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
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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 - FEBRUARY 10
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Wacław, Józef, Teofila, Antoni Mysliwiec
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Stephanie Zygmunt
7:00 PM - +Janusz Gibes, +Feliks Borczyk
TUESDAY / WTOREK - FEBRUARY 11
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Irena Bebowska w 3 miesiące po śmierci
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
10:30 AM - W intencji chorych z naszej parafii; +Janusz Gibes,
+Feliks Borczyk, +Edward & Lorrain e Nazimek
7:00 PM - +Feliks Borczyk
WEDNESDAY / ŚRODA - FEBRUARY 12
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Feliks Borczyk
THURSDAY / CZWARTEK - FEBRUARY 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O zdrowie dla Pawła
8:00 AM - Blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Feliks Borczyk
FRIDAY / PIĄTEK - FEBRUARY 14
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W intencji wszystkich przygotowujących się do sakramentu
małżeństwa w naszej parafii
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Thaddeus Gagola
7:00 PM - +Feliks Borczyk
SATURDAY / SOBOTA - FEBRUARY 15
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - Health & blessing for Annabelle Connolly; +Michael
Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Joseph Tokarz
7:00 PM - Dziękczynna z prośbą o Boże błog., i zdrowie dla Doroty i
Mirosława Sojdów oraz w intrencji dzieci: Nicolki, Alana, Kevina z
prośbą o Boże błog. dla całej rodziny i przyjaciół; +Marianna Lekienta
w 24. rocz. śmierci i zmarli z rodziny Lekienta, Kwiecień, Antoń,
Banaś, Kuczyński, Sojda; +Adam Nowak, +Feliks Borczyk
SUNDAY / NIEDZIELA - FEBRUARY 16
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - +Jan Plewa, +Elodia Cortez, +Elisa Duenas
9:00 AM - +Edward Haruza, Henryk Gasowski, +Lucjan Milewski w
15. rocz. śmierci, +Walter i Zofia Mazur, +Bronisław Szwajnos w 31.
rocz. śmierci
10:45 AM - +Edward Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez
12:30 PM - O powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego,
+Władysława i Józef Ciołek, +Edward Haruza, +Henryk Gasowski.
+Henryk i Stanisława Szkoda, +Jacek Wójcik, +Feliks Borczyk,
+Józef Pluta
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.
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
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Ted Kania
† Anna Gubernat
† Andrzej Swierzbinski

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

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

FEBRUARY 9, 2020

LITURGICALLY SPEAKING

TODAY’S GOSPEL REFLECTION (Mt 5:13-16)

2/10 St Scholastica (480 - 547)
She was born in Nursia in about 480, the twin sister of
St Benedict. She was dedicated to God from an early
age and followed her brother to Cassino, where she
died in about 547.
2/11 Our Lady of Lourdes
In 1858 the immaculate
Virgin Mary appeared to
Bernadette Soubirous, near
Lourdes in France, in the
cavern called “de Massabielle.” Through this poor,
fourteen-year-old girl, Mary calls on sinners to change
their lives. She has inspired in the Church a great love
of prayer and good works, especially in the service of
the poor and the sick.
2/14 Saints Cyril, monk, and Methodius, Bishop
Cyril (born Constantine, 826–869)
and Methodius (815–885) were two
brothers and Byzantine Christian
theologians and missionaries. For
their work evangelizing the Slavs,
they are known as the "Apostles to
the Slavs".They are credited with
devising the Glagolitic alphabet, the
first alphabet used to transcribe Old
Church Slavonic. Both brothers are venerated in
the Orthodox Church as saints with the title of "equalto-apostles". In 1880, Pope Leo XIII introduced their
feast into the calendar of the Roman Catholic Church.
In 1980, Pope John Paul II declared them co-patron
saints of Europe, together with Benedict of Nursia.
2/14 Saint Valentine

God is inviting you…
…“Today Jesus coins a phrase that we continue to use
today. He tells his disciples: “You are the salt of the
earth.” What does that
phrase mean to you? What
characteristics would you
use to describe a person
that you consider to be
“the salt of the earth?”
Down to earth? Practical?
Sensible? Caring? Most likely all of us are “salt of the
earth” in a variety of ways. However, Jesus also says
that if we lose our “saltiness,” we also lose our tastiness
and then we are not good for anything! Is that what we
desire?
Jesus also tells his disciples (and us): “You are the light
of the world.” This is a powerful and yet perhaps an
intimidating statement. Light is essential in many ways.
Plants cannot grow without light. Light enables us to
see more clearly. If we do not have light, we stumble
and struggle through life. And if we take Jesus’ words
seriously, we need to share our light with everyone we
encounter…
Our world is in desperate need of light. There is a tremendous amount of darkness, pain, tragedy, loneliness
and sadness in our world. Today and every day, the
world needs your light and my light! Together we can
light up the world with God’s light and love!”

Sister Kristine Anne Harpenau, OSB

ANOINTING OF THE SICK
February 11 is World Day of the Sick, an observation
introduced by Pope John Paul II as a way for believers
to offer prayers for those suffering from illnesses.

A special
Mass of anointing
will take place
at 10:30 AM.

POPE FRANCIS’ PRAYER
INTENTION FOR FEBRUARY
Listen to the Migrants' Cries
We pray that the cries of our migrant brothers
and sisters, victims of criminal trafficking,
may be heard and considered.
CHICAGO

All are welcome!
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If you need a contribution statement for your 2019
taxes, please contact the rectory at 773- 342-3636.
Bulletin Advertising

Please spend some time this week reflecting on the
Annual Catholic Appeal brochure that you may find by
the main entrance of our basilica.
The Annual Catholic Appeal is much different than a one
-time special collection. It is a pledged campaign
commitment where you can make a gift payable in
installments. A pledge is a promise to make a gift over a
span of time.
Each pledge makes a difference because all parishes
participate in the campaign and the gifts of many enable
our archdiocese to deliver needed ministries and services
to answer Jesus’ call to “Come, follow me… and heal the
world.” Once we reach our parish goal of $29,941 in paid
pledges, any additional funds come back to our parish to
help fund our needs. Last year we were able to collect
$24,782 (Goal was: 23,506.68).
If you received your pledge form in the mail, please
complete it and mail it back or bring it to Mass next
weekend. For those of you who did not receive a mailing
or have not had time to respond, we will conduct our
in-pew pledge process at all Masses next weekend.

If you would like to participate as a sponsor or know
someone who is interested to put the ad in our bulletin,
please contact our Parish Consultant at J.S. Paluch
Company at 773-519-2457.

Project Rachel
A post-abortion healing hotline and referral service for
women and men. (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com
Resurrection
College Prep High
School will host its
annual Spring Arts
& Craft Fair on Saturday, March 7, 2020, from 10 am to 3
pm at 7500 W. Talcott Avenue. All are welcome to shop
from over 130 crafters and vendors for unique Mother’s Day
gifts, spring seasonal items, housewares, jewelry and tasty
treats. Admission for this school fundraising event is $5 for
adults, $2 for seniors and children under 10 are free. Resurrection College Prep High School, located at 7500 W.Talcott
Avenue in Chicago.

THE MAIN FUNCTION OF THE
LITTLE TOE ON YOUR FOOT IS
TO MAKE SURE THAT
ALL FURNITURE IN THE
HOUSE IS IN PLACE.
125TH JUBILEE SOUVENIRS
Souvenirs from our 125th
Parish Jubilee are still
available. They are being
sold in the parish office.
Jubilee Book
DVD
Mugs

$25.00
$15.00
$ 5.00

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the official
Parish Facebook page by clicking on the link on the home page
of the website.
CHICAGO
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ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Ewangelia - Mt 5,13-16

11 lutego - NMP z Lourdes
We wtorek 11 lutego 2020 roku, we wspomnienie Matki Bożej z
Lourdes, obchodzić będziemy XXVIII Światowy Dzień
Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13
maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza
Angeliniego w 75. rocznicę objawień fatimskich oraz w 11.
rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

“Wy jesteście solą dla ziemi (...),
wy jesteście światłem świata”
W tradycji żydowskiej ofiary pokarmowe miały być
posolone (por. Kpł 2, 13). Sól była związana z ofiarą. Uczeń
Chrystusa powinien mieć serce przygotowane do ofiarności
dla innych. Dzisiaj szczególnym rodzajem ofiary może być
wolny czas poświęcony bliźniemu, który jest samotny,
opuszczony, niedoceniony.
Dlaczego Izraelici solili ofiary? Ponieważ sól była
symbolem przymierza. Kto odnajduje siebie w obrazie soli
powinien uświadomić sobie misję bycia znakiem dla
otaczającej nas rzeczywistości - dla wspólnoty, parafii,
rodziny. Uczeń wrażliwy na potrzeby bliźnich jest znakiem
przymierza, które Bóg zawarł z nami na Golgocie.
Inną funkcją soli jest jej wartość oczyszczająca,
uzdrawiająca. W Drugiej Księdze Królewskiej znajdujemy
opis wydarzenia, w którym Elizeusz oczyszcza wodę za
pomocą soli (por. 2 Krl 2, 19-23). Uczeń ma być tym, który
oczyszcza i przywraca "zdrowie
ziemi, która nie daje plonów".
Swoim stylem życia powinien
oczyszczać i uzdrawiaćśrodowisko,
w którym na co dzień przebywa.
A co oznacza porównanie
uczniów do światła? Na samym
początku publicznej działalności Jezusa słyszymy słowa proroctwa, które się wypełniania: "Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy
śmierci wzeszło światło" (Mt 4, 16). To Jezus jest
prawdziwym światłem - "światłością świata" (por. J 8, 12).
Każdy Jego uczeń jest o tyle "światłem [dla] świata", o ile
czerpie energię u samego Źródła - jest blisko Jezusa.
Podsumowując znaczenie ewangelicznych obrazów
widzimy, że wzywają one nas do tego, by świadczyć o
Jezusie i Jego Ewangelii w świecie. Mamy być ofiarni;
mamy oczyszczać i uzdrawiać; świadczyć o Nim wśród
ludzi, pokazywać swoim życiem (dobrymi uczynkami) naszą
przynależności do Boga, którą otrzymaliśmy w sakramencie
chrztu. Słowa dzisiejszej Ewangelii wprost dotykają naszych
serc. Żyjemy w szczególnym czasie, w którym Bóg za
pośrednictwem Kościoła wzywa nas do odważnego
mówienia o Zmartwychwstałym Jezusie, który przemienia
nasze życie i jest jego źródłem i szczytem.

Jose H. Prado Flores

CHICAGO

Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało przez
Papieża Franciszka cytatem z Ewangelii św Mateusza :
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

W naszej bazylice Sakrament
Namaszczenia Chorych
będzie udzielony 11 lutego
podczas Mszy św. o godzinie
10:30 rano.
MODLITWA ZA CHORYCH
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj prośby i błagania wszystkich
chorych. Dodaj im otuchy, rozjaśnij pokrzyżowane przez
chorobę drogi, którymi zdążają do swego ostatecznego celu.
Najświętsza Maryjo Panno, Twojej matczynej opiece polecamy
wszystkich chorych na całym świecie. Miej litość nad ich
niedolą, dodaj mocy w znoszeniu cierpień.
Spraw, ażeby nikt nie umarł bez wewnętrznego pojednania z
Twoim Synem, który żyje i króluje z Ojcem w jedności Ducha
Świętego. Bóg na wieki wieków. Amen

UZDROWIENIE CHORYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI
14 lutego - Św. Cyryla i Metodego

Bracia Cyryl i Metody byli mnichami,
wybitnymi kaznodziejami i
językoznawcami. Z pochodzenia
Grecy urodzeni w Salonikach.
Metody wraz z Cyrylem od 863 r.
prowadził działalność misyjną. Cyryl
zmarł w Rzymie w 869 r. Dzieło kontynuował brat Metody,
który był arcybiskupem Moraw. Metody zmarł w 885 r.
prawdopodobnie w Welehradzie na Morawach. Działalność
Świętych w kulturze Słowian zapoczątkowała rozwój języka i
piśmiennictwa. Jan Paweł II ogłosił 31 grudnia 1980 r. Cyryla i
Metodego współpatronami Europy.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś więcej
niż jednorazową specjalną kolektą. Jest ona kampanią,
podczas której możesz złożyć zobowiązanie spłacane w
ratach. Każde zobowiązanie przyczyni się do
wprowadzania realnych, dobrych zmian, gdyż
wszystkie parafie uczestniczą w Kweście, a ofiary
wielu osób umożliwiają naszej archidiecezji realizację
koniecznych dzieł duszpasterskich, aby odpowiedzieć
na wezwanie Jezusa „Pójdź za mną... i uzdrów nasz
świat”.
Kiedy nasza parafia osiągnie swoją kwotę docelową,
czyli $29,941 w gotówce, to 100% dodatkowo
zebranych funduszy zostanie zwrócone naszej parafii
na zaspokojenie jej własnych potrzeb. W ubiegłym
roku udało się nam uzyskać kwotę: $24,782.
Jeśli otrzymałeś pocztą formularz zobowiązania
finansowego, prosimy wypełnić go i odesłać pod
wskazany adres lub przynieść do kościoła na Mszę św.
Dla tych, którzy nie otrzymali formularzy pocztą lub
nie mieli czasu, aby odpowiedzieć na korespondencję,
zostanie przeprowadzona specjalna akcja składania
zobowiązań. Będzie ona miała miejsce w przyszłym
tygodniu, podczas wszystkich Mszy św.
Dziękujemy za rozważenie na modlitwie złożenia
ofiary i hojną odpowiedź.

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
współudziale wspólnoty „Płomień Ducha Świętego”
TEMATY SPOTKAŃ:
Boża miłość, Grzech, Jezus Chrystus jedyny Zbawca,
Zbawienie, Duch Św. w działaniu
ZAPISY NA SEMINARIUM POD TELEFONEM:
773-551-1612, 708-831-4994, 773-342-3636
ORAZ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OD GODZ.3:30 PM W
RESURRECTION HALL NA 1. PIĘTRZE.
CHICAGO
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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):
9 lutego – kościół o. Cystersów w Willow Springs
9 lutego – Bazylika Św. Jacka
23 lutego - kościół Miłosierdzia Bożego w Lombard

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 LUTEGO zapraszamy wiernych na
nabożeństwo i różaniec fatimski po Mszy
św. wieczornej o g. 7:00.
AKT ZAWIERZENIA MARYI
25 MARCA 2020 - 7:30 pm - Kościół Św. Trójcy
Spotkanie organizacyjne dla wszystkich,
którzy pragną dokonać Zawierzenia Totus
Tuus w Uroczystość Zwiastowania NMP,
odbędzie się w niedzielę, 16 lutego o godz.
5:30 PM. 33-dniowe przygotowanie należy
rozpocząć 21 lutego. Więcej informacji
u Danuty (773) 791-3620 lub u Doroty
(630) 835-4824.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, które sprzątają kościół w każdy
poniedziałek i wszystkim, którzy pomagali przy
rozbieraniu dekoracji świątecznych. Bóg zapłać!
Pragniemy podziękować panu Leszkowi Słabemu za
zrobienie nowych klęczników przy obu kaplicach oraz za
odnowienie klęczników pojedynczych, a także za
zrobienie wkładów do świec i przy figurach. Bóg zapłać!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

V NIEDZIELA ZWYKŁA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
February 2, 2020 / 2 lutego 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Latin America

$ 6,917.00
($ 9,625.00)
($ 2,708.00)
$ 7,194.00

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 February 2
Annymous - $825
Andrzej Nowak - $500
Zofia Rychtarczyk - $200
Lilia Czaja - $100
Weronika Danilowska - $100
Joseph Kopinski - $100
Henryk Szczepański - $100
Stanisław Wala - $100
Wieslaw Widlak - $100
Krystyna & Boguslaw Czech - $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.

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu
na obywatelstwo.
Kursy rozpoczną się w lutym 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.

SECOND COLLECTION
This week’s second collection
is for the new outside doors of the church.
Next week’s collection is for the Catholic
Annual Appeal.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na nowe drzwi do naszej bazyliki.
Za tydzień będziemy zbierać ofiary na
Doroczną Kwestę Katolicką. Bóg zapłać.
CHICAGO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

