at
Holy Name Cathedral celebrated by Cardinal Cupich
2 – 4 PM. March for Life at Federal Plaza.

Siostra Mariola z grupą
wolotariuszy dekorują kościoł
na Boże Narodzenie.
Bóg zapłać wszystkim
za pomoc.

Heating Pipe
Last week during the announcements, we told you of much needed
repair of a steam pipe for the parish
heating system. The 10 inch pipe lies
below the school yard concrete
which we needed to open up. The
length of pipe that is damaged
needed to be cut out and then a new
piece of pipe needed to be welded
into its place. The length of pipe that
was replaced was just over 14 feet. Hopefully this repair
will do the job. We may need to think of a more permanent solution to the issue in the near future.
This is an emergency project so we kindly ask for donations to cover the
costs of materials
& labor. Estimated
cost is $10,000.
Thank you for all
support.
CHICAGO

STREET BANNERS
On the occasion of our 125th
Jubilee we would like to have
beautiful banners that will be hung
all year 2019 on the Avondale
district pillars.
If you would like to sponsor one of
the street banners - cost of one
banner is $250 - please contact our
office for more details:
(773)342-3636 or email:

info@sthyacinthbasilica.org
JANUARY 21 - 28, 2019
World Youth Day (WYD) is a
worldwide encounter with the
Pope which is typically celebrated
every three years in a different
country. WYD is open to all young
adults who want to take part in a festive encounter with their
contemporaries centered on Jesus Christ. This event is an
opportunity to experience in first person the universality of
the Church; to share with the whole world the hope of many
young adults who want to commit themselves to Christ and
others. World Youth Day is a unique way to deepen your
faith and grow closer to Christ, by means of prayer and the
sacraments, together with thousands of other young people
who share your interests and ambitions.
January 21 - 28, 2019
Crowne Plaza - Panama City, Panama
ST. HYACINTH BASILICA

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
ROZWAŻANIE - KS. PROBOSZCZ

CHRZEST PAŃSKI
Niedziela Chrztu
Pańskiego kończy liturgiczne
obchody świąt Bożego Narodzenia. Mały Jezus
narodzony w Betlejem przyjmuje opiekę swojej Matki
Maryi oraz ojca św. Józefa. Przyjmuje hołd pasterzy i
cześć jaki składają Mu Trzej Królowie. Wszyscy
przychodzą do Jezusa, bo albo usłyszeli orędzie anioła
albo wiedzeni gwiazdą idą za znakiem jaki im
towarzyszył.
Dzisiaj Jezus, już dorosły, przychodzi do Jana
nad Jordan i staje niejako w kolejce, jak każdy, który
chce przyjąć chrzest z wody na odpuszczenie grzechów.
Bo potrzeba było ”prostować kręte drogi naszego życia
dla Pana”, który już przychodzi i przyjmując chrzest
uczynić to co sprawiedliwe w oczach Boga.
On niewinny, sprawiedliwy przyjmuje chrzest
nawócenia, ten, który był bez zmazy grzechowej, pełen
łaski, dobra staje obok nas, obok człowieka, dla którego
przyszedł, aby go odkupić. Towarzyszy temu przedziwne
zjawisko. Na Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba
słychać głos Ojca: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie”. Jezus jest „namaszczony”
Duchem Świętym, który Go najściślej łączy z Ojcem.
Jezus wstępując do Jordanu uświęcił wodę, która stała się
symbolem oczyszczenia i udziału w Jego tajemnicy. Jak
naucza papież Franciszek, „Urodziliśmy się dwukrotnie:

najpierw do życia naturalnego, a po raz drugi, dzięki
spotkaniu z Chrystusem w źródle chrzcielnym. Tam
umarliśmy dla śmierci, aby żyć jako dzieci Boże na tym
świecie. Tam staliśmy się ludźmi, tak jak sobie tego
nigdy nie wyobrażaliśmy. Właśnie dlatego wszyscy
musimy szerzyć woń krzyżma, którym zostaliśmy
namaszczeni w dniu naszego chrztu” (Audiencja
generalna, 2.08.2017).
Namaszczeni Duchem Świętym podczas naszego
chrztu św. staliśmy się dziećmi Bożymi, Zaproszeni do
uczestnictwa w całym dziedzictwie Boga Trójjedynego.
Partycypujemy w wielkiej godnosci naszego Boga Jezusa
Chrystusa jako Króla, Kapłana i Proroka. To nie tylko
przywilej, ale i zadanie. Dzięki obecności Ducha
Świętego, upodabniamy się do Chrystusa i pełnimy wolę
Bożą. Jeśli będziemy promieniować świętością, to wtedy
inni będą mogli
zobaczyć w nas
autentycznych
świadków obecności
Boga w świecie .
CHICAGO

13 STYCZNIA 2019
Podziękowania
Kończy się okres Bożego Narodzenia. W naszej
długowiekowej tradycji zachowujemy wystrój
bożonarodzeniowy, śpiewamy kolędy do 2 lutego,
odwiedzamy domy wiernych z wizytą kolędową.
Kochani w tym okresie tak wiele otrzymaliśmy od
Dobrego Boga, samego Syna – Jezusa Chrystusa,
narodzonego z Maryi Panny. To największy DAR, jaki
mogliśmy otrzymać. Skorzystaliśmy z Sakramentu
Pojednania i tak gremialnie przystąpiliśmy do Komunii
św., aby przyjąć Nowonarodzonego Boga. Składaliśmy
sobie życzenia w gronie najbliższych i łamaliśmy się
opłatkiem. Przeżywaliśmy już 19 Wigilię organizowaną
dla samotnych, bezdomnych, opuszczonych. I znowu
byliśmy razem. Tyle dobra, ciepła, radości, prostego
uśmiechu i tak wiele życzliwości, że aż najpiękniejsza
modlitwa, życzenie popłynęło z ust ludzi prostych:

„Panie tak bardzo chcielibyśmy, aby Boże Narodzenie
było każdego dnia”.... To jest zadanie dla nas na ten

Nowy Rok. Ten czar Bożego Narodzenia nie może zakończyć się dzisiejszą uroczystością.
Za każdym razem, kiedy szczerze zapragniemy być przy
boku drugiego człowieka, tam będzie Boże Narodzenie.
Kiedy obdarzę drugą osobę szczerym uśmiechem,
tam będzie Boże Narodzenie.
Kiedy bezinteresownie pospieszę do mojego sąsiada, który
potrzebuje wsparcia i pomocy,
wtedy będzie Boże Narodzenie.
W każdym czasie i miejscu, gdzie Bóg potrzebuje moich
dłoni, sprawnych nóg i serca gotowego pomóc,
tam jest Boże Narodzenie.
Takiego doświadczenia życzę Wam wam z całego serca.

Ks. Stanislaw, CR proboszcz

KONCERT KOLĘD
w wykonaniu Chóru Bazyliki św. Jacka
oraz Scholi Młodzieżowej „Emaus” i
Dziecięcej „Aniołki Jackowa” odbędzie się w
niedzielę, 13 stycznia, po Mszy św.
o godz. 12:30 PM.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania
kolęd przy żłóbku.
OPŁATEK SODALICJI
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Wszystkie członkinie Sodalicji zapraszamy na
spotkanie opłatkowe w niedzielę, 13 stycznia
2019 w kawiarence w Resurrection Hall.
Program spotkania:
12:30 PM - Msza Św. w intencji członkiń;
1:30 PM - Kolędowanie w kościele
2:00 PM - Opłatek;
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
W niedzielę 6 stycznia
obchodziliśmy uroczystość
Objawienia Pańskiego.
Podczas Mszy św.
o godzinie 9:00 rano
zawitali do naszej bazyliki
Trzej Królowie: Kacper,
Melchior i Baltazar,
którzy złożyli pokłon
Dzieciątku w żłóbku.

Dziękujemy siostrze
Annie za przygotowanie
procesji i strojów oraz
dzieciom za uczestnictwo
w tym ważnym
wydarzeniu.
“Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją;
padli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu: złoto,
kadzidło i mirrę” - Mt 2,11.

OPŁATEK GRUP PARAFIALNYCH
Spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich odbędzie się w niedzielę,
20 stycznia o godzinie 2:15 PM w Resurrection Hall.
Opłatek grupy modlitewnej św. O. Pio odbędzie się w
niedzielę, 20 stycznia, po Mszy św. wieczornej.

SIEDMIOTYGODNIOWE SEMINARIUM
ODNOWY WIARY W PARAFII ŚW. JACKA
Jeżeli pragniesz umocnić swoją relację z Bogiem,
nauczyć się modlić, lepiej poznać Jezusa, ożywienia
darów Ducha Świętego i prawdziwego życia wiarą, to
duchowe wydarzenie jest dla Ciebie.
Seminarium odbędzie się pod duchową opieką ks. Adama
Piaseckiego, C.R. Spotkania będą odbywały się w godz.
od 4:00 PM do 6:30 PM w Resurrection Hall.
PLAN SEMINARIUM
17 lutego:
„Dobra Nowina o Zbawieniu”
24 lutego:
„Boża Miłość”
3 marca:
„Grzech”
10 marca:
„Zbawienie w Jezusie”
17 marca:
„Wiara i nawrócenie”
24 marca:
„Duch Święty”
31 marca:
„Duchowy wzrost”

Zapisy na Seminarium odbywają się w biurze
parafialnym (773) 342-3636.
CHICAGO
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PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową do
Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza
Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się w
dniach od 3 do 12 kwietnia 2019.
W programie pielgrzymki m.in. Rzym, Watykan, Asyż,
Florencja, Wenecja, Padwa, Bolonia, Werona, Mediolan i wiele
innych pięknych miejsc. Koszt pielgrzymki wynosi $2,795. Po
więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę proszę dzwonić do
Blue Amber Travel (847) 630 3777.

BANERY ULICZNE
Z okazji jubileuszu naszej parafii
zostaną zawieszone przy ulicach
wokół bazyliki specjalne banery.
P r o s i my w s z y s t k i c h , k t ó r z y
posiadają biznesy i chcieliby
zareklamować swoją firmę, także
osoby prywatne, które chciałyby
ufundować taki baner o kontakt z ks.
Proboszczem lub z biurem parafialnym. Zachęcamy
do wsparcia tej inicjatywy. Koszt baneru to $250. Po
więcej informacji prosze dzwonić: (773)342-3636
lub pisać na email: info@sthyacinthbasilica.org.
KOLĘDA

Od Bożego Narodzenia do święta
Ofiarowania Pańskiego odbywa się wizyta
duszpasterska, popularnie nazywana
kolędą. Celem kolędy jest wspólna
modlitwa, zakończona błogosławieństwem,
poświęceniem domowników i mieszkania. Parafianie,
którzy chcieliby zaprosić księdza po kolędzie, mogą to
uczynić umawiając się bezpośrednio z wybranym
księdzem. Prosimy dzwonić do kancelarii parafialnej
(773) 342 - 3636.

MARSZ DLA ŻYCIA
Marsz w obronie życia poczętego
odbędzie się w niedzielę 13 stycznia
od godz. 2 - 4 PM,
przy Federal Plaza, 50 W. Adams.
Zapraszamy do czynnego udziału w Marszu wszystkie
chrześcijańskie rodziny, dla których życie poczęte, jest
prawdziwym fundamentem, abyśmy maszerując w obronie życia dawali wyraźne świadectwo na zewnątrz, naszej
odwagi i miłości do Bożego stworzenia.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
December 30, 2018 / 30 grudnia 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,162.00
$(9,625.00)
$(2,463.00)
$ 4,417.00

January 1, 2019 / 6 stycznia 2019 - Nowy Rok
Actual Sunday Collections / Kolekta
Building Fund

$ 5,305.00
$ 2,465.00

January 6, 2019 / 6 stycznia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Building Fund

$ 7,005.00
$ 3,953.00

The suggestion for a weekly donation to defray the church
expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów kościoła
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia. Dziękujemy
za nieustanne finansowe wsparcie!

KOPERTY PARAFIALNE
Koperty parafialne na najbliższe dwa miesiące 2019
zostały wysyłane pocztą. Na kopertach nie wydrukowano
numeru parafialnego. Zwracamy się z prośbą do parafian
o zaznaczenie na kopercie swojego numeru, co ułatwi
nam wpisywanie ofiar do systemu parafialnego. Bóg
zapłać.
Bardzo prosimy parafian, którzy w ostatnim czasie
zmienili adres zamieszkania o jak najszybsze
uaktualninie danych. Jeśli ktoś nie otrzymał
jeszcze kopert, prosimy aby skontaktował się z
biurem parafialnym.

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie
Zapisy na KURS POMOCY PIELĘGNIARSKIEJ
(CNA) i REHABILITACYJNEJ (PRA)
ZAPEWNIAMY:
• DOGODNE GODZINY
• DOŚWIADCZONYCH NAUCZYCIELI
ZATRUDNIENIA

Oferujemy klasy sobotnio-niedzielne oraz w tygodniu.
25 LAT DOŚWIADCZENIA
W celu zapisania się proszę dzwonić:
(773) 282 1122 WEW. 403, 401 WWW.POLISH.ORG

Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
renowację głównego ołtarza.
Za tydzień, 20 stycznia druga składka
przeznaczona będzie na potrzeby
Kościoła w Ameryce Łacińskiej.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 PM w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

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 PM 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.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ
DUSZY CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
_______________________________________________________

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
Naszą drogą młodzież zapraszamy.
---------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

