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PIOTR MRUGAŁA  
Pastoral Minister/Posługa Duszpasterska 
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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 



Adoration of the Blessed 
Sacrament 

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

funerals or wedding times. 
 

   Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

Od poniedziałku do soboty:  
8:30am - 6:45pm z wyjątkiem 

Mszy Św., pogrzebów i ślubów.   

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. 
SUNDAY:                                  9:00, 10:45 A.M & 12:30 P.M. 
 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 A.M. & 6:45 P.M. 
SOBOTA:                               5:00 P.M.  
NIEDZIELA:            9:00, 10:45 A.M & 12:30 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 

 

† Dolores Trykoski;       † Paweł Krakowski; 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - December 4 
6:00 AM - ††In remembrance of all souls; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
Janiny, Stanisława i Lucyny; ††Anna i Jan Kościelniak;  
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;  
7:00 PM - O nawrócenie, zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Barbary Rożniata w dniu imienin; 
†Stefania Jurek; †Zofia Wojciechowska;  
 

 TUESDAY / WTOREK - December 5 
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;  
7:00AM - †Stan Wajda;  
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;  
7:00 PM -  †Zofia Wojciechowska;  
 

WEDNESDAY / ŚRODA - December 6 
 

6:00 AM - †Thomas Okoniewski;  
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 - †Zofia Wojciechowska;  
 

FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK -December 7 
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life; 
7:00 AM - Msza dziękczynna do M.B. Częstochowskiej 
za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i opiekę dla C. 
Peterson w dniu urodzin;  
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;  
7:00 PM -  †Zofia Wojciechowska;  
 

FRIDAY /  PIĄTEK - December 8 
6:00 AM - ††For blessings for Resurrectionists;   
7:00 AM - Za zmarłych z rodziny Iwony;   
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists; 
12:30 PM  - O pokój na świecie;  
5:30 PM - †Thomas Okoniewski;  
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;  
 

SATURDAY /  SOBOTA - December  9 
6:00 PM - For the Holy Father; 
7:00 AM - ††Wacław, Teofila, Józef, Antoni Myśliwiec; 
††Za dusze w czyśćcu cierpiące;    
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;  
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; 
†Mike Bialas;  
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;  
 

SUNDAY / NIEDZIELA - December 10 
6:00 AM  - O nawrócenie grzeszników;  
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;  
9:00 AM - †Lucjan Milewski;   
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Leopoldo Herrera; 
Benjamin Utterback; †Thomas Okoniewski;  
12:30 PM -  †Zofia Wojciechowska; ††Marek i Marian 
Mielenkiewicz; 
5:00 PM - For parishioners; Health and birthday blessings 
for Aleksandra Galkowski;  
6:30 PM - Za parafian;  †Nicole Rozmysłowicz;   

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

SECOND CALL 
Eric Acevedo & Katherine Hosana 

WELCOME - WITAMY 

    Welcome new parishioners in our Basilica!   
       Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie     

 Bazyliki św. Jacka! 
 

ANNA & PIOTR IRLA 
KATARZYNA GORA  

      (ABOOD AL HASSANI) 
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12/3    1st Sunday of Advent 
 

12/6   St Nicholas 

He was bishop of Myra, in Lycia (now 
part of Turkey) and died about the mid-
dle of the fourth century. He has been 
venerated throughout the Church, espe-
cially since the 10th century. Because of 
his help to the poor he is the patron 
saint of pawnbrokers, whose insignia of 
three golden balls represent the three 
purses of gold he is said to have given 
secretly to a poor man who could not 
afford dowries for his three daughters. 

12/7  St. Ambrose (340? – 397) 

12/8  Solemnity of the Immaculate Conception Holy 
Day of Obligation Masses 6:00 am, 7:00 am, 8:00 

am, 12:30 pm, 5:30 pm and 7:00 
pm 

The doctrine of the Immaculate Con-
ception is the doctrine that the Virgin 
Mary was conceived without original 
sin. The doctrine was almost univer-
sally believed over the centuries but 
was only formally defined as a doc-
trine of the Church by Pope Pius IX 
in 1854. Because it is so old, it is one 
of the Marian doctrines that Islam 

shares with the Catholic Church, though of course the 
theological details are very different.                                                  

12/9  St. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474 - 1548) 

He was born in about 1474 in Cuauhtitlan 
in the kingdom of Texcoco, part of pre-
sent-day Mexico. As an adult he em-
braced Christianity and he and his wife 
were baptized. In 1531 the Mother of 
God appeared to him, on the hill called 
Tepeyac near Mexico City, and told him 
to ask the bishop to have a church built 
on the spot. Through the purity of his 
faith, his humility and his fervor, a church was built, in 
honor of Our Lady of Guadalupe. 

LITURGICALLY SPEAKING 

 

Opłatki 
 

The traditional Polish Christmas wafers; Opłatki; are 
available in the sacristy after all Masses.  There are 5 wa-
fers per package.  We are asking for a $2.00 donation per 
package. 
 
Christmas wafer is a central European Christian Christ-
mas tradition celebrated in Poland, Lithuania and Slova-
kia during Wigilia, or the Christmas Eve Vigil. 

The unleavened wa-
fers are baked from 
pure wheat flour and 
water, are usually 
rectangular in shape. 

Being only a re-
minder of the Body 
of Christ used in 
private homes, 
Opłatki lack sanctifi-
cation by a priest or bishop. The Opłatki wafers are em-
bossed with Christmas related religious images, varying 
from the nativity scene, especially Virgin Mary with baby 
Jesus, to the Star of Bethlehem.   Wikepidia 

 

Sacrament of Reconciliation 
 

The Sacrament of Reconciliation, 
Confession is celebrated Monday 
through Friday at 7:45 am and at 6:45 
pm.  On Saturdays the Sacrament is 
also available at 5:00 pm.  On Sundays it is celebrated 
before and during the 9:00 am, 10:45 am and 12:30 pm 
Masses.   
Additional priest will be available for Christmas con-
fessions on Dec. 21 – Dec. 23 at 7:30 pm.  
 
“Confessing our sins may be difficult for us, but it 
brings us peace.   We are sinners and we need God’s 
forgiveness.”   Pope Francis 

 

POPE FRANCIS TWEET  
 

“The time of Advent that we 
begin again today returns us to 
the horizon of hope, a hope that 
does not disappoint because it 
is founded on the Word of God. A hope that does not 
disappoint, simply because the Lord never disappoints! 



Dear Sisters and Brothers in Christ,  

On the Second Sunday of 
Advent, parishes through-
out the Archdiocese will 
participate in the annual 
collection for the Retire-
ment Fund for Religious, 
benefiting more than 
32,000 elderly Catholic 
sisters, brothers and reli-
gious order priests 

throughout the United States.  
 

Our senior religious are a treasure. Their dedication 
and hard work laid the foundation for Catholic  
schools, hospitals, and numerous social service organi-
zations. Many continue in volunteer ministry today. 
Their ongoing prayer and witness enrich our faith in 
countless ways. Personally, I am grateful for the ser-
vice of religious, past and present. Perhaps you also 
recall a sister or brother who made a positive differ-
ence in your life.  
 

Most elder religious worked for years for small sti-
pends, leaving a substantial gap in retirement savings. 
Rising health - care costs and decreased income com-
pound the challenge to meet such day - to - day needs 
as medications and nursing assistance. The Retirement 
Fund for Religious offers financial support that helps 
religious communities provide loving care for older 
members while ensuring younger members can con-
tinue the good work of their elders.  
 

In the past, the people of the Archdiocese of Chicago 
have led the nation in their generous response to this 
appeal. Though I understand you are asked to support 
many worthy causes, I invite you to contribute what 
you can at masses the weekend of December 9 - 10. 
Most importantly, please pray for God’s continued 
blessing on all our women and men religious. Rest as-
sured they are praying for you.  
 

Wishing you every blessing during this Holy Season of 
Advent. With kind regards I remain,  

Sincerely yours in Christ,  

  
Archbishop of Chicago 
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Gluten Free 
A growing number of people 
are now suffering from celiac 
disease.  These individuals 
have difficulty with wheat 
and other products containing 

gluten.   Gluten free hosts are available here at St. Hya-
cinth.  If you suffer from celiac disease and wish to 
receive Holy Communion, please let the priest know 
before Mass, and a gluten free host will be available. 

Fifth Annual Do-It-Yourself 
Handel’s Messiah 

 

Tuesday December 12, at 
7:00 PM at St. John Bre-
beuf Parish 8307 N. Har-
lem.  The Niles Metropolitan Chorus and Musica Lumina 
Orchestra will be performing.  Admission is Complimen-
tary with a Free Will donation. 

New Catholic School Scholarship Op-
portunity for 2018/19 School Year 

Through the “Invest in Kids Act,” the state of Illinois has 
created a new way to fund scholarships for children from 
low-income households who want to attend private 
schools. This program provides an opportunity for more 
students to receive a quality Catholic education. The tax 
credit scholarships offered through this program could 
cover up to 100 percent of tuition and fees for eligible, 
low-income students. Not all families will be eligible for 
the new scholarships, but we want to make sure all fami-
lies are aware of the program.  
Program details are still being finalized, but you can find 
information on the scholarships, the application process 
and the “Frequently Asked Questions” (FAQ) on the 
Archdiocese of Chicago’s website, archchicago.org/tcs. If 
you have any questions about tax credit scholarships, 
p l e a s e  c o n t a c t  t h e  A r c h d i o c e s e 
at InvestInKids@archchicago.org or 312.534.5321. 

 

 

This week’s 2nd  collection is for the restoration of the 
portico of the east most front 

door of the church.  
Next week’s  2nd  collection  
is for Retirement Fund for Re-

ligious.  
Thank you for your support.   
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SŁOWO KARDYNAŁA BŁAŻEJA CUPICH 

 Grudzień, 2017 
  

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie, 
  

 

Parafie naszej Archidiecezji będą 
uczestniczyły podczas drugiej niedzieli 
Adwentu w dorocznej kolekcie na rzecz 
Funduszu Emerytalnego Osób Zakonnych. 

Jest to doroczna zbiórka, z której skorzysta 32,000 
emerytowanych zakonnic, braci i księży zakonnych Stanów 
Zjednoczonych. Emerytowane siostry zakonne, 
emerytowani bracia i księża zakonni są naszym skarbem. 
Ich oddanie i ciężka praca położyła fundament pod 
powstanie szkół katolickich, szpitali i wiele innych 
organizacji społecznych. Wielu z nich ciągle jeszcze służy 
duszpastersko jako wolontariusze. Ich nieustanna 
modlitwa i świadectwo ubogaca naszą wiarę na 
niezliczone sposoby. Osobiście jestem wdzięczny za 
przeszłą i obecną służbę sióstr zakonnych i zakonników. 
Być może także i Wy pamiętacie jakąś siostrę lub brata, 
którzy przyczynili się do przemiany na lepsze Waszego 
życia. Większość spośród emerytowanych osób zakonnych 
pracowało przez długie lata pobierając niskie 
wynagrodzenia, co spowodowało duże luki w 
oszczędnościach emerytalnych. W związku z ciągłym 
wzrostem kosztów opieki zdrowotnej i zwiększającymi się 
potrzebami utrzymania, wiele zgromadzeń zakonnych 
wciąż boryka się z trudnościami w zapewnieniu bytu swym 
starzejącym się wspólnotom. Kolekta na rzecz Funduszu 
Emerytalnego Osób Zakonnych gromadzi fundusze 
potrzebne wspólnotom zakonnym do udzielania troskliwej 
opieki swoim starszym członkom i zapewnia, że ich młodsi 
członkowie będą w stanie kontynuować dobre dzieło 
rozpoczęte przez swych poprzedników. Mieszkańcy 
Archidiecezji Chicago zawsze prowadzili naród w hojności 
okazywanej na rzecz tej kolekty. Rozumiem, że jesteście 
proszeni o wspieranie wielu cennych dzieł. Zapraszam 
Was jednak abyście podczas Mszy świętych odprawianych 
9-10 grudnia ofiarowali tyle, na ile Was stać. Najbardziej 
jednak proszę Was o modlitwę, by Bóg nieustanie udzielał 
swego błogosławieństwa wszystkim osobom zakonnym. 
Sami zaś możecie być 
spokojni, że oni modlą się 
w Waszych intencjach.  
Życzę Wam wszelkich 
błogosławieństw w tym 
świętym czasie Adwentu.  
 

Z uprzejmymi pozdrowieniami pozostaję, 
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,  
 

Kardynał Błażej J. Cupich - Arcybiskup Chicago 

 

•Piątek, 8 grudnia  - Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
Święto Obowiązkowe 

 

Prawda o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi jest dogmatem wiary, 
ogłoszonym 8 grudnia 1854 r. bullą 
„Ineffabilis Deus” przez papieża 
Piusa IX, w Bazylice św. Piotra w 
Rzymie w obecności 54 kardynałów i 
140 arcybiskupów i biskupów. Pisał 
on tak: „Ogłaszamy, orzekamy i 
okreś lamy, że nauka, która 
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja 
Panna od pierwszej chwili swego 
poczęcia - mocą szczególnej łaski i 
przywileju wszechmocnego Boga, 
mocą przewidzianych zasług Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana, 
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą 
przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią 
wytrwale i bez wahania wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie 
zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się 
odstępcą i winnym herezji.” Maryja od momentu swojego poczęcia 
została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby 
się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich 
grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy 
Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe Boże 
macierzyństwo Maryi, uchronił ją przed grzesznością.  

MSZE ŚWIĘTE W UROCZYSTOŚĆ  
Niepokalanego Poczęcia NMP  

 

W piątek, 8 grudnia przypada Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia, która jest świętem 
obowiązkowym. Msze święte w tym dniu 
odprawione zostaną w języku polskim: o godz. 
7:00 rano, 12:30 w południe i 7:00 wieczorem, a 
w języku angielskim: o 6:00 i 8:00 rano oraz 
5:30 po południu. Zapraszamy.  dr bp Rudolf Graber, ordynariusz Ratyzbony (Bawaria) 
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Hostia Bezglutenowa  
 

Coraz więcej osób cierpi teraz na celiakię. 
Osoby te mają trudności z przyswajaniem 
pszenicy i innych produktów zawierających 
gluten. Bezglutenowe hostie są dostępne w 
naszym Kościele. Jeśli cierpisz na celiakię i 
chcesz otrzymać Komunię Świętą w postaci 

bezglutenowej hostii, poinformuj o tym księdza przed Mszą św., w celu 
jej przygotowania. Faktem jest, iż osoby cierpiące na celiakę mogą 
zamiast hostii przyjąć Komunię św. w postaci wina, jeśli brak jest 

bezglutenowej hostii.  

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA GRUDZIEŃ: 
 

*Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez 
rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, 

współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, 
w przekazywaniu wiary, jak i wychowywaniu nowych 

pokoleń.  

ŚWIECZKI NA WSPARCIE DOMU 
SAMOTNEJ MATKI 

 

Od kilku lat Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Chrystusa Króla pod 

kierownictwem siostry Marty Cichoń 
prowadzi Dom Samotnej Matki im. Św. 

Rodziny, w którym pomoc od chwili 
istnienia znalazło już ponad 90 kobiet i 

ponad 140 dzieci.  Jest to jak dotąd 
jedyna placówka w naszej społeczności 

polonijnej o tym charakterze, która daje nie tylko 
schronienie, ale również stara się pomagać poprzez różnego 
rodzaju terapie, pomoc medyczną i materialną szczególnie 
matkom z dziećmi, które na wskutek przemocy domowej 

lub alkoholizmu mężów i ojców swoich dzieci znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dom utrzymuje 
się jedynie z dobrowolnych donacji ofiarodawców oraz 

dochodu z dorocznego pikniku na ten cel. Kolejną 
inicjatywą, która ma wspomóc utrzymanie i prowadzenie 

Domu Samotniej Matki jest Świeczka na Stół Wigilijny. W 
bazylice, 10 grudnia, po Mszach Św. będzie okazja do 

nabycia takiej świeczki, która staje się symbolem naszego 
dzielenia się z tymi, którzy czekają na naszą pomoc. Będzie 

to też okazją wsparcia remontu nowego Domu Samotnej 
Matki, który trwa od dziesięciu miesięcy.  

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdeczne "Bóg Zapłać" 
składamy wszystkim naszym 

ofiarodawcom za wszelkie 
ofiary złożone na naszą 

bazylikę.  
W sposób szczególny pragniemy podziękować : 

 

*Pani C. Lauerman za niezwykle hojną ofiarę w 
ogólnej sumie $525 dolarów; 

*Pani  J.Szyszka za równie hojną ofiarę $300 dolarów; 
*Państwu: J&W Zyzda, E&G Szeszko, M&R  

Sytniewski, R. Wardach, S. Rembelinski,  G. Zajac,  
J.  Chwistek za ofiary $100 dolarów;  

 

Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie 
dziekujemy, pamiętając w modlitwach. Niech  Bóg 

obficie Wam błogosławi. Szczęść Boże!  

UŚMIECHNIJ SIĘ !!! 

ADWENT 
 

Od   dzis ie jsze j   niedz ie l i 
rozpoczynamy  Adwent  ‐  czas 
radosnego  oczekiwania  na 
przyjście  Zbawiciela.  Nazwa 
Advent  pochodzi  od  łacińskiego 
słowa  adventus  (przyjście).  Jest  to  okres  w  roku 
liturgicznym  przypominający  oczekiwanie  na  powtórne 
przyjście  Jezusa  Chrystusa.  Jednocześnie  jest  to  czas 
poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia  ‐ Wcielenia, 
Syna Bożego i Jego narodzenia.  Czas Adwentu trwa cztery 
tygodnie.  W  tym  okresie  kapłan  zakłada  ornat  koloru 
fioletowego. W czasie Adwentu są odprawiane codzienne 
Msze  św.  zwane  Roratami  ku  czci  Najświętszej  Maryi 
Panny.  Symbolami  adwentu  są  wieniec  i  świeca 
adwentowa. 
 

NABOŻEŃSTWA ADWENTOWE 
 

Zapraszamy  serdecznie  na  Msze  św. 
Roratnie,  które  odprawiane  będą  w 
naszej  bazylice  od  poniedziałku  do 
piątku o godź. 7:00 wieczorem. 
 

Zapraszamy wszystkie dzieci do 
uczestnictwa w Roratach, 
szczególnie w każdą środę.  

Prosimy dzieci o  przynoszenie ze 
sobą własnych  lampionów. 

 

Informujemy z  radością,  iż w  środę 6  grudnia 
na Mszy św. roratniej odwiedzi nas wyjątkowy 
gość  „z  nieba”  ‐  Św.  Mikołaj.  Zapraszamy 
wszystkie  dzieci  do  naszej  bazyliki  na 

niezwykłe z Nim spotkanie na godz. 7:00 wieczorem. 



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.  Więcej informacji na stronie 
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org 

___________________________________________________ 
 

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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PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

 
 

Zapraszamy na nabożeństwo pierwszego 
czwartku miesiąca, który w tym miesiącu 

wypada w dniu 7 grudnia. Msza Św. o 
godz. 19:00 . Zapraszamy szczególnie w 
tym dniu całą Służbę Liturgiczną Ołtarza. 

Modlimy się wspólnie o powołania 
kapłańskie i zakonne. 

WARTE ZAPAMIĘTANIA 
 

Przypominamy o kilku dobrych i pożytecznych stro‐
nach internetowych, na których można znaleźć 
wiele ciekawych informacji na temat aktualnych 
wydarzeń kościoła, dziejących się w Polsce i na 

świecie ‐ www.naszdziennik.pl, 
www.radiomaryja.pl, www.tv‐trwam.pl.  Warto skorzystać! 

SŁOWO TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA 
  

“Czy spotykając innych, niesiemy im ogień 
miłości, czy też zamykamy się, żeby ogrzewać 
się przed swoim kominkiem? (…) Nadzieja jest 
również dla tych, którzy zrobili coś złego. Jezus 
przyszedł właśnie po to: można pojednać się z 
Bogiem i rozpocząć nowe życie. (…) Na końcu 
czasów, kiedy Pan przyjdzie spotkać się z nami, 
radość będzie ogromna. Żyjmy w oczekiwaniu na to spotkanie!” 

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca 
zapraszamy dzisiaj, 3 grudnia, na Mszę św.  

o 12:30 w intencji żyjących i zmarłych 
członków KŻR oraz na wymianę tajemnic różańcowych. 

ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ  

Zbliża się okres świąteczny. 
Zachęcamy wszystkich do zakupu 
świeczek i kartek świątecznych w 
naszej parafialnej kawiarence. 
Wszystko w cenie $5.00. Dochód 
przeznaczony jest na naszą 
parafię. Zapraszamy serdecznie.  

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę -  
3 grudnia, II kolekta 

przeznaczona zostanie na 
odnowienie wschodniej 

części portyku głównego 
wejścia bazyliki.  

Jak wiadomo, trwają prace 
przywracające oryginalny wygląd portyku wejściowego do 
naszej bazyliki. Konserwacja obejmuje: usunięcie 3 warstw 
farby, rekonstrukcję ubytków i wymianę 

spoiny.  
 
 

W  niedzielę następną, 10 grudnia, II kolekta  
przeznaczona będzie na rzecz Funduszu 

Emerytalnego Osób Zakonnych. 
 

Serdeczne „Bóg Zapłać” za  Wasze nieustanne 
wsparcie i ofiary . 


