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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
NEW OFFICE HOURS

Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JANUARY 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin; O
powrót do zdrowia dla Jana,
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla Marii Greczek; O zgodę i miłość
w rodzinie oraz o poyślne załatwienie sprawy; +Helena i Stefan Pyrz
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin; O
powrót do zdrowia dla Jana,
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz
7:00 PM - O Boże błog. dla Michała, Patryka i Marty; O Boże błog.
dla Marii Greczek; O zgodę w rodzinie; O pomyślne załatwienie
sprawy; +Maria Ligęza; +Jan Batkiewicz
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 22
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin; O
powrót do zdrowia dla Jana; O Boże błog. dla Leszka i pomyślne
zakończenie spraw;
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla Marii Greczek; O zgodę i miłość
w rodzinie oraz o pomyślne załatwienie sprawy; +Ks. Jan Ligęza
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin; O
powrót do zdrowia dla Jana;
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Za żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 24
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O Boże błog. dla siostry Marioli z ok. urodzin; O Boże
błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin; O powrót do zdrowia
dla Jana; +Marya & Piotr Małek
8:00 AM - Health & Birthday blessing for sister Mariola; Blessings for
Isabella, Juan & Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla siostry Marioli z ok. urodzin;
+Katarzyna i Wojciech Bryja
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina; O powrót do
zdrowia dla Jana; O szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi i jej dziecka
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Ks. Wojciech Bryja
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 26
6:00 AM - O powrót do zdrowia dla Jana, +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Jan Plewa
9:00 AM - +Edward Haruza, +Lucjan Milewski w 15. rocz. śmierci;
+Genowefa, Antoni Bieg oraz zmarli z rodziny Bieg i Kałuża;
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +For the repose of the soul
of Mamerto Ramirez, +Michele Frances Novak;
12:30 PM - O powrót do zdrowia dla Pawła Domaradzkiego; +Edward
Haruza, +Henryk Gąsowski, +Czesław Wolnik w 12. rocz. śmierci,
+Henryk i Stanisława Szkoda, +Jacek Wójcik o spokój duszy
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian

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
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.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI
PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Anthony Radzik & Brittany Smith

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 SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dolores Kielas Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk
Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org or visit official parish Facebook.
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LITURGICALLY SPEAKING
1/20

Saint Fabian, Pope or Saint Sebastian, Martyr
Pope St Fabian (- 250)
He became Pope in 236 and was martyred on 20
January 250, during the persecution of the Emperor
Decius.
St. Sebastian
Nothing is known about St Sebastian except the fact
that he was martyred early on in the persecutions of
Diocletian. St Ambrose knew of him and states that he
was already venerated in Milan in the fourth century.
One of the seven chief churches of Rome was built
over his grave in 367.
1/23 St Vincent (- 304)
He was born in Huesca and became a deacon of the
church of Saragossa (Zaragoza). He was tortured to
death in Valencia, in the persecution of Diocletian.
After his death, his cult spread rapidly through the
Roman Empire.
St. Francis de Sales Bishop, Doctor
He was born near Annécy, in Savoy,
studied the law, and was ordained to the
priesthood despite the opposition of his
father. His first mission was to reevangelize the people of his home
district (the Chablais), who had gone
over to Calvinism. Always in danger of
his life from hostile Calvinists, he
preached with such effectiveness that after four years
most of the people had returned to the Church

Pope Francis on Forgiveness
“It is not possible to live without
forgiveness, or at least you
cannot live well, especially in
the family. Every day we wrong
each other. We must take account of these errors that
we make due to our fragility and our selfishness.
However, what is required of us is to heal the wounds
we make straight away, to immediately weave again
the threads we have broken. If we wait too long, it all
becomes more difficult. And there is a simple secret for
healing wounds and undoing accusations: never let the
day finish without apologizing. … If we learn to say we
are sorry immediately and to offer mutual forgiveness,
the wounds are healed, the marriage is strengthened,
and the family becomes an increasingly solid home,
that resists the shocks of our evils, great and small.”

Jan 20.

1/24

1/25 The Conversion of Saint Paul
Saul, the young man who looked after the cloaks of the
men who were stoning St Stephen, grew into a
dedicated and efficient persecutor of Christians.
Today’s feast celebrates the day that Christ appeared to
him in a vision as he
was on the way to
Damascus, reproached
him
for
his
p e r s e cu t io n s
and
converted him to the
true faith.

POPE FRANCIS TWEETS
The spirit of the world is conquered with the
spirit of faith: believing that God is really in the
brother and sister who are close to me. The first step in
prayer is to be humble, go to the Father and say:
“Look at me, I am a sinner.” And the Lord listens.
CHICAGO

Jan 21.
Jan 22.
Jan 23.
Jan 24.
Jan 25.

Daily Meditations
“Can the wedding guests fast while the
bridegroom is with them?
“The sabbath was made for man, not man
for the sabbath. .”
But they remained silent.

He warned them sternly not to make
Him known.
“Go into the whole world and proclaim
the Gospel to every creature.”
Christian sacrifice is not of exterior
things, but of what is most interior and
personal.

To Rise With Christ
Instruction on Burial Rites Involving
Ashes / Cremated Remains of the Deceased
Recently, the Vatican's Congregation for
the Doctrine of the Faith has issued an Instruction, To
Rise With Christ, on the burial rites involving ashes /
cremated remains of the deceased. Specifically, To Rise
With Christ is addressing practices in society which
have grown in popularity in recent years in regard to the
care of cremated remains after death: the separation or
scattering of ashes, the retaining or display of ashes in
one’s home, or the use of ashes in the creation of
jewelry. In all of these cases the Instruction reiterates
the Church’s firm belief in the respectful care of ashes /
cremated remains of the departed, such that “the ashes
of the faithful must be laid to rest in a sacred place, that
is, in a cemetery or, in certain cases, in a church or an
area, which has been set aside for this purpose.”
ST. HYACINTH BASILICA
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Evening Prayer and Reception for
Bishop Rojas
Please join an evening prayer and
reception on Sunday, Jan. 19, for
Bishop Alberto Rojas who was
recently named as the Coadjutor
Bishop of San Bernardino, the nation’s
fifth largest diocese.
All are invited to attend this celebratory event as we
congratulate Bishop Rojas and thank him for all he has
done for the Archdiocese of Chicago.
Date: Sunday, Jan. 19, 2020
Time: 5:30 – 8:30 PM
Place: Shrine of Our Lady of Guadalupe
1170 N. River Rd., Des Plaines, IL
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.

The Polish American Association announces open
enrolment for all Illinois residents for nursing
assistance (CNA) and rehabilitation aide (PRA)
courses. We offer evening classes or Saturday-Sunday
classes.After obtaining a license, we provide job
placement assistance. To enroll, please call:
(773) 282-1122 ext. 403, 401

Next week, we will take up the Collection for the
Church in Latin America. For many in Latin America
and the Caribbean, a rising secular culture, difficult
rural terrain, and a shortage of ministers all present
obstacles to practicing the faith. Your support for the
collection provides lay leadership training, catechesis,
priestly and religious formation, and other programs to
share our Catholic faith with those who long to hear the
Good News of Christ.
To learn more about how your gifts make a difference,
visit www.usccb.org/latin-america.
NEW CHURCH PROJECTOR SYSTEM

We received positive response regarding the new
“projector”. Our Pastor, Fr. Stan, initiated this idea
to encourage everybody to participate in the liturgy because the liturgy is the highest prayer.
Thank you to all who helped to install the new
system, especially Mr. Peter Mrugala, our organist.
We hope that the new screens will be very helpful
when singing at Mass.

Why Women live longer than Men
CHICAGO
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: J 1,29-34
O co proszę? O głębokie pragnienie
podążania za Jezusem cichym
Wyobrażę sobie postać Jana Chrzciciela. Będę
wsłuchiwał się w jego silny, „grzmiący” głos.
Wyobrażę sobie jego ascetyczną twarz i wzrok
skupiony na Jezusie. Stanę pośród tłumu i będę z
uwagą słuchał tego, co mówi (ww. 29-34).
Natchniony Jan nie waha się nazwać Jezusa
„Barankiem Bożym”. Mogło to dziwić i szokować
słuchających. Dawało do zrozumienia, że oczekiwany
Mesjasz jest podobny do paschalnego baranka
prowadzonego na zabicie.
Pomyślę, że Jezus, który przewyższa mnie godnością,
pragnie również w moim życiu objawiać się jako sługa
i cichy baranek. Czy potrafię się na to zgodzić? Czy
wierzę w wartość cierpienia?
Poproszę Jezusa, aby przeniknął do głębi moje życie
pragnieniem naśladowania Go takim, jakim mi się
objawia.
Jan dzięki swej duchowej wrażliwości rozpoznaje i
uznaje w Jezusie Mesjasza. Duchowa wrażliwość Jana
jest owocem jego życia na pustyni, w bliskości Boga.
Tam nauczył się rozeznawać Jego głos i być Mu
posłusznym.
Co mogę powiedzieć o poziomie mojej duchowej
wrażliwości? Czy potrafię rozpoznawać Jezusa w
maluczkich, w najprostszych wydarzeniach dnia?
„Ja to ujrzałem i daję
świadectwo” (w. 34).
W
doświadczeniu
wiary
decydujące
jest
osobiste
spotkanie z Jezusem. Będę
trwał w Jego cichej obecności
i powtarzał: „Kocham Cię,
Jezu, cichy Baranku!”.
Ks. Krzysztof Wons, SDS

WIZYTA DUSZPASTERSKA - 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.
CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
21 stycznia - św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Jako zaledwie dwunastoletnia dziewczynka
została zabita przez poderżnięcie gardła podczas
prześladowań za cesarza Dioklecjana, około 305
roku. Kiedyś w dniu jej święta błogosławiono
owieczki, których wełny używały mniszki z
klasztoru Świętej Agnieszki w Rzymie, aby tkać
paliusze arcybiskupów. Jest czczona w Kościele
powszechnym. Jej atrybutami są baranek i
gałązka palmowa.

22 stycznia - św. Wincentego Pallottiego, kapłana
Urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 r.
Był pełnym gorliwości apostolskiej
kapłanem diecezjalnym. Pallotti powołał
do życia wspólnotę księży i braci Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
- Pallotynów. Był niezmordowanym
promotorem i organizatorem różnorakiej pomocy dla misji
zagranicznych, kapłanem spieszącym z pomocą ubogiej
ludności wiejskiej, organizatorem wieczornych szkół dla
młodzieży, kierownikiem bractw i przewodniczącym
stowarzyszeń, inicjatorem spółki kredytowej i katechetą
ulicznym, animatorem współpracy księży z ludźmi świeckimi.
Jak nikt umiał odczytywać i wyjaśniać znaki czasu oraz
dostosowywać do nich sposoby pracy duszpasterskiej.

24 stycznia - św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła
Św. Franciszek urodził się w 1567 r. we Francji.
Otrzymał bardzo dobrą formację; w Paryżu
odbył studia wyższe, zgłębiając także teologię, a
na Uniwersytecie w Padwie studiował nauki
prawne, na życzenie ojca, zakończone świetnym
dyplomem „in utroque iure” - z prawa
kanonicznego i prawa cywilnego. 18 grudnia 1593 przyjął
święcenia kapłańskie, a w 1602 został biskupem Genewy. Zmarł
w 1622, w wieku 55 lat. Życie św. Franciszka Salezego było
stosunkowo krótkie, ale przeżyte bardzo intensywnie.

25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła Apostoła, Święto
Szaweł z Tarsu, który później zmienił imię na Paweł, jako
faryzeusz był zaciekłym prześladowcą chrześcijan zaraz po
zmartwychwstaniu Jezusa. W trakcie podroży do Damaszku,
ukazał mu się Chrystus, mówiąc: „Ja jestem Chrystus, którego
ty prześladujesz”. Z powodu tego
nadzwyczajnego wydarzenia upadł na
ziemię i stracił wzrok, który odzyskał
po nałożeniu rąk przez Ananiasza,
chrześcijanina mieszkającego w
mieście (świętego wspominanego w
tym samym dniu), od niego otrzymał
też chrzest. Święto Nawrócenia
Świętego Pawła obchodzono już w VI
wieku. Święty Paweł jest
przedstawiany zwykle jako silnie
zbudowany żołnierz, który spada z
konia i zostaje oślepiony.
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OPŁATEK SODALICJI
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA
JEZUS
Wszystkie członkinie Sodalicji
serdecznie zapraszamy na spotkanie
opłatkowe w niedzielę, 19 stycznia
2020 w kawiarence w Resurrection Hall.
Program spotkania:
12:30 PM - Msza Św. w
intencji członkiń;
1:30 PM - Opłatek
HAPPY BIRTHDAY
SR. MARIOLA
On January 24, Sister Mariola is
celebrationg her birthday. We wish
her many God’s blessings and
good health.
Siostrze Marioli składamy najserdeczniejsze
życzenia z okazji zbliżających się urodzin
(24 stycznia).
Życzymy Siostrze wielu łask
Bożych, światła Ducha Świętego,
zdrowia i uśmiechu na każdy
dzień. Szczęść Boże

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
W tym tygodniu obchodzimy Dzień
Babci i Dzień Dziadka.
Kochani!
Składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia dziękując za Wasze wielkie serce, wielką i
ofiarną miłość i opiekę nad wnukami. Dziękujemy za
przykład Waszej wiedzy i życiowej mądrości. Niech
dobry Bóg czuwa nad Wami, a Maryja zawsze otacza
Was swoją opieką. Zapewniamy Was o naszej
pamięci i modlitwie.

Drogi Rodaku! Z całego serca apelujemy!
Kresy, to ziemie przez wieki związane z naszą tradycją i
kulturą, które zostały odebrane Polsce siłą i terrorem. Za
przesuniętą na zachód granicą pozostali tam nasi rodacy.
To Polacy, którzy nigdy z ojczystej ziemi nie
wyjeżdżając znaleźli się poza granicami Polski.
Szósty rok z rzędu przeprowadzamy zbiórkę, która ma na
celu pomoc rodakom zamieszkującym nasze dawne
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, oraz wsparcie w
zachowaniu polskiego dziedzictwa na tych terenach. W
trakcie kwesty można złożyć donację finansową lub
dary: żywność (z długą datą ważności do spożycia),
przybory szkolne, środki czystości i higieny. W tym roku

nie będzie zbierana odzież.

Pamiętajmy i pomagajmy!
HARMONOGRAM ZBIÓRKI
(po każdej Mszy św. w języku polskim):
12 stycznia - kościół Św. Ferdynanda
19 stycznia – kościół Św. Trójcy
26 stycznia - kościół Św. Tomasza z Villanova, Palatine
26 stycznia - kościół Św. Moniki
9 lutego – kościół o. Cystersów w Willow Springs
9 lutego – Bazylika Św. Jacka
23 lutego - kościół Miłosierdzia Bożego w Lombard

NOWE EKRANY W BAZYLICE
Od świąt Bożego Narodzenia pojawiły się w naszej
bazylice nowe ekrany, na których wyświetlane są
teksy pieśni śpiewanych podczas Mszy świętej.
Dziękujemy panu Piotrowi Mrugale, naszemu
organiście, za wysiłek i determinację w zainstalowaniu
nowego systemu oraz wszystkim, którzy mu w tym
pomagali. Mamy nadzieję, że wyświetlane teksty będą
pomocne wszystkim wiernym, by jeszcze bardziej
zaangażować się w liturgię.

19 stycznia odbędzie się pożegnanie ks.
biskupa Alberto Rojasa, który został
mianowany Koadjutorem Archidiecezji San
Bernardino w Kalifornii. Spotkanie z ks.
biskupem odbędzie się w Sanktuarium MB z
Guadalupe od godz. 5:30 PM do 8:30 PM (adres: 1170
N. River Rd., Des Plaines, IL). Zapraszamy.
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 12, 2020 / 12 stycznia 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection

$ 5,700.00
($ 9,625.00)
($ 3,925.00)
$ 3,951.00

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 i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

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. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. Indywidualna modlitwa
wstawiennicza - w każdy 3. piątek miesiąca. Osoby chętne
prosimy, by zgłaszały się u ks. Adama Piaseckiego
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH
BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Week of January 12
Jeanette Serowiecki - $1,000
Anonymous - $800
Mary Janicki - $200
James & Czeslawa Kolak - $100
Joseph Kopinski - $100

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/26 STYCZNIA - II SKŁADKA NA
KOŚCIÓŁ W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
SECOND COLLECTION
Today, the second colletion is for the church repairs.
Next week the Second Collection is for the Church in
Latin America. Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na potrzeby
naszej bazyliki. Bóg zapłać za ofiarność.
Za tydzień druga składka będzie zbierana na
Kościół w Ameryce Łacińskiej.
CHICAGO

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszytkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com
lub zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można
składać: Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N

Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

