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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 Friday5:30 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.);

3636 West Wolfram Street - Office
3635 West George Street - Church
Chicago, IL 60618
Tel. (773) 342-3636; Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org
e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

PARISH OFFICE BIURO PARAFIALNE
Open: Monday - Friday, 8:00 am - 8:00 pm
Czynne: Poniedziałek - Piątek, 8:00 am - 8:00 pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - October 2
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 - †Joseph C. Nieves;
7:00 PM - Za wstawiennictwem M.B. Pompejańskiej o
uzdrowienie Henryka Starzyk;
TUESDAY / WTOREK - October 3
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Joseph C. Nieves;
7:00 PM - W intencji Doroty;
WEDNESDAY / ŚRODA - October 4
6:00 AM - †Joseph C. Nieves;
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;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - October 5
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Joseph C. Nieves;
7:00 PM - ††Jadwiga Tylnik, Bolesław i Alicja;

FIRST FRIDAY /PIERWSZY PIĄTEK - October 6
6:00 AM - †Stephan Zbikowski;
7:00 AM - ††Jan & Anna Kościelniak; ††Za zmarłych z rodziny
Iwony;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families; †Stephen Zbikowski;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - October 7
6:00 PM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For conversion of sinners;
2:30 PM - Devlin Danesh Forous & Jackie Villagomez
4:00 PM - Athens Moreno & Sophia Lee
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
7:00 PM - O pokój na świecie;
SUNDAY / NIEDZIELA - October 8
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Henryk
Kramkowski; †Stanisław Łowisz;
10:45 AM - God’s blessings for Mary Kopinski; † Alexis
Jaynah Villasin;
12:30 PM - Dziękczynna za 1. rok małżeństwa Małorzaty i
Grzegorza, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Angeliki i
Gabrieli Garbacz oraz dla ich rodziny; ††Marek i Marian
Mielenkiewicz; †Bronisław Marut w 17. rocznicę śmierci;
†Alicja Głąb;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

WELCOME - WITAMY

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka!
DEREK & KESJA STOCH
MONICA WALA
SZYMON POJAWA

BAPTISM / CHRZTY
Angelika Julia Garbacz
Gabriela Lidia Garbacz

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Frank Malawski & Anna Barzycka
Marco Mascarinas & Dianne Perez
Marcin Duchnicki & Katarzyna Cichon
SECOND CALL

Michael Wehby & Violet Prokopek
Brian Doyle & Katarzyna Brudniewicz
Mark Orwat & Janina Burdzy
THIRD CALL

Devlin Danesh Forous & Jackie Villagomez
Athens Moreno & Sophia Lee
CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
5:00 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
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.

CONVENT / DOM SIÓSTR
3620 West Wolfram Street, Chicago, Illinois 60618
(773) 278- 4404

26th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
10/2 The Holy Guardian Angels
The doctrine that every individual soul
has a guardian angel has never been
defined by the Church and so is not an
article of faith, but it is present in both
the Old and New Testaments. As Jesus
says, See that you never despise any of

these little ones, for I tell you that their
angels in heaven always gaze on the face of my Father in
heaven. Thus even little children have guardian angels,

and these angels remain in the presence of God even as
they fulfill their mission on earth. One of the benefits of
this feast is that it reminds us that God cares for us each,
individually. We all know this in theory, but it is easy – in
times of depression or temptation – to convince ourselves
that we are too small to matter, for good or ill. Let us use
this feast to remind ourselves that each of us has an angel
of our very own looking after us; and also to pray to God
for our own Guardian Angel. What a bore and a burden to
them some of us are. May we one day be a cause of rejoicing for them also.

10/4 St Francis of Assisi (1181 - 1226)
Francis was the son of a prosperous
cloth merchant in Assisi. When his
father objected to having his goods
sold without his consent to pay for
the restoration of a church, the
bishop commanded Francis to repay
the money. He did. He also renounced his father and gave back
everything he had ever been given,
even his garments. He began a life
of perfect evangelical poverty, living by begging and
even then only accepting the worst food that people had
to give. He preached to all the love of God and the love of
the created world; because, having renounced everything,
he celebrated everything he received, or saw, or heard, as
a gift.

10/7 Our Lady of the Rosary
The feast of the Holy Rosary was
instituted by Pope Pius V to celebrate the anniversary of the defeat of
the Turkish fleet at the battle of Lepanto on the first Sunday in October
1571, which ended the threat of
Muslim domination of the Mediterranean and was ascribed in part to
the prayers and processions of the
Rosary confraternity in Rome. Later
the feast was moved to the fixed date of 7 October.
CHICAGO
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First Thursday, Friday and Saturday
of the Month

Thursday October 5th is the first Thursday of the Month.
As a parish family we pray for vocations to the priesthood
and religious life. Friday October 6th is the first Friday
of the Month and we pray in reparation to the Sacred
Heart of Jesus. At 5:00 PM
we communally recite the
rosary followed by a Mass
in English. On Saturday,
after the 8:00 AM Mass, we
pray the rosary in honor of
the Blessed Virgin Mary.

POPE FRANCIS TWEET
The world needs concrete signs of solidarity,
especially before the temptation of indifference. In the brother we help we recognize the
face of God which no one sees anymore.

PARISH FALL FEST
On Sunday October 8, we will hold our
Parish Fall Fest. The Fest will begin
immediately after the 9:00 AM Sunday
Mass and continue till 3:00 PM. Weather
permitting, we will hold the fest under the
tent next to the convent. If the weather
does not cooperate, we will be upstairs in Resurrection
Hall. Join us for food, beverage, music and lots of fun.

Next week’s 2nd
collection is for
the renovation of the convent.
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
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

26th Sunday in Ordinary Time

NEWS

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.

October Respect Life Month
Pope Francis has captivated
the world with his humility,
warmth and compassion for
each person. Vivid accounts
of his tenderness “for the
least of these” – the elderly,
the imprisoned, those with disfiguring disabilities, the unborn,
and many more – seize our attention. Why?
At the heart of each of the interactions is a truth which resonates in our hearts, revealing to us something essential to understanding ourselves and our purpose: We are loved.
As you know, October is Respect Life Month, and October 1
is Respect Life Sunday, when the Church celebrates in a particular way the sanctity of human life from the moment of
conception until natural death. This year’s Respect Life
Month theme is “Each of Us is a Masterpiece of God’s Creation.”

Several months ago we announced a new way that we will
be making available for parishioners to make their weekly
donations. We now have our account set up and are ready
to go. Give Central is like direct deposit only in reverse.
By setting up your account and logging in, your donation
to the church can be made automatically. You choose if
they are to be done weekly, monthly, quarterly or just
once. You also choose the amount that you will give. In
addition to the regular weekly collection, other special
collections and second collections are listed. All you need
to do is type in Give Central on your computer. Choose
the Start Giving button, type in St. Hyacinth and then
choose the St. Hyacinth Basilica picture. Choose START
GIVING and fill in the appropriate information and you
are done. You will be able to choose that the donation be
charged to your credit card or to your bank account. If you
would like to set up this automatic way of donating, but
are not sure how to set up your account, just come to the
parish office and we will help you. If you have any questions please ask Fr. Steve.
CHICAGO
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World Mission Sunday
SUNDAY, OCTOBER 22
Welcome to this year's resources for World Mission Sunday! The celebration this year is even more special, as we
prepare to mark the 52nd Anniversary of the Second
Vatican Council's Decree on the Missionary Activity of
the Church (Ad Gentes)!
For
more
information
visit:
http://
www.wearemissionary.org/world-mission-sunday/
resources-and-materials/.

ARCHDIOCESAN FIREARMS POLICY
The Archdiocese of Chicago is committed to providing
safe environments for the community. In the midst of a
culture of violence, the Church is a staunch voice to call
us to be a place of peace.
The Archdiocese has long had a best practice restricting
the presence of firearms in our facilities. Most of our
buildings display signage, consistent with the laws of the
State of Illinois, indicating that these weapons are prohibited on the premises. Cardinal Cupich recently distributed
a Policy aimed at updating and clarifying the Archdiocese’s position on the prohibition of firearms on all property it owns and controls.
The Archdiocese respects the Second Amendment to the
United States Constitution and recognizes the right to
lawfully possess a firearm for personal protection, hunting, or other sports. The Archdiocese has sought to balance the rights of all who visit our properties with the
need to protect children, the elderly and other vulnerable
populations. However, this Policy is rooted in the belief
that our churches and community spaces are intended to
be sacred sites where people come to gather, pray, and
worship God. There are exceptions to
this policy for law enforcement officers, and authorized security personnel.
For more information about this Policy, please visit archchicago.org.
CENTERING PRAYER WORKSHOP
NOVEMBER 4

Professor David Belcastro will be one of four featured session-leaders at the sixth annual One-Day
Fall Workshop sponsored by Contemplative Outreach – Chicago on Saturday November 4 at
Benedictine University in Lisle, Illinois. Prof. Belcastro’s session will focus on Fr. Thomas Merton’s
interest in Yoga Philosophy and Practice, which
eventually led to his pilgrimage to Mahabalipuram
and his last poem, entitled “The Kandy Express”.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NIEDZIELA KATECHETYCZNA - DEKALOG
ÓSME PRZYKAZANIE
„Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
jako świadek (Wj 20, 16). Słyszeliście... że powiedziano
przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz
dotrzymasz Panu swej przysięgi" (Mt 5, 33).
*2464 Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w
relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny
wypływa z powołania Ludu świętego, by był świadkiem
swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy, żyć w
prawdzie.
*2465 Stary Testament zaświadcza, że Bóg jest źródłem
wszelkiej prawdy. Jego słowo jest prawdą. Jego prawo
jest prawdą. "Jego wierność...(trwa) z pokolenia na
pokolenie"(Ps
119,90.)ponieważ
Bóg
jest
"prawdomówny" (Rz 3, 4), członkowie Jego Ludu są
wezwani do życia w prawdzie.
*2466 W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w
pełni. "Pełen łaski i prawdy" (J 1, 14), jest On "światłością
świata" (J 8,12), jest Prawdą. "Kto w (Niego) wierzy, nie
pozostaje w ciemności" (J 12, 46). Uczeń Jezusa "trwa w
Jego nauce", by poznać "prawdę, która wyzwala" (J 8, 32)
i uświęca. Pójść za Jezusem oznacza żyć "Duchem
Prawdy", którego Ojciec posyła w Jego imieniu i który
prowadzi "do całej prawdy" (J 16,13). Jezus poucza
swoich uczniów o bezwarunkowym umiłowaniu prawdy:
"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 37).
*2468 Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa
ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością lub
otwartością.
Wykroczenia przeciw prawdzie
*2475 Uczniowie Chrystusa "przyoblekli człowieka nowego,
stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i
prawdziwej świętości" (Ef 4,24)."Odrzuciwszy
kłamstwo" (Ef 4, 25), mają "odrzucić... wszelkie zło,
wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe
mowy" (1 P 2,1).
 Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo!
 Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć
bliźniego;
 Próżność lub samochwalstwo stanowią grzech przeciw
prawdzie. To samo dotyczy ironii, która zmierza do
poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób
nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania;
 "Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją
oszukania". Pan przypomina, że kłamstwo jest dziełem
diabła: "Wy macie diabła za ojca... prawdy w nim nie
ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest
kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 44);
(2464nn - numery w Katechiźmie Kościoła Katolickiego)
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE - CYTATY ŚWIETYCH

Poniedziałek, 2 października - Wspomnienie
św. Aniołów Stróżów
„Wzywaj swojego Anioła Stróża w chwili pokusy: bardziej on
chce Ci pomóc, niż Ty chcesz jego pomocy” - Św. Jan Bosko
Środa, 4 października - Wspomnienie św. Franciszka
z Asyżu
„Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę,
spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić oraz
mądrość, bym potrafił je rozróżnić.” - Św. Franciszek z Asyżu
Czwartek, 5 października - Wspomnienie św. Faustyny,
zakonnicy
„Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego
Serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem.” - Jezus do s. Faustyny
Piątek, 6 października - Wspomnienie św. Brunona,
opata zakonu Kartuzów
„Cóż zaś jest tak sprawiedliwe i tak skuteczne, cóż tak naturze
ludzkiej wrodzone i tak z nią zgodne jak miłować Dobro? Cóż zaś
jest tak dobre jeżeli nie sam Bóg? A raczej cóż innego jest
Dobrem jeśli nie Bóg?!” - Św. Brunon
 Sobota, 7 października - Matki Bożej Różańcowej
„Miłosierdzie Maryi rozlewa się na wszystkich, którzy o nie
proszą, chociażby odmówili tylko jedno "Zdrowaś”. Niemożliwym
jest, aby ta najmiłościwsza Pani nie poratowała duszy skoro ją
widzi ratunku potrzebującą. Ta nasza Niebieska Matka nie gardzi
grzesznikami, jak każda przywiązana matka nie gardzi dzieckiem,
chociażby najohydniejszą chorobą dotknięte.” - Św. Ryszard

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo
Różańcowe
w
październiku będzie 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: Zapraszamy
również wszystkie dzieci na
Różaniec, w każdą środę przed
Mszą św. wieczorną o 6:40.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ MODLITWY!!!

ZAPROSZENIE NA MODLITWĘ
Od wielu lat gromadzimy się na
modlitwie pod patronatem św. O. Pio. W
okresie wakacyjnym grupa modlitewna
ojca Pio miała przerwę w spotkaniach.
Po wakacyjnej przerwie odnawiamy
nasze spotkania, na które serdecznie
zapraszamy w każdą niedzielę, po Mszy św. wieczornej o
godz. 6:30., w kaplicy domu sióstr.
Ks. Adam Piasecki, C.R.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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KS. PIOTR GLAS &
KS. SŁAWOMIR KOSTRZEWA

W CHICAGO

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego czwartku,
piątku i soboty miesiąca sierpnia
*5 października - Pierwszy Czwartek - Zapraszamy na Mszę
Św. o godz. 7:00 PM w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych. Szczególne zaproszenie kierujemy do Liturgicznej
Służby Ołtarza.
*6 października - Pierwszy Piątek - Zachęcamy do spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej za grzechy
osobiste i całego świata. Msza Św. o godz. 7:00 PM ze
specjalnym Nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa.
*7 października - Pierwsza Sobota - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz do
skorzystania z comiesięcznej Spowiedzi Św.
Pamiętajmy o naszych dzieciach i młodzieży
rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY
NA PAŹDZIERNIK:
*Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim
były zagwarantowane poszanowanie i ochrona
praw, a bezrobotnym została dana możliwość
przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Zapraszamy na Mszę Św. którą
będzie celebrował w naszej
bazylice Ks. Piotr Glas oraz Ks. Sławomir Kostrzewa. Wygłoszą oni również konferencje.
Zapraszamy wszystkich na Mszę Św. jutro, w
poniedziałek 2 października o godz. 7:00 PM,
a po niej na konferencję na temat:
“NA CELOWNIKU SZATANA”
oraz “O ZNIEWOLENIACH,
TAKTYKACH ZŁEGO DUCHA
W NASZYM ŻYCIU.”
Prosimy wszystkich o przyniesienie
ze sobą na tę Mszę św. wodę, sól i olej, które
zostaną poświęcone przez ks. Piotra. Będą
specjalne modlitwy z egzorcyzmem.
We wtorek, 3 października, księża będą gościć w
Parafii Św. Konstancji.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :

*Pani C. Lauerman za hojną
ofiarę w ogólnej sumie $400 dolarów;
*Państwu J&A Nowak za ofiarę $220 dolarów;
*Pani H. Holodziuk za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: S. Rembelinski, J. Borkowski,
A. Scisłowicz za ofiary $100 dolarów;
Naszym darczyńcom z całego serca dziękujemy,
pamiętając o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

JESIENNY FESTIWAL PARAFIALNY
Bazylika Św. Jacka zaprasza na
parafialny „Jesienny Festiwal” z
dobrą muzyką, piwem, loterią i
smacznym jedzeniem, który
odbędzie się w niedzielę
8 października, zaraz po Mszy
św. o godz. 9:00 rano i potrwa do
godziny 3:00 po południu, przy
fontannie obok budynku Resurrection Hall.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Sept. 24, 2017/ 24 września, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,850.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,354.00

$6,204.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($46.00)

Loss / Strata

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - Sept. 24, 2017/1 lipca - 24 wrzesień, 2017

$72,755.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Sept. 24, 2017/1 lipca - 24 wrzesień, 2017

Deficit / Deficyt (week 13 -2017 /18)

$75,000.00
($2,245.00)

1 października 2017

SODALICJA ŚW. TERESY
Sodalicja św. Teresy od Dzieciątka
Jezus z okazji patronalnego święta
zaprasza do wspólnej modlitwy i do
zakupienia róż.
 1 PAŹDZIERNIK - niedziela Wspomnienie św. Teresy.
Msza Św. w intencji żyjących i
zmarłych członkiń o godź.
12:30 w południe. Po Mszy św.
sprzedaż róż i poczęstunek w Kawiarence.


2 PAŹDZIERNIK - poniedziałek - godz. 9:00 rano Wyjazd członkiń Sodalicji do narodowego Sanktuarium
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Darien, Illinois, z
okazji 120-ej rocznicy śmierci św. Teresy.

II COLLECTION: Sept. 24, 2017 / II KOLEKTA: 24 wrzesień, 2017
Seminaries / Seminaria

$2,109.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W tę i następną niedzielę, 1 i 8 października,
II kolekta przeznaczona będzie na dalsze prace
remontowe Domu Sióstr (Konwentu).

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

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.
____________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy dzisiaj,
1 października, na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.

MSZA ŚW. Z KS. J. BASHOBORA
Parafia św. Williama wraz z ks.
Ryszardem Groń zaprasza w
piatek, 6 października na Mszę św.
o uzdrowienie z ks. Johnem
Bashoborą. Ks. John jest
ugandyjskim charyzmatycznym
kapłanem, kóry objeżdża cały
świat z misją ewangelizacji i
duchowego uzdrawiania ludzi,
przez ożywcze działanie łaski Bożej. Msza św. o godz.
7:00 pm przy 2600 N. Sayre w Chicago.

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
“Ewangelia zachęca przede wszystkim, byśmy
odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i zbawia,
i rozpoznali Go w bliźnim (...) Jeśli czynimy
dobro, rozsiewamy światło Bożej nadziei.
Pomnażamy również radość, dzieląc się nią. ”
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

