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
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 27
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Jana
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jan Plewa
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Ks. Leonard Krzywda CR
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 29
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - +Thaddeus Czauz - 7 rocznica śmierci
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Ks. Edward Karłowicz CR
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - +Ks. Jerzy Jedynak CR
8:00 AM - Blessing for Elizabeth Anaya & Jezus Alberto Anaya;
Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 31
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - W intencji księży i sióstr posługujących w naszej parafii
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Helena & Edward Staroń oraz zmarli z rodziny Staroń,
Samiec, Radosz, Kubiszyn, Fryżewskich
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 1
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Frank Majewicz, CR
8:00 AM - Special intention for Isabella;+Edward & Lorraine Nazimek
1:00 PM - Wedding: Anthony Radzik & Brittany Smith
5:30 PM - For the living & deceased memberds of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. dla siostry Marioli z ok. imienin; +Józef Filip
SUNDAY / NIEDZIELA - FEBRUARY 2
6:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla siostry Marioli w dniu
imienin; +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Jan Plewa;
9:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla siostry Marioli w dniu
imienin; W intencji wszystkich osób konsekrowanych; W intencji
dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.; +Edward
Haruza, +Henryk Gąsowski, +Lucjan Milewski - 15 rocz. śmierci,
+Janina Mocarska w rocz. śmierci; +Jerzy Zalewski; +Zmarli z rodziny
Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij,
Tuszyński, Włodarski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez,
12:30 PM - O Boże błog. dla siostry Marioli w dniu imienin; W
intencji wszystkich osób konsekrowanych; W intencji wszystkich
żyjących oraz zmarłych członków Kół Żywego Różańca; +Władysława
i Józef Ciołek, +Virginia Laskowski, +Edward Haruza, +Stanisław
Sak, +Henryk Gąsowski, +Henryk & Stanisława Szkoda, +Jacek
Wójcik o spokój duszy; +Jan Bodziuch
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian; O Boże błog. dla siostry Marioli w dniu
imienin; O powodzenie i radość w rodzinie Grażyny i Jana; +Wanda,
Władysława Nida - o spokój duszy;

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
THIRD 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.

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME

JANUARY 26, 2020

LITURGICALLY SPEAKING

Consecrated Life Day February 2

1/27 St Angela Merici (1470 - 1540)
She was born in Desenziano, in Lombardy, in about
1470. She became a Franciscan tertiary and set up a
school to instruct girls in Christanity and good works.
In 1535 she founded the Ursulines, an order of nuns
devoted to giving a Christian education to girls from
poor families. She died in 1540.
1/28 St Thomas Aquinas (1225 - 1274)
He was born of a noble family in
southern Italy, and was educated by the
Benedictines. In the normal course of
events he would have joined that order
and taken up a position suitable to his
rank; but he decided to become a
Dominican instead. His family were so
scandalized by this disreputable plan that they
kidnapped him and kept him prisoner for over a year;
but he was more obstinate than they were, and he had
his way at last. Thomas studied, and taught, and
argued, and eventually the simple, common-sense
philosophy that he worked out brought an end to
controversy. Out of his work came many writings
including the Summa Theologiae.
1/30 Saint Aedan of Ferns (c.550 - 632)
He was the son of an Irish tribal chieftain and studied
under St Finian and St David. He was the first bishop
of Ferns, in Ireland, and founded many churches and
monasteries.
1/31 St John Bosco (1815 - 1888)
He was born in Piedmont of a peasant
family, and he was brought up by his
widowed mother. He became a priest, and
his particular concern was for the young.
Despite many difficulties, caused both by
the anti-clerical civil authorities and by the opposition
of some senior people within the Church, his enterprise
grew, and by 1868 over 800 boys and young men were
under his care. To ensure the continuation of his work,
he founded a congregation, which he named after St
Francis de Sales.
2/1 St Brigid (451? - 525)
She was born in 451 or 452 at
Faughart, near Dundalk, in Ireland.
Her name is that of the pagan goddess
of fire. She converted to Christanity,
inspired by the preaching of St Patrick.
She founded a double monastery, of
monks and nuns, at Kildare, the first
women’s monastic community in
Ireland, and she died there in 525.

Prayer for Consecrated Life

CHICAGO

O God, throughout the ages you have called women
and men to pursue lives of perfect charity through the
evangelical counsels of poverty, chastity, and
obedience. We give you thanks for these courageous
witnesses of Faith and models of inspiration.
Their pursuit of holy lives teaches us to make a more
perfect offering of ourselves to you.
Continue to enrich your Church by calling forth sons
and daughters who, having found the pearl of great
price, treasure the Kingdom of Heaven above all things.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy
Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

The 2020 Annual Appeal is underway. Many of our
parishioners have received a mailing from Archbishop
Cupich. He asks that you make a pledge to the
2020Annual 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 $29,940.00 in paid pledges,
100% of the additional funds received will be returned to
us for use in our parish.

POPE FRANCIS TWEETS
The unity of love is realized when we
announce together the wonders God has done
for us. “Be not afraid, for I am with you”. Let us
communicate hope and trust in our time!
ST. HYACINTH BASILICA
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REFLECT Retreat
for Mid-Life Singles
(mid-30s to 50s)
Are you looking for a
renewed sense of purpose
and belonging? Register
today for a life-changing REFLECT weekend retreat
Feb. 28-–March 1 at the Joseph & Mary Retreat House
(formerly Cardinal Stritch Retreat House) in
Mundelein, IL. Take a chance and get involved. Cost is
$215 for meals and a single room.
Visit www.ReflectRetreat.com
e-mail reflect.chicagoland@gmail.com,
or call 630.222.8303 for details.

In keeping with its mission, the
Archdiocesan Council of Catholic
Women annually provides one
four-year renewable scholarship.
The recipient should be a young
woman graduating from high
school and continuing her
education in a college or
university. The student must belong to a parish in the
Archdiocese of Chicago. Below you can find general
rules and links to printable letters, including last year’s
scholarship essay. This scholarship is available for high
school seniors who meet the following criteria:
Have maintained a C average in high school
Have been involved in extra-curricular activities at
church, in their community or at school
Plan to attend a college
In addition, each application must submit the following:
Latest transcripts
English language in the 300 word essay titled, “What it
means to be a Catholic woman in the World
Today” (typed and double-spaced on a standard
8.5x11” page)
Two letters of recommendation, one from their Dean of
Students of Counselor and another from a pastor,
youth minister or non-family member.
Students should mail the essay, transcripts, signed
application, and recommendations with a postmark dated
no later than March 20, to:
Archdiocesan Council of Catholic Women
Scholarship Committee
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653
The $1,000 per year scholarship will be paid per semester
upon receipt of the previous semester’s transcript
CHICAGO

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

This week, we 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.
SPRINGFIELD, IL — The ISP is hiring. Illinois State
Police is accepting applications for this summer’s Cadet
Class. Applications are due by January 31.
Master Sgt. Hector Alejandre said applicants must be at
least 21 years old and have an associates degree or 60
hours of college course work.
“It’s a rewarding career. We have opportunities not only
in patrol, investigation, motorcycle detail, K-9. Starting
salary is $60,936 for a first year trooper,” Alejandre said.
Alejandre said the ISP’s next class is scheduled to begin
in August.
“So, we’re looking for individuals that have a call for
service. And, just looking for a new career path. And,
what a great opportunity for them to join a great
department that’s been around for almost 100 years,”
Alejandre said.
Individuals interested in becoming an Illinois State Trooper
visit www.Illinoistrooper.com
Illinois Association of Hispanic State Employees
Phone: 312-814-8942
Fax: 312-814-8538
Email: iahse.assoc@illinois.gov www.iahse.org
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mt 4, 12-23
O co proszę? O stanowczość i zdecydowanie w
podążaniu drogą swojego powołania
Przedstawię sobie Jezusa, który wyczerpany
czterdziestodniowym postem na pustyni przemierza
wiele mil, aby dotrzeć do swego rodzinnego Nazaretu.
Tam spotkało Go bolesne przeżycie. Został wyrzucony
przez ziomków z miasta. Będę kontemplował Jezusa,
który przeżywa trudne momenty.
Co jest dla mnie najtrudniejsze w moim
życiowym powołaniu? Czego najbardziej się lękam?
Jezus, pomimo bolesnego odrzucenia i świadomości, że
podobnie jak Jan naraża się na prześladowania,
rozpoczyna swoją misję (ww. 15-16.23).
Do kogo posyła mnie Bóg? Czy w moim
posługiwaniu mam wzgląd na osoby? Pomyślę o tych,
których najmniej lubię, których nie akceptuję. Poproszę
gorąco Jezusa, aby pomógł mi zbliżyć się do nich i do
ich słabości.
Pierwsze słowa, jakimi Jezus zwraca się do
ludzi od początku swej misji, brzmią: „Nawracajcie
się”. Aby słuchać i przyjąć Jezusa, potrzeba
nawrócenia serca.
Co mogę powiedzieć w tej chwili o
pragnieniach mojego serca? Z których muszę
zrezygnować, aby naprawdę przyjąć Jezusa?
Będę patrzył na Jezusa, który idzie brzegiem
Jeziora Galilejskiego. Zbliża się do zajętych swym
rzemiosłem rybaków i mówi do nich: „Pójdźcie za
Mną” (w. 19). Oni „natychmiast zostawili sieci i poszli
za Nim”.
Postaram się jeszcze raz przeżyć moment
wyboru mojego życiowego powołania. Kiedy i gdzie to
było? Co wtedy robiłem?
W modlitwie końcowej będę usilnie prosił
Jezusa o zdecydowanie i stanowczość w wybieraniu
wartości powołaniowych i podążaniu za Nim. Będę
trwał przy modlitwie serca: „Rozpal mnie na nowo
pierwotną i wierną miłością!”.

Krzysztof Wons SDS

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
27 stycznia - Bł. Jerzego Matulewicza
28 stycznia - Św. Tomasza z Akwinu
Św. Tomasz był przede wszystkim modlącym
się zakonnikiem, człowiekiem, który spotykał
Boga w Kościele i w całym stworzeniu,
nieustannie podtrzymywanym przez Boga w
istnieniu. I choć napisał traktaty o Trójcy
Świętej i Eucharystii, to przecież w
spontanicznej modlitwie dziecka, w prostocie
ewangelicznych zdań i w akcie adoracji
Najświętszego Sakramentu odkrywał głębię
katolickiej wiary, która jest przede wszystkim
łaską i nieprzebraną mądrością Boga,
Chrystusowego Krzyża.

zrodzoną

z

31 stycznia - Św. Jana Bosko
2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego,
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada
czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu.
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa
w świątyni jerozolimskiej i dokonania
przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym
wydarzeniom z życia Chrystusa daje w
liturgii szczególnie uroczysty charakter.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do
najdawniejszych, gdyż było obchodzone w
Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po
ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również
w Kościele zachodnim. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się
dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się
fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 2 lutego 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!

PAPIESKA INTENCJA NA LUTY
Intencja powszechna: O USŁYSZENIE
WOŁANIA EMIGRANTÓW
Aby głos braci migrantów, którzy wpadli w
ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był
usłyszany oraz wzięty pod uwagę.
CHICAGO
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DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej
Soboty miesiąca
7 lutego - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
1 lutego - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

KOLĘDOWANIE PARAFIALNE
W niedzielę, 12 stycznia odbyło się kolędowanie przy
żłóbku. Kolędy śpiewał „Chór Św. Jacka” prowadzony przez
pana Piotra Mrugałę oraz dzieci i młodzież ze scholi
„Emaus” i „Aniołki Jackowa”, które prowadzi siostra Kinga.
Wielu naszych parafian pozostało po Mszy św. by wedle
polskiej tradycji, wspólnie śpiewać kolędy.

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

SEMINARIUM ODNOWY
W DUCHU ŚWIĘTYM
Seminarium Odnowy w Duchu Św.
to niepowtarzalna okazja, aby
doświadczyć przemiany życia.
OD 9 LUTEGO DO 29 MARCA
Spotkania będą się odbywały w
każdą niedzielę o godz. 4:00 PM
w Resurrection Hall (sala na 1. piętrze)
Seminarium poprowadzi ks. Adam Piasecki, CR przy
wspóludziale wspólnoty „Płomień Ducha Świętego”
TEMATY SPOTKAŃ:
Boża miłość, Grzech, Jezus Chrystus jedyny Zbawca,
Zbawienie, Duch Św. w działaniu
ZAPISY NA SEMINARIUM
POD TEL. 773-551-1612, 708-831-4994, 773-342-3636
ORAZ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OD GODZ.3:30 PM W
RESURRECTION HALL NA 1-WSZYM PIĘTRZE

CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
January 19, 2020 / 19 stycznia 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection

$ 5,258.00
($ 9,625.00)
($ 4,367.00)
$ 3,525.00

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 19
Anonymous - $850
Anna Scislowicz - $200
Lilia Czaja - $100
Czesław Sak - $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

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje bezpłatne
kursy, przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo.
Kursy rozpoczną się w styczniu 2020. Zajęcia odbywać
się będą w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele na północy i południu Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer
773-282-1122 x400.

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2019
Zarejestrowani parafianie, którzy pragną otrzymać
zaświadczenie potrzebne do rozliczenia podatkowego z ogólną
kwotą ofiar złożonych na naszą parafię w 2019 roku, proszeni są
kontakt z biurem parafialnym pod numer tel.: 773-342-3636.

SECOND COLLECTION
Today, the second colletion is for the Church in Latin
America. Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na Kościół w Ameryce Łacińskiej.

CHICAGO

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

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

