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PIOTR MRUGAŁA  
Pastoral Minister/Posługa Duszpasterska- 
ARLETA SZPAK-CZECHOWSKA 

MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE  

WEEKDAY / W TYGODNIU 
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);  

8:00 A.M. (Eng); First Friday-  
5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 

 

HOLY DAY ANTICIPATED /  
  W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH 

7:00 P.M. (Pol.) 
 

HOLY DAYS OF OBLIGATION / 
W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE 

6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);  
8:00 A.M.(Eng.); 12:30 P.M. (Pol.);  
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 

 

SUNDAY ANTICIPATED /  
NIEDZIELNA W SOBOTĘ 

5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 
 

SUNDAY/ W NIEDZIELĘ 
6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);  

9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);  
12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);  

6:30 P.M. (Pol.); 

PARISH STAFF 



CONVENT / DOM SIÓSTR 
3620 West Wolfram Street, Chicago, Illinois 60618 

(773) 278- 4404 

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

MONDAY—SATURDAY:  7:45 A.M. & 6:45 P.M. 
SATURDAY:                                5:00 P.M. 
 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 A.M. & 6:45 P.M. 
SOBOTA:                               5:00 P.M.  

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 DECEASED /  
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH 

 

† Vincent J. Neri 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - October 23 
6:00 AM  - For Priests and Sisters serving in our parish; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny, 
Stanisława i Lucyny;  
8:00 AM -  ††Władysław & Josephine Szpala; †Stanley & 
Stephanie Spala; †John Spalan; 
7:00 PM -  †Julian Klusek; 
 

 TUESDAY / WTOREK - October 24 
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists; 
7:00AM - †† Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM - For the Holy Father; 
7:00 PM -  †Jan Batkiewicz; 

WEDNESDAY / ŚRODA - October 25 
6:00 AM - For living benefactors and parents of 
Resurrectionists; 
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, 
Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa;  
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;  
7:00 PM - O pokój na świecie;  
 

THURSDAY / CZWARTEK - October 26 
6:00 PM - †James Skrenka; 
7:00 AM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne; 
8:00 AM - †Leokadia Sadowski; 
7:00 PM -  ††Za zmarłych Zmartwychwstańców; 
 

FRIDAY /PIĄTEK - October 27 
6:00 AM - ††For deceased benefactors and parents of 
Resurrectionists; 
7:00 AM - †† Za zmarłych z rodziny Iwony; †Stefan Kardaś; 
8:00 AM - ††Harriet & Matthew Czajkowski; 
7:00 PM - †Jan Plewa;  
 

SATURDAY /  SOBOTA - October 28 
6:00 PM -  For vocations to priesthood and religious life;   
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Tadeusz 
Machalski;  
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;  
11:30 AM  -Paweł Cisak & Marta Milewska 
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike 
Bialas; †Alexis Jaynah Villasin on 1st anniversary of death;  
7:00 PM - † Karol Żak; 
 

SUNDAY / NIEDZIELA - October 29 
6:00 AM  - † Rev. Joseph Wise, C.R.;  
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Tadeusz Piekielny; 
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Stanisław 
Łowisz; †Czesław Sienkiewicz; †Paweł Kozioł; †Roman 
Taraska; †Marta Chmura;  
10:45 AM - Health and blessings for Mary Kopinski; †Alexis 
Jaynah Villasin;  
12:30 PM -  W intencji Amber Coalition; Dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże 
błogosławieństwo dla Zofii i Stanisława Kudłacz z okazji 55. 
rocznicy ślubu; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski za 
wstawiennictwem św. Tadeusza dla Tadeusza Grzesik z okazji 
iminin; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rodziny 
Grzesik i ich przyjaciół; ††Zmarli z rodzin Murdza, Grzesik, 
Batóg, Antoń, Sojda; †Irena Brzozowska w 1. rocznicę śmierci; 
††Władysław & Josephine Szpala; †Stanley & Stephanie Spala; 
†John Spalan; 
5:00 PM - For parishioners; 
6:30 PM - Za parafian;  †Czesław Sienkiewicz;  

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Steven Fry & Angela Giannese 

Paul Markowski & Laura Gutnayer 
 

SECOND CALL 
Christopher Bart & Kesja Kajstura 

Phillip Skoneczka & Lisa Tomic 
 

THIRD CALL 
Paweł Piotr Cisak & Marta Milewska 

Adoration  
of the Blessed Sacrament 

 

Monday – Saturday  8:30 am  – 6:45 pm  
 except at Mass, funerals or wedding 

times 

 

BAPTISM / CHRZEST ŚW. 
	

Sofie	Anna	Wood	
Alayna	Marie	Stoch	

Maximilian	Nicolas	Kyc	
Daniel	Aleksander	Kopacz	
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10/23  St John of Capistrano (1386 - 1456) 
10/24  Saint Antony Mary Claret (1807 - 1870) 

 

He was born at Sallent in 
Catalonia. After becoming 
a priest he spent several 
years preaching to the peo-
ple throughout Catalonia 
and also in the Canary Is-
lands. Returning to Spain, 
he established a mission-
ary order, and founded a great religious library and pub-
lishing house in Barcelona which published millions of 
cheap copies of ancient and modern Catholic works. In 
1851 the Pope appointed him Bishop of Santiago de 
Cuba. The diocese was in a terrible state and everything 
needed reform and renewal. He reorganized the seminary, 
enforced clerical discipline, and regularized thousands of 
marriages. He built a hospital and many schools. 

 

10/27 St. Otteran 
 

He was abbot of Meath and later 
came to Iona. He died in 548 and 
his grave on Iona was greatly re-
vered. As a result the Vikings 
chose Otteran, the titular guardian 

of their ancestors’ ashes, as patron of the city of Water-
ford in 1096. He is now patron saint of the Diocese of 
Waterford and Lismore. 
 

10/28  Saints Simon and Jude, Apostles – Feast 
St Simon, Apostle 

 

Simon is eleventh in the list of the twelve 
Apostles. He is known as Simon the Zealot, 
but nothing else is known about him. His 
other name of “Simon Cananaeus” simply 
adapts another Hebrew word for “zeal” and 
has nothing to do with the town of Cana. 
 

St Jude, Apostle 
Jude, also called Thaddaeus, is 
the apostle who at the Last 
Supper asked the Lord why he 
showed himself only to the 
disciples and not to the world. 

For many centuries he was scarcely vener-
ated because people confused him with Ju-
das Iscariot. He is the patron saint of lost 
and desperate causes. 
  

 Above from Catholic Calendar 

LITURGICALLY SPEAKING 
 

POPE FRANCIS TWEET  
 

Along with the Saints, let the joy 
and beauty of living the Gospel 

shine through the witness  
of our lives.  

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

 

Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch, 
Rev. Francis Rog,  

Bp. Robert Kurtz, Edward Jaskóła, Maria 
i Franciszek Wietrzak,  

Mary Kopinski, Bożena Jagielska, Annabelle,  
Rosa Maria Santos, Dominik 

October Month of the Rosary 
 

A reminder that the month of October 
is dedicated to the Rosary.  The rosary 
will be recited in English, Monday 
through Saturday after the 8:00 am 
mass. And also in Polish before the 
7:00 pm Mass.   

 

St. Bartholomew Craft Fair 
 

St. Bart’s Catholic Women’s Guild is hosting a Craft Fair 
in Kruger Hall at 4910 W. Addison St.   Come see the 
exciting collection of Home Décor Ceramics (Dept 56 
Christmas & Halloween Village) make-up, hourly raffles 
with vendor gifts and much more.  Saturday November 
4th 9:00 AM to 3:00 PM.  For more information contact 
Heidi @ 773-724-7280. 

 

This week’s 2nd  collection is for  
World Mission Sunday.  

Thank you for your support.   
Next week’s  2nd  collection will be 
for Natural Disaster Emergency Appeal. 

During the month of November we 
pray for all the deceased.  Anyone 
wishing to enroll deceased mem-
bers of their family or friends into 
this month of prayer are asked to 
do so by writing their names on 

the All Souls Day Envelopes.  Envelopes have been 
placed at the doors of the Church.   



 

Dear Brothers and Sisters in Christ,  
October 9, 2017  

 

On behalf of our brothers and sisters 
who have been severely affected by 
Hurricane Harvey and Hurricane 
Irma, it is my wish to sincerely 
thank you for the tremendous out-
pouring of support you have shown 
them during this challenging time. Banding together to 
answer the cry of those in need, the Archdiocese of Chi-
cago community has seamlessly partnered with Catholic 
Charities USA, local parishes, and schools to bring fi-
nancial, physical, and spiritual aid to those who have 
lost so much in the Gulf Coast. The September 9-10 
collection raised more than $600,000 for these efforts, a 
true testament to the compassion of the people of the 
Archdiocese of Chicago.  
 

Now it is time once again to stand in solidarity with our 
brothers and sisters affected by natural disasters that 
have occurred over the last few weeks, including Hurri-
cane Maria and the earthquakes in Mexico. As re-
quested by the USCCB, all parishes in the Archdiocese 
of Chicago are invited to take up a second collection at 
all Masses on the weekend October 28-29. Proceeds 
from this special collection will support humanitarian 
and recovery efforts in Mexico and Puerto Rico. There 
is also an option for your parish to donate directly to 
these efforts. To donate, please visit http://
pvm.archchicago.org/hurricane or mail contributions to 
the following address. Please make all checks payable 
to the Natural Disaster Emergency Appeal.  
 

It is my prayer that we continue to support those af-
fected by these natural disasters through both prayer and 
action. With every good wish, I remain,  
 

Sincerely yours in Christ,  
 

Cardinal Blase J. Cupich Archbishop of Chicago  
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National days of Observance 
 

10/22   Nut day and Mother-in-Law Day  
10/23    Boston Crème Pie Day 
10/24    Bologna  Day 
10/25    Greasy Food Day 
10/26    Pumpkin and Mincemeat  Day 
10/27    Branded Fruit and Mammography Day 
10/28    Navy day and American Beer Day 

 

Sacramentals	
 

A sacramental is a sacred sign that signifies effects ob-
tained through the Church's intercession. While all of the 
seven Sacraments are Christ-instituted and always do ex-
actly what they signify ex opere operato  ("from the deed 
done"), sacramentals are usually Church-instituted 
(though some are Christ-instituted). They work through 
the power and prayers of the Church. Sacramentals drive 
away evil spirit, and when piously used, remit venial sin 
and prepare the soul for grace.  
 

Sacramentals can be material things (blessed objects, 
such as scapulars, Rosaries, Crucifxes, medals,  Holy Wa-
ter, etc.) or actions (the Sign of the 
Cross, genuflection, prayers, the washing of the feet 
on Holy Thursday, etc.). Note that only a priest has the 
power to bless an object and make it a sacramental.	
 

Our crucifix, icons and other articles are examples of 
what we call sacramentals. According to the Catechism of 
the Catholic Church, sacramentals are sacred signs insti-
tuted by the Church to prepare us to receive the fruit of 
the sacraments and to sanctify different 
circumstances of our lives (no. 1677). 
 

Exorcised oil is a special sort of sacramen-
tal.  Besides the three oils which the 
church now reserves for use in the sacra-
ments, the Church also recognizes the use 
of blessed oil for use by all Christians. The 
purpose of this oil is primarily for healing and protection 
from harm; but the oil can also be used to pray for all the 
blessings which the oil represents; that is, all the riches 
which are ours in Jesus.  The oil can be used in praying 
for oneself or in praying for others. The simplest way of 
anointing is to make the sign of the cross on the forehead 
while saying the accompanying prayers. .If using on an-
other, it is advisable to inform them that you are using 
blessed oil, which is not the sacred oils of the Church, and 
are not administering a sacrament of the church. 
 

Exorcised salt works on a given place through sprinkling 
in rooms considered infected by the devilish forces’ ac-
tions, e.g. in places where evil spirits were summoned, 
pagan or spiritistic rituals took place. It is also used in the 
protection of houses, homes, farm buildings and fields, if 
a suspicion that they are under the influence of curses 
arises. Salt may be added to food if a suspicion of being 
enchanted through a meal arises. 

Put a smile on your face 

I changed my iPod name to Titanic.  
It's syncing now.  
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ROZWAŻANIE NIEDZIELNE 
 

„Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga” (Mt 22,21b)  

 

  W naszym języku powraca 
niekiedy wyrażenie: „walka 
o rząd dusz". Biorąc pod 
uwagę, jak wielu jest tych, 
którzy rzeczywiście nie 
myślą o dobru człowieka, 
ale o tym, jak nim rządzić, 
a właściwie manipulować, 
ta walka naprawdę się 
toczy. 

 Patrząc na naszą historię, zwłaszcza tę całkiem 
bliską, bez trudu uświadamiamy sobie, że wybór, który 
dziś może się wydawać ściśle polityczny, wcześniej czy 
później znajdzie swoje konsekwencje na płaszczyźnie 
moralnej lub w odniesieniu władzy do szeroko 
rozumianych spraw wiary i Kościoła. Zainteresowanie, 
które na początku będzie się skupiało na tematach 
gospodarki i ekonomii, stopniowo zacznie się przenosić na 
różnorakie sfery życia społecznego, a w sytuacjach 
krytycznych, kryzysowych, dotknie całej płaszczyzny 
uznawanych przez nas wartości. 
 Skoro na denarze, o którym mowa w dzisiejszej 
Ewangelii, wyryty jest obraz Cezara i należy go zwrócić 
Cezarowi, warto zadać pytanie, gdzie w takim razie 
wyryty jest obraz Boga? Żeby oddać „Bogu to, co należy 
do Boga", musimy wiedzieć, co jest Boże, gdzie ten Jego 
obraz został umieszczony... Księga Rodzaju przynosi nam 
proste słowa: „Rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz 
obraz, podobnego Nam" (Rdz 1,26). Może ta odpowiedź 
wydaje się komuś nazbyt prosta. Ale w istocie tak 
przecież jest, że to właśnie człowiek został ukształtowany 
na obraz Boży. Na nim, jak na tym ewangelicznym 
denarze, został wyryty Boży obraz. On jest Bożą 
własnością, a jego umysł, wola, serce i sumienie mają 
nieustannie ukazywać Boga i Bożą rzeczywistość na ziemi. 
W tym sensie powinniśmy bronić dziś człowieka. Trzeba 
się troszczyć, by wraz z podatkami i innymi 
zobowiązaniami, które przynależą obywatelom państwa, 
nie został zagarnięty sam człowiek. Choć każda władza 
chce poszerzać swoje wpływy, musi jednak respektować 
to, co jest własnością Boga. Nie ma prawa i nie może 
oczekiwać, że kiedyś przejmie rząd sumień. 

 

Ks. Dariusz Madejczyk 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA 

Niedziela, 22 października -  
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża Polaka 

 

Karol Józef Wojtyła, 
imię papieskie: Jan 
Paweł II. Urodził się 
18 maja 1920 r. w 
W a d o w i c a c h . 
Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk abp. 
A d a m a  S t e f a n a 
Sapiehy w 1946 r. 
Został wybrany na 
papieża 16 października 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł II. 
Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały 
Twój). Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych 
dokumentach Kościoła, ale również w homiliach, 
przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie 
pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik, 
11adhortacji, 5 konstytucji apostolskich, kilkaset listów i 
dorocznych orędzi. Podczas środowych katechez przedstawił 
syntezę nauczania Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce 
Bożej, o człowieku, Kościele i sakramentach. Do tajemnic 
Różańca dołączył pięć nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu 
w sprawach wiary i moralności łączył elementy posoborowej 
doktryny z dynamicznie rozwijającymi się kierunkami 
współczesnej filozofii i teologii.  Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 
2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie święta 
Miłosierdzia Bożego. W niecały miesiąc po śmierci, kolejny 
papież - Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Błogosławionym został 
ogłoszony 1 maja 2011 r. a Kanonizacja odbyła się 27 kwietnia 
2014 r. w Rzymie przez papieża Franciszka.„Ojcze Święty 
wstawiaj się za nami.” 
 

 MODLITWA DO ŚW. JANA PAWŁA II 
 Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o 

łaskę dla mnie (i moich bliźnich).  

Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc. 
Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę... 

(wymienić prośby). Uproś mi dar umocnienia mej wiary, 
nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego 
imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen 

ufności, proszę Cię o łaskę wysłuchania i obdarzenia tym, 
o co się modlę za wstawiennictwem  Świętego Jana Pawła 

II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen. 

ORKIESTRA „HELIOSIS” Z SYBERII 
 

Zapraszamy serdecznie do naszej 
Bazyliki 28 i 29 października  

na występ orkiestry „HELIOSIS”, 
która przybywa do nas z Syberii.  
Główny koncert odbędzie się  

29 PAŹDZIERNIKA w sali 
Resurrection Hall  o godz. 1:30 po 

południu. Orkiestra uświetni  
nasze sobotnie i niedzielne Msze święte z bazylice. 

Serdecznie zapraszamy parafian, gości i przyjaciół bazyliki na 
to wydarzenie.  
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"RCIA" - SAKRAMENTY DLA DOROSŁYCH 
 

Osoby chętne, które wcześniej nie zostały 
ochrzczone, nie przyjęły Sakramentu I 

Komunii Świętej czy Bierzmowania, 
proszone są o kontakt z biurem 

parafialnym, w celu dokonania rejestracji. 
Zapraszamy również tych, którzy nie 
przyjęli do tej pory tylko Sakramentu 

Bierzmowania. Zajęcia odbywają się w 
budynku naszej parafii -Resurrection Hall, 
w każdy wtorek,  o godz. 7:00 wieczorem. 
Osoby, po zakończeniu programu „RCIA” 

przyjmą sakramenty  w kwietniu, po 
świętach Wielkanocnych. Nie trzeba być 

parafianinem, aby być uczestnikiem Programu. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem parafialnym.  

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  
 

 

jest odprawiane 15 minut przed wieczorną 
Mszą Św., od poniedziałku do soboty o 6:45 
PM, a w niedzielę przed wieczorną Mszą św. o 
6:15 PM. 
 

RÓŻANIEC DLA DZIECI: W każdą środę 
przed Mszą św. wieczorną o 6:40 PM.  

 

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ 
MODLITWY!!! 

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 
 

Dziś, 22 października 
obchodzimy Światową 
Niedzielę  Misyjną . 
Każdego roku,  w 
październiku obchody te 
prowadzą nas do serca 
n a s z e j  w i a r y 
chrześcijańskiej: misji. 
Głosząc Dobrą Nowinę 
Ewangelii kontynuujemy 
misję Jezusa Chrystusa. Dziś Bóg woła: „Poślij swego Ducha i 
odnów oblicze tej ziemi!” Tego dnia, jako misjonarze 
celebrujemy i wspieramy lokalne Kościoły z Azji, Afryki, 
Islandii oraz niektórych części Ameryki Łacińskiej i Europy, 
na terenach stanowiących ponad połowę powierzchni całego 
globu. Dzięki pracy i świadectwu księży, zakonników i osób 
świeckich lokalne Kościoły otrzymują konkretną pomoc i 
doświadczają Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Światowa 
Niedziela Misyjna, to dzień, który wskazuje nam co jest sercem 
naszej wiary chrześcijańskiej! Państwa hojność okazana 
podczas tej kolekty przyczyni się do wsparcia dzieł księży, 
zakonników, jak również świeckich liderów służącym osobom 
najbardziej potrzebującym w diecezjach misyjnych. Niech 
świętowanie Światowej Niedzieli Misyjnej będzie dniem 
okazania szacunku dla wielu sposobów, na jakie 
zobowiązaliśmy się podjąć zadania misyjne. Bóg Zapłać za 
ofiary na ten cel. 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę  22 października 
obchodzimy w kościele Światową Niedzielę 
Misyjną. II składka zostanie przeznaczona na 

Papieskie Dzieła Misyjne.  
 

Natomiast w niedzielę następną,  
29 października, II kolekta przeznaczona zostanie na pomoc 

ofiarom zniszczeń spowodowanych huraganem Harvey i Irma. 
 

Serdeczne „Bóg Zapłać” za  hojne wsparcie i ofiary . 

MSZA ŚWIĘTA ‐ „AMBER COALITION”  
 

Zapraszamy serdecznie w imieniu „Amber Coalition” - Polsko-
Amerykańskiego Programu Walki z Rakiem Piersi na czele z Dr 
Rudnickim na chwile refleksji, przemysleń podczas Mszy Św. w 
naszej Bazylice, 29 października o 
godź.12:30 w południe. Msza 
dedykowana jest wszystkim tym, 
którym leży na sercu zdrowie 
naszych b l isk ich,  zdrowie 
pacjentów, zdrowie nas samych, 
jak również pamięć o tych, którzy 
odeszli walcząc z rakiem piersi.  

BAZYLIKA ŚW. JACKA zaprasza wszystkie dzieci na  
 

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH !!!   

30 października w Resurrection Hall. 
 Rozpoczęcie balu o godz. 5:30 p.m.  

Wspólne zabawy, konkursy  
i smaczny poczęstunek;                                                                                                                                                           

6:55 p.m. ‐ Parada Świętych i uroczyste 
wejście do  kościoła na Mszę Świętą. 

Uwaga! Obowiązkowe przebranie za Świętych lub Aniołków 
np. św. Jadwiga, św. Elżbieta, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. 

Faustyna, św.Franciszek, św. Jerzy, św. Jan Bosko,  
św. Jakub, św. Krzysztof, św. Hiacynta,  

św. Jan Paweł II, itp. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci !!! 
Po więcej informacji  prosimy dzwonić do  

Sr. Iwony na nr tel. parafii: 773‐342‐3636 . 

JESIENNY KIERMASZ KSIĄŻKI 
 

Ksiegarnia Odeon zaprasza dzisiaj,  
22 października na kiermasz książki, od 9:00am 

do 3:00 pm, w naszym parafialnym budynku 
Resurrection Hall na parterze. Wspaniały wybór 

dla wszystkich miłośników książek. Zapraszamy serdecznie! 

LISTOPAD  MIESIĄCEM  
PAMIĘCI  O ZMARŁYCH 

 

Miesiąc listopad jest miesiącem 
pamięci o naszych bliskich zmarłych. 
Specjalne kopertki na wypominki 

dostępne są przy wyjściach z 
Kościoła. Wypełnione czytelnie 
kopertki z imieniem i nazwiskiem 
zmarłych można składać razem z 
ofiarą do koszyka. Jak co roku 

wypominki będą czytane w naszej 
bazylice przez cały miesiąc listopad.  



Jak  co  roku  zapraszamy  wszystkich  na  Polonijny  Kongres 
Rodziny  od  10  do  19  listopada.  Wspaniały  czas  poświęcony 
wykładom  warsztatom  i  nabożenstwom.  Tegoroczne  hasło 
Kongresu:  „SMAKI  DOMU”.  Prezentacje  odbędą  się w wielu 
parafiach  na  terenie  Archidiecezji  Chicago  m.in.  w  naszej 
Bazylice. Głównym mówcą  jest ojciec Adam Szustak, OP.  Już 
dziś  zatem  zapraszamy  do  naszej  Bazyliki  na  Nabożeństwo 
Dziękczynne  z ojcem Adamem  18  listopada o godz. 8:00 pm, 
które poprzedzone zostanie Mszą Świętą o 7:00 pm. 
Skorzystajmy  z  tego  czasu.  Zapraszamy  serdecznie.  Więcej 
informacji  można  znaleźć  poniżej  lub  na  ulotkach  przy 
wyjściach z bazyliki.  

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 
 

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m. 

w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o 
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 p.m. w naszej bazylice. 
___________________________________________________ 

 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO  
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy 

Św. wieczornej w kaplicy. 
____________________________________________________ 

 

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św. 
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 pm. 

___________________________________________________ 
 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH 
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się 
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. w Res. 
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki. 

_________________________________________________________ 
 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych  
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy. 

___________________________________________________ 
 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i 

jałmużnę w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni 
wtorek miesiąca o 7:00 pm odprawiana jest w naszej 
bazylice Msza Św. w intencji osób uzależnionych. 

___________________________________________________ 
 

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY 
CHRYSTUSA 

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

___________________________________________________ 
 

KRĄG BIBLIJNY 
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall 
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana. Pragniemy 

zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny, 
którą Pan kieruje do każdego z nas. 
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AKT ZAWIERZENIA MARYI 
"TOTUS  TUUS" ‐ CAŁY TWÓJ MARYJO  

5 listopada rozpocznie się 33-dniowe 
indywidualne przygotowanie do Doskonałego 
Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez 
Maryję wg Traktatu o Doskonałym 
Nabożeństwie do Najświętszej Panny św. 
Ludwika Grignon de Monfort. Akt 
Zawierzenia Maryi odbędzie się w 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, w piątek 8 grudnia w 
Kościele Świętej Trójcy w Chicago na Mszy Św. o godz. 7:30 
pm. Po informacje i materiały prosimy dzwonić: 773 791 3620 - 
Danuta (Chicago), 630 395 7893 - Dorota (Lombard) 

SŁOWO PAPIEŻA O MATCE BOŻEJ  FATIMSKIEJ 


