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
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JANUARY 4
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Jerry Gubernat
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 5
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Jerry Gubernat; +Stanley A. Deron
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata; +Seweryna Palidwór w rocz. śmierci
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata; +Krzysztof Siwiec w m-c po śmierci;
+Stanisław Siwiec w 2. miesiące po śmierci
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 7
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki
7:00 AM - +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth & Jesus Anaya; +Edward &
Lorraine Nazimiek; +Patrick Connolly - 5th Anniversary of Death
7:00 PM - +Karol Żak; +Eugeniusz Kuriata
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Fr. Adam Piasecki;
7:00 AM - +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Fr.
Adam Piasecki;
7:00 AM - +Stanisław Adamczyk, +Eugeniusz Kuriata
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Patrick Connolly; +Irene Bork
7:00 PM - +Karol Żak; +Krzysztof Siwiec w miesiąc po śmierci,
+Stanisław Siwiec w dwa miesiące po śmierci;
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 10 - BAPTISM OF THE LORD
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki;
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 16. rocz. śmierci; +Stanisław i
Zbigniew Uss i zmarli; +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z
rodziny; +Andrzej Niemiec; +Władysława Wicek, +Edward Haruza
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mary Kopinski;
12:30 PM - +Eugeniusz Kuriata; +Stanisław Staszewski; +Jan
Staszewski; +Tadeusz Robak, +Janina Robak, +Ryszard Jarosz, +Ks.
Piotr Olejarz, +Jan Nadolny w rocz. śmierci
5:00 PM - For Parishioners
6:30 PM - Za Parafian; +Michał Palidwór w rocz. śmierci

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK 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
Financial Secretary / Finanse - 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.

BAPTISM / CHRZTY
Rose Wozniczka
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI
PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Eddie Damian & Wioletta Kochan

EPIPHANY OF THE LORD
SUNDAY REFLECTION
„On entering the house they saw the child with Mary his
mother. They prostrated themselves and did him homage.
Then they opened their treasures and offered him gifts of
gold, frankincense, and myrrh.
Matthew 2:11
Epiphany” means manifestation.
And the “Epiphany of the Lord” is
Jesus’ manifestation not only to these
three Magi from the East, but it’s also a
symbolic but real manifestation of the
Christ to the whole world. These
Magi, traveling from a foreign and non
-Jewish nation, reveal that Jesus came
for all people and all are called to
adore Him.
These Magi were “wise men” who
studied the stars and were aware of the Jewish belief that a
Messiah was coming. They would have been versed in
much of the wisdom of the day and would have been
intrigued by the Jewish belief in the Messiah.
God used what they were familiar with to call them to
adore the Christ. He used a star. They understood the stars
and when they saw this new and unique star over Bethlehem
they realized that something special was happening. So the
first lesson we take from this for our own lives is that God
will use what is familiar to us to call us to Himself. Look for
the “star” that God is using to call you. It’s closer than you
may think.
A second thing to note is that the Magi fell prostrate
before the Christ Child. They laid their lives down before
Him in complete surrender and adoration. They set a perfect
example for us. If these astrologers from a foreign land
could come and adore Christ in such a profound way, we
must do the same. Perhaps you could try literally lying
down prostrate in prayer this day, in imitation of the Magi,
or at least do so in your heart through prayer. Adore Him
with a complete surrender of your life .
Lastly, the Magi bring gold, frankincense, and myrrh.
These three gifts, presented to our Lord, show that they
acknowledged this Child as the Divine King who would die
to save us from sin. Gold is for a King, frankincense is a
burnt offering to God, and myrrh is used for one who would
die. Thus, their adoration is grounded in the truths of who
this Child is. If we are to adore Christ properly, we must
also honor Him in this threefold way.
Reflect, today, upon these Magi and see them as a
symbol of what you are called to do. You are called from
the foreign place of this world to seek out the
Messiah. What is God using to call you to Himself? When
you discover Him, do not hesitate to acknowledge the full
truth of who He is, lying prostrate before Him in complete
and humble submission.

JANUARY 3, 2021
LITURGICALLY SPEAKING
The Epiphany Solemnity
Epiphany is commonly known
as Three Kings’ Day or the
Feast of the Epiphany. 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 C+M+B and the
year with chalk and burning incense. Small
packages of incense and chalk are available in
the sacristy after Mass.

Lord, I love You and adore You. I lay my life before You
and surrender all. You are my Divine King and Savior.
My life is Yours. Jesus, I trust in You.

CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

EPIPHANY OF THE LORD

JANUARY 3, 2021

POPE’S INTENTION - JANUARY
Human Fraternity
May the Lord give us the grace to live in
full fellowship with our brothers and
sisters of other religions, praying for one
another,
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 9:00 am to 7:00 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.

PRINCIPAL CELEBRATIONS OF THE
LITURGICAL YEAR 2021
Ash Wednesday - February 17, 2021
Good Friday - April 2, 2021
Easter Sunday - April 4, 2021
The Ascension of the Lord - May 16, 2021
Pentecost Sunday - May 23, 2021
The Most Holy Body & Blood of Christ - June 6, 2021
First Sunday of Advent - November 28, 2021
REMINDER!

It is important that you continue to sign up
for Sunday Masses. You can do it online:
sthyacinthbasilica.org or by calling the
parish office. Please bring your own face
mask. Masks should be worn for the entire time the
faithful are in the church. For the safety of both
worshipers and priests, all worshipers receiving the
Eucharist must have their hands disinfected prior to
doing so. Thank you for your cooperation.
ZAPISY NA MSZĘ ŚW.
Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją
pandemii wciąż jest wymagane zapisywanie się na
niedzielną Mszę św. Można to uczynić na naszej stronie
internetowej lub dzwoniąc do biura parafilanego (773)
342-3636. Należy podać swoje imię i nazwisko, godzinę
Mszy św. oraz ilość osób. Bardzo prosimy na Mszę św.
przynosić swoje maseczki i pamiętać o dezynfekcji rąk.
CHICAGO

MARCH FOR LIFE 2021
DRIVE-IN RALLY
We’re inviting you to join us at the March for Life
Chicago on January 23.
Many of the stops this year are drive-in rallies, a
powerful way to gather together in a safe and strong way.
We’re also inviting you to become a caravan leader who can
lead people from your area to the tour stop! We’ll be sending
caravan leaders free pro-life
signs to display on the ride
there and at the rally!
MORE INFORMATION
AT:

marchforlifechicago.org/
driveinrally
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ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ
O co proszę? O głębokie
doświadczenie obecności Jezusa w
prostych wydarzeniach dnia
Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu, którzy ryzykują
trudną podróż w nieznane strony, aby odnaleźć nowo
narodzonego Króla. Będę podziwiał ich pragnienie
spotkania z Jezusem, którego jeszcze nie znają. Pytają o
Jezusa... (ww. 1-2).
Uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji znana
jest jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już
w III w. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie,
gdzie przeobraziła się 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 bóstwa w ludzkiej postaci. W
liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na
Trzech Królów. Pokłon magów-mędrców, 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 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! (Christus mansionem benedicat). Dom kropi
się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest
on miejscem modlitwy.
CHICAGO

Przypomnę sobie sytuacje, kiedy budziły się we mnie
silne pragnienia poznania i spotkania Jezusa. Jak na nie
odpowiadałem? Co mogę powiedzieć o moim szukaniu
Jezusa?
Mędrcy odnajdują Jezusa, ponieważ wytrwale idą za
prowadzącą ich gwiazdą. Rozeznają znak dany im z
nieba (ww. 2.10). Czy w swoim życiu dostrzegam jakieś
szczególne znaki Bożego działania?
Jakie znaki łaski dostrzegłem w ostatnim czasie? Czy
rozeznaję je na modlitwie, w kierownictwie duchowym?
W jaki sposób na nie odpowiadam?
Zwrócę uwagę na przerażenie Heroda. Niepokoi go
wiadomość o Jezusie. Lęk przeszkadza mu odczytać
znaki i słowa Mędrców. Jezusa postrzega jako
zagrożenie. Chce się Go pozbyć (ww. 3-9).
Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu
Heroda”, od niepokoju serca i od lęku, który może
zamykać mnie na Jezusa. Jakie lęki i niepokoje
chciałbym Mu najbardziej oddać?
Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę
uwagę na ich radość. Będę podziwiał ich wiarę: w
bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni
rozpoznają Zbawiciela świata (w. 11).
Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową:
„Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w prostej
codzienności”

Krzysztof Wons SDS
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KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę 3 stycznia
na Mszę św. w ich intencji o godz. 12:30
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę,
byśmy żyli w pełnym braterstwie z
braćmi i siostrami z innych religii,
modląc się za siebie wzajemnie, z
otwartością na wszystkich.

OBCHODY LITURGICZNE W ROKU 2021
Wielki Piątek
2 kwietnia
Wielkanoc
4 kwietnia
Zesłanie Ducha Świętego 23 maja
Boże Ciało
6 czerwca
I Niedziela Adwentu
28 listopada
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.

3 STYCZNIA 2021
OPŁATEK SODALICJI
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA
JEZUS
Wszystkie członkinie Sodalicji
serdecznie zapraszamy na spotkanie
opłatkowe w niedzielę, 17 stycznia
2021 w kawiarence w Resurrection Hall.
Program spotkania:
12:30 PM - Msza Św. w
intencji członkiń;
1:30 PM - Opłatek

MARSZ DLA ŻYCIA
W tym roku Marsz dla Życia
będzie miał nieco inny character.
Zachęcamy do uczestnictwa w
Chicago March for Life Drive-in
Rally - 23 stycznia 2021.
Więcej informacji na stronie: https://
marchforlifechicago.org/

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Fr. Steve Bartczyszyn; Fr. Michał Osuch, Fr.
Francis Rog, Fr. Tomasz Wojciechowski; Bp.
Robert Kurtz, Fr. Edward Jaskuła, Fr. Antoni Bus,
Fr. Paul Smith, Dolores Kielas Monika
Krzyżewski, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Kazimierz;
Myrtle Martin, Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara,
Stanley Rykaczewski, Rose Bruna, Anna Borzym, Ted Noga
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 20, 2020 - 20 grudnia 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Christmas Flowers

$9,402.00
$10,000.00
$(598.00)
$6,033.00

FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY, DECEMBER 27 &
CHRISTMAS WILL BE POSTED IN THE NEXT
BULLETIN
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI 27 GRUDNIA I Z
BOŻEGO NARODZENIA ZOSTANIE PODANY W
NASTĘPNYM BIULETYNIE

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.

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy Św.
odbywa się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę
miesiąca po Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy
________________________________________________________________________________________

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

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

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

THANK YOU FOR ALL THE
DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę
12/20/2020
$1,125 - Annette Dvorak
$500 - Joseph Jurek, Laskowski Funeral Home
$400 - Jozef Wolski
$350 - Anonymous
$300 - Grzegorz Lepionka
$200 - Maria Sajdak, Antoni Michalczyk, Joan
Dymitrowicz
$150 - Lucjan i Teresa Pukszta,
$100 - Kazimierz Birkos, Tadeusz Kabat,
Witold Paclawski, Janusz Kulawiak, Anna
Scislowicz, Jadwiga Blacharczyk, Michael
McGuire, Zenon Krukowski, Tomasz Ziernicki,
Danuta i Stanisław Chilicki, Daniel i Bernice
Gibala, Krystyna i Zygmunt Mikulicz, Maria
Sajdak, Marian Zych, Ewa

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for ENERGY
NEEDS OF THE CHURCH. Thank you
for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na pokrycie
kosztów ogrzewania i oświetlenia
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każda środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. 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

