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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 30
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O pokój na świecie;
8:00 AM - †Vincent Neri;
7:00 PM - † Mieczysław Weryński;

TUESDAY / WTOREK - October 31
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists;
7:00AM - †† Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Vincent Neri;
7:00 PM - † Mieczysław Weryński;

WEDNESDAY / ŚRODA - November 1
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - O łaskę wytrwania w dobrym; O zdrowie i dary Ducha
Św. dla Lidii, Pawła, Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa;
†Zdzisław Boroński; ††Anna i Franciszek Jurga; †Jan Marzecki;
†Leokadia Palmączyńska; †Kazimiera Rokicińska; ††Józef
Radzewicz i zmarli z rodziny;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory; †Vincent Neri;
12:30 PM -†Gulia Arcidiacono; ††Stanisława, Józef, Czesław
Prawdzik; †Franciszek Wyszynski; †Karol Żak; ††Marek, Wiktoria,
Stanisław, Danuta, Vanessa, Zofia, Kazimierz, Maria, Aniela,
Bodgan, Kazimierz, Mila, ks. Andrzej Burchard; †Ks. Walenty
Szałęga; ††Zofia, Roman, Franciszka, Antoni; ††Tadeusz, Wojciech
Szwab; ††Stanisław i Agnieszka Knapczyk;
5:30 PM - ††For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 PM - †Elżbieta Białuski; †Jan Plewa; †Ludwik Zabracki;
††Regina i Aleksander Sokół; ††Jadwiga i Szczepan Stachurski;
††Maria, Antoni i Julian Klusek;

FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - November 2
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Zdzisław Boroński; ††Anna, Franciszek, Stanisław,
Krzysztof Jurga; ††Zuzanna i Stefan Jurga, oraz zmarli z rodziny;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory; †Vincent Neri;
12:30 PM - †Zygmunt Serwański; †Maria Klonowska; ††Marta,
Anthony, Chester Podumis; ††Nick, Mary, Andrew Koszur; †Norin
Burke; †Karol Dębowski; †Wacław Wojtal; ††Józef Radzewicz i
zmarli z rodziny Radzewicz;
7:00 PM - ††Bronisława i Bronisław Pogorzelski; †Andrzej Opila;
††Jan, Anna Kościelniak; †Jan Plewa; ††Weronika, Jan Hołubecki;

FIRST FRIDAY /PIERWSZY PIĄTEK - November 3
6:00 AM - ††For deceased Missionary Sisters;
7:00 AM - †† Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families; †Vincent Neri;
5:30 PM - †Vincent Neri;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik; ††Janina i Maria Hołubecki;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - November 4
6:00 PM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; ††Aleksandra,
Władysław Woronowicz;
8:00 AM - For the Holy Father;
11:30 AM -Christopher Bart & Kesja Kajstura
1:00 PM -Philip Skoneczka & Lisa Tomic
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
7:00 PM - † Edward Staroń w 20. rocznicę śmierci;
SUNDAY / NIEDZIELA - November 5
6:00 AM - Za zmarłych Zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Ted Mitrenga;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Robert Biliński;
†Bobby Biliński; ††Paulina, Czesław Sęk; ††Franciszek Sroka,
Aleksander Miętus; ††Andrzej, Józefa Twardosz; †Franciszek

Twardosz; †Andrzej Sęk; †Franciszek Twardosz; †Paweł Kozioł;
†Roman Taraska; †Marta Chmura;
10:45 AM - Arthur & Deborah Misiewicz on their 10th wedding
anniversary; Health & blessings for Mary Kopinski; Health &
blessings for Wanda Zyzda; †Alexis Jaynah Villasin; ††Walter &
Stephanie Misiewicz; †Vincent Neri;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego
Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; O Boże
błogosławieństwo dla Maksymiliana Kye, jego rodziców i
chrzestnych; †Eugeniusz Górniak; †Aleksander Bartosiak; †Maria
Szaler; †Bogdan Wasilewski; ††Marian i Antonina Szaler;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

BAPTISM / CHRZEST ŚW.
Jakub Patryk Kowalski
Christian Tadeusz Szczepański
Frank Zimin
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

James Pratt & Caroline Dluzen
SECOND CALL

Steven Fry & Angela Giannese
Paul Markowski & Laura Gutnayer
THIRD CALL

Christopher Bart & Kesja Kajstura
Phillip Skoneczka & Lisa Tomic
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Izabela Cieplinska

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.

30th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
10/30 St Marcellus (d. 300)
A centurion from Tingis (Morocco), he not
only refused to worship Roman gods but
also threw down his soldier’s insignia in
front of the legion’s standards. As he did
this, he proclaimed his Christian identity,
his allegiance to the Lord and rejected the
worship of gods made of stone and wood. He was put to
death by the sword around the year 300.

11/1 All Saints Day

Solemnity Holy Day of Obligation Masses: 6:00
EN, 7:00 PL, 8:00 EN, 12:30 PL, 5:30 EN, 7:00 PL
Christians have been honoring saints and martyrs since at
least the second century AD. Initially the calendars of
saints and martyrs varied by location, with churches honoring local saints. However, gradually feast days became
more universal. The first reference to a general feast celebrating all saints occurs in St Ephrem the Syrian (d. AD
373).. The current observance (November 1) probably
originates from the time of Pope Gregory III (d. AD 741),
(Church Year .net)

11/2 All Souls Day
11/3 Saint Martin de Porres (1579 - 1639)
He was born in Lima in Peru, the illegitimate son of a Spanish nobleman and a
black ex-slave. His mother gave him a
Christian education and he became a pharmacist and a nurse. Despite his father’s
opposition he entered the Dominican Order
as a lay brother in 1603 and spent his life
working for the sick and the poor. Many
people of all ranks would come to him for advice. He had
a great devotion to the Holy Eucharist. He has been
named as a patron saint of those of mixed race.

11/4 St Charles Borromeo (1538 - 1584)
He was born in a castle on the shores of
Lake Maggiore in northern Italy, to a powerful family. He was related to the Medici
through his mother. As the second son, he
was destined for a career in the Church
from an early age. He received a doctorate
in civil and canon law at the University of
Pavia, and when his uncle was elected Pope Pius IV in
1559 he was summoned to Rome and made a cardinal.
He played a large part in the diplomatic efforts that led to
the reopening in 1562 of the reforming Council of Trent.
CHICAGO
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POPE FRANCIS TWEET
Jesus gave us the light which shines in
the darkness. Defend and protect this
light: it is the greatest treasure
entrusted to you.

First Thursday, Friday
and Saturday of the Month
Thursday November 2nd is the first Thursday of the
Month. As a parish family we pray vocations to the
priesthood and religious life. Friday November 3rd 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.

REMINDER: Day Light Savings
Time ends Nov. 5. Turning your
clocks back on Sat. night Nov. 4.
During the month of November we
pray for all the deceased. Anyone
wishing to enroll deceased members 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.
This week’s 2nd collection is for
Natural Disaster Emergency Appeal. Thank you for your support.
Next week’s 2nd collection will be
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, Dominik,
Rosa Maria Santos;
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

30th Sunday in Ordinary Time

NEWS

A Reflection for All Saints Day
by Fr. Thomas Rosica , CSB

“…As we begin the
month of November, a time
traditionally set aside by
Catholics to remember both
the Saints and those who
have died. "All Saints
Day" (Nov. 1) and "All
Souls Day" (Nov. 2) set the tone for the month. The
pain of death and loss touches all people and religious
people turn to their faith traditions for some answers
and consolation in the loss of loved ones.
The Saints are our ancestors and friends -- that
"cloud of witnesses" who accepted the godly realism of
their lives, shared it with others on Earth, and continue
to do so now before the throne of God in heaven. We
believe that they "intercede" for us here below, and in a
special way, they are linked with us in what we call "the
communion of Saints.
All Souls Day and the commemoration of the dead
throughout the month of November is a source of
consolation and hope for each of us. It is dedicated to
the memory, not just of the Saints but also to all the
faithful departed. For Christians and Catholics, the holy
souls in purgatory (not a place but a state of waiting and
longing) see ever more clearly what we intuit from afar.
They are already within reach of eternal life, the loving
arms of Jesus; but they are not yet closely within his
embrace. The sting of death has been removed, but they
are still sensing the pain of love which only complete
union with Jesus can heal. There is truth in the
expression: "distance makes the heart grow fonder!"…
No matter what your religious convictions are,
it might be good during this month to remember
someone close to you who has died. Bring this person's
image into your mind. As you remember this life,
imagine God escorting that person into heaven at the
time of death. Finally, imagine this loved one waiting
for you. Such visioning and imagining can have very
healing and consoling effects on our lives.
If we spend our earthly pilgrimage filling our
minds with thoughts of heaven, when we finally cross
over into eternal life, the images we see may not be
foreign, startling or strange. We, too might be able to
echo those words: "My God, I know this place. I am
home."
Eternal rest grant unto them, O Lord,
and let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace! Amen!
CHICAGO
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Parish Web Page
Check our the new Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. We are still
updating several aspects of it. You
should also check out the official Parish Facebook page
by clicking on the link on the home page of the website.
Starting in Advent we plan to also add a twitter account in
both English and Polish.

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.

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.

National days of Observance
10/29 National Oatmeal Day
10/30 National Candy Corn Day
10/31 Carmel Apple & Magic Day
11/1
Calzone & Deep Fried Clams Day
11/2
National Men Make Dinner Day
11/3
Housewife and Sandwich Day
10/28 Chicken Lady and Candy Day
ST. HYACINTH BASILICA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

NIEDZIELA KATECHETYCZNA
IX i X PRZYKAZANIE DEKALOGU

„NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO ANI
ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST”
„Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz
pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego
osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego
bliźniego” (Pwt 5, 21).
„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,
już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28).
Oba te przykazania odnoszą się do aktów
wewnętrznych odpowiadających grzechom przeciwko
szóstemu i siódmemu przykazaniu, które moralna tradycja
klasyfikuje
w
ramach
tak
zwanych
grzechów
wewnętrznych. Przykazanie dziewiąte i dziesiąte
nakazują w pozytywnym sensie przeżywać czystość
(dziewiąte) i wyrzeczenie się dóbr materialnych
(dziesiąte) w myślach i pragnieniach, zgodnie ze słowami
Pana: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą” i „Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3.8).
Pierwsza
kwestia,
na
którą
należałoby
odpowiedzieć, polega na tym, czy ma sens mówienie o
grzechach wewnętrznych albo, mówiąc inaczej, dlaczego
ocenia się negatywnie działanie rozumu i woli, które nie
konkretyzuje się w zewnętrznym nagannym czynie?
Pytanie nie jest oczywiste, ponieważ na listach grzechów,
jakie ofiaruje nam Nowy Testament, pojawiają się przede
wszystkim akty zewnętrzne (cudzołóstwo, nierząd,
zabójstwa, bałwochwalstwo, czary, spory, gniew, i tak
dalej). Niemniej jednak, w tym samym wykazie widzimy
cytowane również jako grzechy pewne akty wewnętrzne
(zazdrość, zła pożądliwość, chciwość)[1].
Sam Jezus tłumaczy, że to z serca człowieka

pochodzą „złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny
nierządne,
kradzieże,
fałszywe
świadectwa,
przekleństwa” (Mt 15,19). Natomiast w szczególnej
dziedzinie czystości naucza, że „każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa” (Mt 5, 28). Z tych tekstów pochodzi istotna

uwaga dotycząca moralności, ponieważ pozwalają one
zrozumieć, jak źródło ludzkich uczynków, a w związku z
tym dobra lub zła osoby ludzkiej, znajduje się w
pragnieniach serca, w tym, czego człowiek „chce”, i w
tym, co wybiera. Zło zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży
nie leży głównie w fizyczności działania ani w jego
konsekwencjach (które odgrywają istotną rolę), ale w
woli (w sercu) zabójcy, cudzołożnika, złodzieja, który
wybierając ten określony uczynek, chce go. W ten sposób
określa się, wybierając kierunek przeciwny miłości
bliźniego, a w związku z tym również miłości do Boga.

CHICAGO
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada, w środę, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych,
czyli wszystkich tych, którzy po śmierci cieszą się oglądaniem Oblicza
Bożego, oddajemy w tym dniu cześć tym, którzy weszli do niebiańskiej
chwały. Kościół wszystkim wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi
wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości.
Na Mszach Świętych modlimy się przez wstawiennictwo Świętych o
dar życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych. W tym dniu
obowiązuje udział we Mszy Świętej.

Msze św. w tym dniu w bazylice będą odprawione o godz. 7:00
rano, 12:30 w południe i 7:00 wieczorem - w jęz. polskim oraz
o godz. 6:00, 8:00 rano i 5:30 po południu - w jęz. angielskim.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH DZIEŃ ZADUSZNY
2 listopada, w czwartek,
obchodzić będziemy Dzień
Zaduszny, kiedy to Kościół
wspomina w liturgii wszystkich
wierzących w Chrystusa, którzy
odeszli już z tego świata i
których dusze potrzebują
oczyszczenia, i oczekują żarliwej
modlitwy wiernych i Kościoła.
Dzień Zaduszny jest dniem nabożeństw w Ich intencji. Nasza
modlitwa w czasie Mszy św. będzie najcenniejszym darem dla
zmarłych, których wciąż kochamy, i o których pamietamy. Święty Jan
Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością,

bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może
potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości
nieba". W te dwa listopadowe dni, wszyscy odwiedzają groby bliskich

i znajomych, modlą się w ich intencji, wspominają, zapalają znicze,
groby zdobią kwiatami. Czas ten każdy stara się wykorzystać na
chwile refleksji, zadumy i modlitwy. Modlitwa daje możliwość
uzyskania odpustu za dusze zmarłych, pomaga zmarłym przejść
przez czyściec i dostąpić chwały nieba.

Msze św. w tym dniu: 7:00 rano, 12:30 w południe i 7:00
wieczorem w jęz. polskim oraz 6:00 i 8:00 rano w jęz.ang.

ODPUST ZUPEŁNY
Od południa dnia Wszystkich
Świętych i przez cały Dzień
Zaduszny w kościołach i kaplicach
publicznych można uzyskać odpust
zupełny ofiarowany za zmarłych.
Warunki zyskania odpustu są
następujące: pobożne nawiedzenie
kościoła lub kaplicy, odmówienie
"Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", modlitwa według intencji Ojca
Świętego, Spowiedź i Komunia Św. Od 1 do 8 listopada (włącznie)
można dostapić odpustu zupełnego za zmarłych za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, natomiast w
pozostałe dni roku jest to jedynie odpust cząstkowy.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY
„Amber Coalition” - PolskoAmerykański Program Walki z Rakiem
Piersi na czele z Dr Markiem
Rudnickim zaprasza na Mszę Świetą
do naszej Bazyliki, dzisiaj 29
października o godź.12:30. Msza św.
dedykowana jest wszystkim tym,
którzy odeszli walcząc z rakiem piersi,
jak i tym, którym leży na sercu zdrowie naszych bliskich, zdrowie
pacjentów i zdrowie nas samych.

29 października 2017

PODZIĘKOWANIE ZA KOLEKTĘ NA DZIEŁA MISYJNE
W zeszły weekend, 21 i 22 października
obchodziliśmy Światową Niedzielę Misyjną.
Pragniemy podziękować za wszystkie hojne
ofiary na rzecz kolekty na ten cel. Nasza
parafia zebrała $2,100. Nie wszyscy zostali
powołani do bezpośredniej pracy w misyjnych
diecezjach. Wszyscy jednak, którzy otrzymali
chrzest są wezwani, aby przez modlitwę,
pracę i ofiarę wspierać dzieła misyjne
Kościoła. Dzięki temu budujemy wzajemne
więzi podtrzymując życie w Chrystusie.
Ponadto, dzięki naszej służbie i okazywanej solidarności, sami
doświadczamy przemiany, jako misjonarze Chrystusa.

LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI
O ZMARŁYCH - WYPOMINKI

BAZYLIKA ŚW. JACKA zaprasza wszystkie dzieci na
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH !!!
Poniedziałek, 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.
Po więcej informacji prosimy dzwonić do Sr. Iwony
na nr tel. parafii: 773‐342‐3636 .

ORKIESTRA „HELIOSIS” Z SYBERII
Gościmy dziś w naszej Bazylice
młodzieżowy Chór i zarazem
Orkiestrę „HELIOSIS”
z Krasnojarska na Syberii.
Zapraszamy na główny koncert,
który odbędzie się dzisiaj,
29 października w sali
Resurrection Hall o godz. 1:30 po południu. Zespół wystąpi
również na naszych dzisiejszych Mszach Świętych.

KSIĘŻA ZMARTWYCHWSTAŃCY
ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH NA
WSPÓLNĄ MODLITWĘ. MSZA
ŚWIĘTA W INTENCJI NASZYCH
BLISKICH ZMARŁYCH BĘDZIE
ODPRAWIONA w czwartek,
2 LISTOPADA O GODŹ. 2:00 PO
POŁUDNIU W KAPLICY NA
CMENTARZU ŚW.WOJCIECHA
W NILES.

CHICAGO

Miesiąc listopad, w tradycji Kościoła
Katolickiego jest poświęcony pamięci
osób zmarłych. Na Mszach Św.
będziemy modlić się o dar życia
wiecznego dla naszych bliskich
zmarłych. Prosimy o wypisywanie imion
i nazwisk zmarłych osób na specjalnie
przygotowanych do tego kopertkach na wypominki,
znajdujących się przy wyjściach z kościoła. Wypełnione
CZYTELNIE kopertki, można składać razem z ofiarą do
koszyka podczas kolekty. Zachęcamy wszystkich do
modlitwy za naszych bliskich zmarłych, bo „rzeczą świętą
i zbawienną jest modlić się za tych, którzy odeszli”.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA
LISTOPAD:
*Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji,
dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami,
przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego
zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego czwartku,
piątku i soboty miesiąca listopada
*2 listopada - Pierwszy
Czwartek - Zapraszamy na
Mszę Św. o godz. 7:00 PM w
intencji powołań kapłańskich i
zakonnych. Szczególne
zaproszenie kierujemy do
Liturgicznej Służby Ołtarza.
*3 listopada - 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.
*4 listopada - Pierwsza Sobota - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz zachęcamy
do skorzystania z comiesięcznej Spowiedzi Św.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

29 października 2017
SŁOWO PAPIEŻA O POMOCY MISYJNEJ

NABOŻEŃSTWO DZIEKCZYNNE W BAZYLICE
Z O. ADAMEM SZUSTAKIEM
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, dominikanin.
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 na ulotkach przy wyjściach z bazyliki
lub uzyskać w kancelarii parafialnej.

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę.
W sposób szczególny pragniemy podziękować :
*Pani C. Lauerman za hojną ofiarę w
ogólnej sumie $275 dolarów;
*Państwu L&J Kulawiak , A&S Sądecki
za ofiary $150 dolarów;
*Państwu: Kochanek Family, M&R
Sytniewski, K.Ziaja & J.Guillen,W. Ziemba, Wspólnota
Sodalicji sw. Teresy za ofiary $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę 29 października, II kolekta
przeznaczona zostanie na pomoc ofiarom zniszczeń
spowodowanych huraganem Harvey i Irma.
Natomiast w niedzielę następną, 5 listopada, II
kolekta przeznaczona zostanie na remont Domu Sióstr (Konwentu).

Serdeczne „Bóg Zapłać” za nieustanne wsparcie i ofiary .

AKT ZAWIERZENIA MARYI
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)
CHICAGO

5 LISTOPADA - Msza św. o 12:30
i wymiana
tajemnic
różańca

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 naszej
stronie 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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

