ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

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

6:00 AM - For priests and sisters working in our parish;
7:00 AM - +Wacław, Józef, Teofila, Antoni Myśliwiec i zmarli z rodziny
Myśliwiec
8:00 AM - +Patrick Connolly, 4th death anniversary;
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące;

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

THURSDAY / CZWARTEK - January 10

CONFESSION / SPOWIEDŹ

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - January 7
6:00 AM - God’s blessing for the Congregation
7:00 AM - Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - O uzdrowienie z choroby raka dla Bogdana

TUESDAY / WTOREK - January 8
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank,
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące,
8:00 AM - God’s blessing for Fr. Francis Rog
7:00 PM - +Ireneusz Kitlas

WEDNESDAY / ŚRODA - January 9

6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 7:00 PM -

For living benefactors & parents of resurrectionists,
+Dusze w czyśccu cierpiące
God’s blessing for Paul
Za księzy i siostry pracyjących w naszej parafii

FRIDAY / PIĄTEK - January 11
6:00 AM - God’s blessing for Paul
7:00 AM - +O radość nieba dla zmarłych z rodziny Iwony
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Zdzisławy z okazji 50. rocznicy urodzin; +Danuta i Stanisław Kudyba

SATURDAY / SOBOTA - January 12
6:00 AM - +Parishioners
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM 5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Zmarli parafianie i dobrodzieje

SUNDAY / NIEDZIELA - January 13
6:00 AM 7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - +Stanisław Lis, +Zofia Klimaszewska, +Marianna Stadnik,
+Lucjan Milewski w 14. rocz. śmierci, +Władysława Wicek;
10:45 AM - +Marco Antonio Solis, +John E. Szewczyk;
12:30 PM - O Boże błog. w Nowym Roku dla członkiń Sodalicji Św.
Teresy a dla zmarłych o radość życia wiecznego, +Władysława i Józef
Ciołek;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian;

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.
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
PRAY FOR THE DECEASED MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Wacław Wierzbicki
+Zbigniew Zygmunt Sztukowski
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

THE EPIPHANY OF THE LORD
LITURGICALY SPEAKING
1/6 The Epiphany, Solemnity
Epiphany is commonly known as Three Kings’ Day or
the Feast of the Epiphany. It means “manifestation” or
“showing forth”. It is also called Theophany
(“manifestation of God”), especially by Eastern Christians. Epiphany refers not only to the day itself but to the
church season that follows it – a season that has a varied
length because it ends when Lent begins, and this depends on the date of Easter.
It commemorates the first two occasions on which Jesus’
divinity, according to Christian belief, was manifested:
when the three kings (also known as wise men or Magi)
visited infant Jesus in Bethlehem, and when John the
Baptist baptized him in the River Jordan. The Roman
Catholic and Protestant churches emphasize the visit of
the Magi when they celebrate the Epiphany.
There is an old custom of marking the doors of your
home with the initials of the three kings and the year with
chalk and burning incense.
Small packages of incense and chalk are available in the
sacristy after Mass.

JANUARY 6, 2019
REFLECTION

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

January 6
As soon as I believed there was a God, I understood I
could do nothing else than live for him alone- my religious vocation goes back to the same moment as my
faith. God is great! What a difference there is between
God and all that is not God!
January 7
Try to have as many relations with the poor as possible,
so that you establish trust and friendship. Live as much
as possible as they do.
January 8
Love should be what gathers you to myself, not distance
from my children. See me in them and, as I did at Nazareth, live close to them, lost in God.
January 10
I asked for religious lessons: Fr. Huvelin told me to kneel
down and go to confession, and then immediately sent me
to receive Holy Communion.
January 11
Oh my God! You’re so good, you took such good care of
me! How closely you were keeping me under your
wings, while I didn’t even believe you existed!

1/9 St. Adrian of Canterbury (910)
1/12 St. Aeired of Rievauix (1110-1167)
St. Marguerite Bourgeoys (1620-1700)

PRINCIPAL CELEBRATIONS OF THE
LITURGICAL YEAR 2019
Ash Wednesday
March 6
Good Friday
April 19
Easter Sunday
April 21
The Ascension of the Lord (Thursday) May 30
Pentecost Sunday
June 9
The Most Holy Body and Blood of Christ June 23
First Sunday of Advent
December 1
Today the 2nd collection
is for ENERGY NEEDS of the parish.

Thank you for your generous support.
CHICAGO

January 12
Islam shook me to the core. The sight of such faith, of
these people living in the continual presence of God,
made me glimpse something greater, truer than worldly
concerns. I started studying Islam. And then the Bible.
POPE FRANCIS TWEETS
Looking at Jesus we see the face of the God
who is Love, and we learn to recognize Him
in the faces of our brothers and sisters.

OFFERING ENVELOPES FOR 2019
Parish envelopes for 2019 have already been mailed.
If you do not receive them by the end of the December,
please contact the parish office. Just a reminder, they will
mailed quarterly so you will be receiving envelopes for
January, February and March. The next set of envelopes
will be mailed in March, and these will be
for April May and June.
For address change or any updates, please
contact the office as soon as possible.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

THE EPIPHANY OF THE LORD
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

The origin of many words/phrases
A SHOT OF WHISKEY
In the old west a .45 cartridge for a six-gun cost 12 cents,
so did a glass of whiskey. If a cowhand was low on cash
he would often give the bartender a cartridge in exchange
for a drink. This became known as a "shot" of whiskey.
THE WHOLE NINE YARDS
American fighter planes in WW2 had machine guns that
were fed by a belt of cartridges. The average plane held
belts that were 27 feet (9 yards) long. If the pilot used up
all his ammo he was said to have given it the whole nine
yards.
BUYING THE FARM
During WW1 soldiers were given life insurance policies
worth $5,000. This was about the price of an average
farm so if you died you "bought the farm" for your
survivors.

THE LIRA ENSEMBLE
invite you to a concert of

Polish & American Carols
with Polish Patriotic Music
Concert to be held at St. Hyacinth Basilica
on January 6, 2019 at 3:00 PM

Discounted tickets are available at the parish office.
Children to age 16 free.

CHICAGO

JANUARY 6, 2019
PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered parishioner, is kindly
reminded to stop by the parish office to register.
Registration takes only a few minutes. The Parish office
is open Monday through Friday from 8:00 am to 8:00 pm
with a lunch break from 1:00 – 1:30. The office is not
opened on Saturday or Sunday.
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.

SAVE THE DATE
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.

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, please contact
our office for more details (773)
342-3636 or email us at:

info@sthyacinthbasilica.org

KONCERT KOLĘD
I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
w wykonaniu „LIRA ENSEMBLE”
odbędzie się w bazylice Św. Jacka
w niedzielę, 6 stycznia 2019 o godzinie 3:00 PM

Zniżkowe bilety dla parafian można nabyć w biurze
parafialnym. Dzieci do lat 16 - wstęp bezpłatny

ST. HYACINTH BASILICA

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
ROZWAŻANIE
Święto Objawienia Pańskiego Epifania - Trzech Króli
6 stycznia Kościół obchodzi
uroczystość Objawienia Pańskiego, w
tradycji znaną jako Trzech Króli. Inna nazwa tego dnia to
Epifania. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku.
Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie
przeobraziła się właśnie w święto Trzech Króli. W liturgii
uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym
Narodzeniem.
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub według innych tłumaczeń - Mędrcach ze Wschodu,
którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem
szukając nowo narodzonego króla żydowskiego: „Weszli
do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.
Objawienie, nazywane z grecka Epifanią,
oznacza zjawienie się, ukazanie się Boga w ludzkiej
postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości
Objawienia pada na Trzech Królów. Pokłon magówmędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda,
wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos)
został poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do
Niego mędrcy, aby oddać cześć Bogu. Wydarzenie
wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki rzetelnemu
poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary.
Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol godności
królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirra - symbol
wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci
Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa
prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga
(kadzidło) oraz prawdziwego króla (złoto). Z uroczystością
Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy,
kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na
drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te,
interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu
odczytywano to inaczej. Napis „C+M+B” (imię Kacper po
łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo:
Niech Chrystus błogosławi mieszkanie! - łac. Christus
mansionem benedicat! Dom kropi się wodą święconą, a
spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy.
Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na
temat personaliów Trzech Króli, natomiast więcej jest
legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość
darów ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w tradycji
VI wieku zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim
nazwano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło
kolejnych 300 lat. Trzej Królowie czczeni są jako patroni
podróżujących, pielgrzymów, handlowców, właścicieli
gospód oraz kuśnierzy.
CHICAGO

6 STYCZNIA 2019
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;

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.

PAPIESKA INTENCJA NA STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna:

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej,
aby za przykładem Maryi odpowiedziała na
wezwanie Pana do przekazywania światu
radości Ewangelii.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 6 STYCZNIA na
Mszę św. o 12:30 w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
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.

6 STYCZNIA 2019
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. Po więcej informacji
prosze dzwonić: (773)342-3636 lub pisać na email:
info@sthyacinthbasilica.org.
ZAPISY DO PARAFII

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.
Wiecej informacji na temat tego wydarzenia można
znaleźć na stronie: www.marchforlife-chicago.org.
CHICAGO

Parafianinem jest osoba, która zadeklaruje
chęć przynależności poprzez zapis do
parafii. Osobami należącymi do naszej
parafii są ci, którzy:
- formalnie zapisali się do parafii
- praktykują swoją wiarę
- wspierają naszą parafię swym darem materialnym
Formularze zapisu są dostepne w biurze parafialnym
Tylko zapisany członek wspólnoty parafialnej może
otrzymać różne zaświadczenia wynikające z
przynależności do danej wspólnoty oraz załatwić wszelkie formalności związane z sakramentami, jak np.:
chrzest czy sakrament małżeństwa. Zachęcamy do
zapisania się do naszej bazyliki.
PROGRAM RACHEL
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w
najbliższych, przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli
poroniłaś i bardzo cierpisz, przyjdź.
Jeśli dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się,
zadzwoń: s. Maksymiliana Kamińska: 773 656 7703
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
December 23, 2018 / 23 grudnia 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Building Fund

$ 7,962.00
$(9,625.00)
$(1,663.00)
$ 4,619.00

6 STYCZNIA 2019
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
___________________________________________________

December 25, 2018 / 25 grudnia 2018 - Christmas
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Building Fund

$22,651.00
$ 7,132.00

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!

THANK YOU FOR ALL
DONATIONS TO ST. HYACINTH
BASILICA DURING
CHRISTMAS TIME.
MAY GOD REWARD YOU WITH
HIS ABUNDANT BLESSINGS.
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE
OFIARY ZŁOŻONE W CZASIE
BOŻEGO NARODZENIA.
NIECH PAN BÓG HOJNIE WYNAGRODZI
SWOIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM.

OBCHODY LITURGICZNE W ROKU 2019
Środa Popielcowa
Wielki Piątek
Wielkanoc
Zesłanie Ducha Świętego
Boże Ciało
I Niedziela Adwentu

6 marca
19 kwietnia
21 kwietnia
9 czerwca
23 czerwca
1 grudnia

KOPERTY PARAFIALNE
Informujemy, że koperty parafialne na rok 2019 zostały
wysyłane pocztą. 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.

Dzisiaj druga składka przeznaczona
będzie na opłacenie ogrzewania i
oświetlenia kościoła.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

