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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 - November 13
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 - ††Bridget & Joseph Connolly;
7:00 PM - ††Zofia, Jan, Roman, Stefan Klusek; †Izabela
Cieplinska;
TUESDAY / WTOREK - November 14
6:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Mitchell Czajkowski on anniversary of death;
7:00 PM - ††Helena, Michał Klusek; †Izabela Cieplinska;
WEDNESDAY / ŚRODA - November 15
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - O powrót do zdrowia dla Ewy Binda; 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 - ††Apolonia, Leon, Tomasz Cieślak; †Izabela
Cieplinska;
THURSDAY / CZWARTEK - November 16
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for James Kwon on his birthday;
7:00 PM - ††Stanisława, Mieczysław, Grzegorz Burczak;
†Izabela Cieplinska;
FRIDAY /PIĄTEK - November 17
6:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 AM - †† Za zmarłych z rodziny Iwony; ††Za zmarłe Siostry
Misjonarki;
8:00 AM - ††For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 PM - ††Halina, Wiktor, Radek Brzezicki;
SATURDAY / SOBOTA - November 18
6:00 PM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Jarosław, Józef, Ryszard, Grażyna Bomba; †† Za
dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
11:30 PM - Nelson Jefferson & Justyna Wawiorko;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Izabela Cieplinska;
SUNDAY / NIEDZIELA - November 19
6:00 AM - ††Za zmarłych Zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Violet
Maszkiewicz;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; ††Franciszek
Kaczmarczyk w 31. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny
Kaczmarczyk; †Paweł Kozioł; †Roman Taraska; †Marta
Chmura;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Barbara Sadilek; †Ban
Gallardo; ††Bonifacio & Bonicol Gallardo;
12:30 PM - Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Genowefy
Machalskiej; †Stanisław Zachara 4 lata po śmierci; †Wiesława
Kijowska w 1. rocznicę śmierci; †Izabela Cieplinska; †Marian
Osuch; †Andrzej Solarczyk w 30. rocznicę śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Bronisław Pogorzelski w rocznicę
śmierci; ††Nicole i Edward Rozmysłowicz;

Adoration of the
Blessed Sacrament
Monday – Saturday:
8:30 am–6:45 pm except at Mass,
funerals or wedding times.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do soboty: 8:30 am - 6:45 pm
z wyjątkiem Mszy Św. , pogrzebów i ślubów.
PLEASE CHECK OUT OUR PARISH WEBSITE /
ODWIEDŹCIE STRONĘ INTERNETOWĄ
NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Jakub Ogara & Karolina Krol
SECOND CALL

Artur Polocki & Tatyana Plaza
THIRD CALL

Nelson Jefferson & Justyna Wawiorko
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Zofia Wojciechowska

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

32nd Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
11/12 32rd Sunday of the Year
11/13 Saint Frances Xavier Cabrini (1850 - 1917)
She was born in Lombardy, the
youngest of thirteen children. Because of her frail health she was
refused admission to two convents.
She devoted herself to teaching, and
founded the Missionary Sisters of
the Sacred Heart of Jesus. In 1889
the Pope sent her to New York,
where she founded an orphanage. In
all she founded 67 institutions. She
died of malaria at Chicago in 1917.

November 12, 2017
11/18 The Dedication of the Basilicas
of Saints Peter and Paul
Already in the twelfth century there was being celebrated
today the anniversary of the dedication of the basilicas of
St Peter at the Vatican and St Paul in the Via Ostiense by
Pope St Silvester and Pope St Siricius in the fourth century. More recently this commemoration has been extended to the whole Church, honoring the two greatest
apostles of Christ just as the anniversary of the dedication
of St Mary Major (5 August) celebrates the motherhood
of the Virgin Mother of God.

11/15 St Albert the Great (1206 - 1280)
He was one of the greatest philosophers of the Middle Ages, coming at
the beginning of the great flowering
that came with the rediscovery of the
works of Aristotle. He had a great interest in science and astronomy and
his learning gave him the title, as a
Doctor of the Church, of Doctor Uni-

versalis.

11/16

St Margaret of Scotland (1046 - 1093)

She was born in Hungary of AngloSaxon and Hungarian parents. When
William of Normandy conquered England she found refuge with King Malcolm III of Scotland, and they were
married in 1070 and had eight children. She reformed the royal court,
founded monasteries, and supported
major reforms of Church life. She died
in Edinburgh on 16 November 1093.

11/17 St. Elizabeth of
Hungary (1207-1231)
She was a daughter of the King
of Hungary. She was given in
marriage to Ludwig, the Landgrave of Thuringia, by whom she
had three children. She frequently meditated on heavenly
things and when her husband
died she embraced poverty and
built a hospice in which she
cared for the sick herself.
CHICAGO

POPE FRANCIS TWEET
The Church needs faithful people
who proclaim the Gospel with enthusiasm and wisdom, instilling
hope and faith. When we pray, we
need to have the courage of faith.
Have trust that the Lord hears us!

Parish Web Page and Facebook
Check our Parish Website: sthyacinthbasilica.org. We
are constantly 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. There are several other
Facebook pages with our name but
they are not our official page and we
have no control over them.

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

32nd Sunday in Ordinary Time

NEWS

Why do people abuse?
Domestic violence and abuse stem from a desire to gain
and maintain power and control over an intimate partner
or loved one. Abusive people believe they have the
right to control and restrict their partners or loved ones,
and they enjoy the feeling that exerting power gives
them. They often believe that their own feelings and
needs should be the priority, so they use abusive tactics
to dismantle equality and make their partners or loved
ones feel less valuable and deserving of respect.
Abuse is a learned behavior. It is a choice, and it is not
one that anyone needs to make. Many people who experience or witness abuse growing up decide not to use
those negative and hurtful ways of behaving in their
own relationships. Outside forces such as drug or alcohol addiction can sometimes escalate abuse.
WHERE TO FIND HELP: The national Domestic Violence Hotline provides 24/7 crisis intervention and referrals to local sources of help in all 50 states. CALL 1800-799-SAFE (7233) or 1-800-787-3224.
NATIONAL DATING ABUSE HELPLINE 1-866331-9474
PRESENCE BEHAVIORAL HEALTH AND ADDICTION 1-847-493-3500
CATHOLIC CHARITIES DOMESTIC VIOLENCE 1312- 655-7725
CATHOLIC CHARITIES LEGAL ASSISTANCE 1312- 948-6821
ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
1-800-843-6154 for the name of a program that will
help you. There are several in this area who speak
Spanish and Polish.

This week’s 2nd collection will be
for the renovation of the convent.
Next week’s 2nd collection will be
for the Campaign for Human Development. Thank you for your support.

National days of Observance
11/12
11/13
11/14
11/15
11/16
11/17
11/11

National Pizza with the works Day
National Kindness Day
National Pickle Day
National clean out your fridge Day
National Smoke out Day
National Baklava Day
National Vichyssoise Day

CHICAGO

November 12, 2017

National Vocation Awareness Week
NOVEMBER 5-11
PRAYER FOR VOCATIONS
Loving God, in baptism you gifted me with life and faith.
In a loving community of believers I grow in faith
through prayer and service. Guide me in the path of your
son, Jesus. Remove what hinders me from serving you.
Help me as I strive to be more faithful to the gospel and
to the graces which you have bestowed upon me.
Bless all those who dedicate their lives to you through
consecrated life. May other men and women desire to
dedicate their lives to you through poverty, chastity, and
obedience. Especially awaken in the hearts of men the
desire to serve you as members of the Congregation of the
Resurrection.
I offer you this prayer in the name of Jesus, through the
power of the Holy Spirit. Amen.

Thanksgiving Day
This year we as a nation celebrate Thanksgiving Day on Thursday, November 23rd. As always we
will celebrate a Thanksgiving Mass at 10:00 am followed
by a traditional Thanksgiving dinner. Please contact the
parish office if you plan on attending the dinner.

Immigration Ministry
“Migrants and refugees are human people, I stress this,
who are appealing for solidarity and assistance, who
need urgent action but also and above all understanding and kindness. God is good, let us imitate God.
Their condition cannot leave us indifferent.” -Pope
Francis
The Dream Act of 2017, S. 1615, was recently introduced in the Senate. If passed into law, this bipartisan
bill would protect immigrant youth, including DACA
beneficiaries. Similarly, Temporary Protected Status
(TPS) allows individuals to remain and work lawfully
in the U.S. during a period in which is deemed unsafe
for nationals of that country to return home due to
natural disaster, armed conflict, or other extraordinary
conditions. This fall, the Administration will have to
make decisions whether to extend TPS.
ACTION: Respond to the call of Pope Francis by asking your legislators to co-sponsor the Dream Act of
2017 and extend the TPS program. Visit the USCCB
website: www.JusticeforImmigrants.org.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

LIST KS. KARDYNAŁA BŁAŻEJA CUPICH

Drogie Siostry i drodzy Bracia w
Chrystusie,
Papież Franciszek, ogłaszając 19
listopada 2017 roku pierwszym
Świat owym Dniem Ubogich,
powiedział: „Zawsze, kiedy chcemy
kochać innych, tak jak kochał
Jezus, musimy brać przykład z
Pana, szczególnie, gdy chodzi o
miłowanie ubogich”. Papież przypomniał nam jeszcze
raz, że zawsze powinniśmy troszczyć się o braci i siostry
cierpiące z powodu ubóstwa. Katolicka Kampania na
Rzecz Rozwoju Człowieka (Catholic Campaign for Human
Development - CCHD) jest odpowiedzią na wezwanie
Chrystusa do działania. Zwalcza ona przyczyny ubóstwa i
niesprawiedliwości w społecznościach o niskich
dochodach przez udzielanie pomocy finansowej
inicjatywom oddolnym i inicjatywom edukacyjnym
mającym wpływ na przemianę ludzkiego życia. Jedną z
takich organizacji jest South Side Community Federal
Credit Union. Organizacja ta, dzięki wsparciu
finansowemu CCHD, uratowała 875 rodzin przed zajęciem
ich nieruchomości przez banki, udzieliła im konsultacji w
celu otrzymania kredytu. Ponadto, zainwestowała ona
ponad milion dolarów w aktywach w rozwój lokalnej
ekonomii, udzielając oprocentowanych pożyczek na
obszarach o wysokim poziomie ubóstwa, bezrobocia i
braku stabilności finansowej. Podkreślając znaczenie
samopomocy i współpracy, Katolicka Kampania na Rzecz
Rozwoju Człowieka prowadzi do wzrostu poszanowania
człowieka i budowania silnych ekonomicznie aktywnych
społeczności. Aby uzyskać więcej informacji na temat
pozytywnego oddziaływania CCHD w naszych wspólnotach
lub aby złożyć ofiarę przez Internet, prosimy odwiedzić
stronę: www.usccb.org/cchd/collection. Państwa hojne
wsparcie dorocznej kolekty CCHD, która będzie miała
miejsce w sobotę 18 listopada i w niedzielę 19 listopada,
jest podstawowym źródłem finansowania przeszło
dwudziestu organizacji zwalczających ubóstwo i
niesprawiedliwość
w
powiatach Cook i Lake.
Modlę
się,
abyśmy
przygotowując się do
dorocznej
celebracji
Świąt Dziękczynienia,
rozważyli złożenie ofiary
na rzecz CCHD podczas
drugiej
kolekty
i
zachowali ich działania
w naszej pamięci i
modlitwach.
Pozostając z
najlepszymi życzeniami,
Szczerze Wam oddany w
Chrystusie,

Biskup Błażej J. Cupich - Arcybiskup Chicago
CHICAGO

12 listopada 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
*Środa, 15 listopada - Wspomnienie św.
Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Św. Albert zostawił bogatą spuściznę naukową z
dziedziny teologii, logiki, metafizyki, etyki, matematyki i
nauk przyrodniczych.
„W niebie dusza będzie miała za sprawą Boga
cztery powody do niewypowiedzianej radości: jasną wizję
boskiej istoty, doskonała widzianą i posiadaną miłość Boga,
radość samego Boga, który zanurzy duszę w morzu słodyczy
oraz kontemplację Chrystusa Boga i Człowieka”. (Św. Albert)
*Czwartek, 16 listopada - Wspomnienie św. Małgorzaty
Szkockiej i św. Gertrudy, dziewicy oraz
Wspomnienie Matki Boskiej Ostrobramskiej
Wizerunek Matki Boskiej na obrazie pochodzi
prawdopodobnie z XVII wieku i znajduje się w Ostrej
Bramie w Wilnie. Przez wiernych uważany za
cudowny, jest jednym z symboli chrześcijaństwa
w Polsce i na Litwie. Matka Boża Ostrobramska była
symbolem polskości Wilna i tęsknoty Polaków, którzy z
racji prześladowań musieli opuścić kraj, a często również tych
wywożonych na Syberię.
*Piątek, 17 listopada - Wspomnienie
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Św. Elżbieta urodziła się w Bratysławie. Wyszła za mąż
za króla Ludwika IV mając 14 lat. Kiedy Ludwik zmarł
podczas wyprawy krzyżowej, została 20-letnią wdową i
wraz z dziećmi zamieszkała w Marburgu, gdzie
ufundowała szpital, w którym sama usługiwała. Opiekunka ubogich.
Oddała się wychowywaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i
miłosierdziu. Złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła habit
tercjarki św. Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie,
oddając siebie i cały swój majątek chorym i biednym.
*Sobota, 18 listopada - Rocznica Poświęcenia Rzymskich
Bazylik Św. Apostołów Piotra i Pawła
*Bazylika watykańska, poświęcona św.
Piotrowi, jest drugim kościołem patriarchalnym
Rzymu. Przechowywane są w niej doczesne
szczątki św.Piotra. Jego ciało zostało
pochowane na wzgórzu watykańskim tuż po
jego męczeńskiej śmierci. Bazylika wystawiona
w latach 324-326 przez Konstantyna Wielkiego. Obecną Bazylikę św.
Piotra w Rzymie poświęcił papież Urban VIII 18 listopada 1626.
*Bazylika św. Pawła - Ciało św. Pawła pochowano przy Drodze
Ostyjskiej, gdzie dziś znajduje się bazylika ku jego czci. Wystawił ją
cesarz Konstantyn Wielki, a konsekracji dokonał papież św. Sylwester
w IV w., podobnie jak to uczynił z Bazyliką św. Piotra. Bazylika św.
Pawła była często burzona, gdyż znajdowała się za murami miasta
(stąd nazwa Bazyliki św. Pawła za Murami). Po odbudowie została
uroczyście poświęcona 10 grudnia 1854 roku.
*18 listopada - Wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Karolina zginęła mając zaledwie 16 lat na początku I wojny
światowej, 18 listopada 1914 r. Carski żołnierz uprowadził
ją przemocą i zamordował, gdy broniła się pragnąc
zachować dziewictwo. Jej beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w
1987 roku mówiąc w homilii: „Ta młodziutka córka Kościoła
tarnowskiego, swoim życiem mówi do młodych, do chłopców i
dziewcząt... Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej
osoby. O godności ciała, które nosi w sobie zapis nieśmiertelności, jaką
człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, przez Chrystusa...
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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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
$420 dolarów;
*Państwu M&R Sytniewski za ofiarę $200 dolarów;
*Państwu L&J Kulawiak za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: M. Janicki, I&J Markiewicz, D&A Cyran
za ofiary $100 dolarów;
Naszym darczyńcom z całego serca dziękujemy,
pamiętając o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

WARTO ZOBACZYĆ !
Wczoraj, 11 listopada, w polskie
święto Odzyskania Niepodegłości
modliliśmy się i wspominaliśmy
naszą Ojczyznę Polskę i
odzyskanie przez nią wolności. W
duchu zadumy nad naszym krajem
zachęcamy do obejrzenia filmu pt.
„W samym środku miasta –
praskie katownie”. Jest to film
dokumentalny Ewy Szakalickiej
odkrywający miejsca kaźni tysięcy ofiar komunistycznego
systemu represji, funkcjonujące po II wojnie światowej na
warszawskiej Pradze. Wspólnie z bohaterami - bliskimi ofiar schodzimy do piwnic praskich kamienic, aby na własne oczy
zobaczyć ślady okrutnych zbrodni. Rodziny po raz pierwszy
stają twarzą w twarz z tak przejmującymi obrazami –
ciasnymi, wilgotnymi celami, wyrytymi w cegłach
wiadomościami. Film wzbogacają również wypowiedzi
historyków, odkrywające mroczne karty powojennej historii
Warszawy. Film dostępny jest na YouTube pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Bu48O_l7tXM.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA THANKSGIVING
W Święto Dziękczynienia, w
czwartek 23 listopada będzie
odprawiona dodatkowa Msza św. o
godzinie 10:00 rano. Po
zakończonej Eucharystii odbędzie
się jak co roku, wspólny obiad dla
osób starszych, samotnych, ubogich
i bezdomnych. Chętnych na obiad
prosimy o kontakt z naszym biurem parafialnym w celu
dokonania zapisów. Przypominamy również, iż w tym
dniu nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.
CHICAGO

18 LISTOPAD ‐ 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 nabożeństwom.
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. Zapraszamy
wszystkich do naszej Bazyliki w sobotę 18 listopada na
Nabożeństwo Dziękczynne z ojcem Adamem o godz. 20:00,
które poprzedzone zostanie Mszą Świętą o 19:00 pm.
Skorzystajmy z tego czasu. Zapraszamy serdecznie. Więcej
informacji można znaleźć na ulotkach przy wyjściach z
bazyliki lub uzyskać w kancelarii parafialnej.

WYPOMINKI - PAMIĘCI O ZMARŁYCH
Miesiąc listopad, w tradycji Kościoła Katolickiego jest
poświęcony pamięci osób zmarłych. Na Mszach Św.
modlimy 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. Wypominki są czytane przez cały miesiąc
listopad. Modlitwa za zmarłych jest świadectwem wiary w
życie wieczne i najlepszą pomocą. Zachęcamy wszystkich
do modlitwy za naszych bliskich zmarłych, bo „rzeczą

świętą i zbawienną jest modlić się za tych, którzy odeszli”.
„WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE...”

POMOC DLA UGANDY

Wspólnota osób działająca w grupie
charyzmatycznej Płomień Ducha Św. na
Jackowie na czele z panią Joanną Piwiński,
wyszła z inicjatywą pomocy najbardziej potrzebującym
w Ugandzie. Zebrano już część funduszy, nie tylko w
postaci pieniężnej, ale i przyborów codziennego użytku,
ubrań, przyborów szkolnych itp., które zostaną
przekazane do Ugandy jeszcze w tym roku. Istnieje
jednak potrzeba większej pomocy. Z tego względu
wspólnota ta zaprasza na zakup racuchów i naleśników
do naszej kawiarenki dzisiaj, 19 listopada. Dochód
zostanie przeznaczony na pomoc w Ugandzie. Serdecznie
zapraszamy wszystkich aby wesprzeć to dzieło.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

12 listopada 2017

SŁOWO PAPIEŻA NA LISTOPAD
“Drodzy przyjaciele, świat potrzebuje
świętych i my wszyscy bez wyjątku je‐
steśmy powołani do świętości. Nie lękajcie
się! (...) Wszyscy jesteśmy mali i bezradni
wobec tajemnicy śmierci. Jak wielką jed‐
nak jest łaską, gdy w owej chwili
ustrzeżemy w sercu płomień wiary!(…) Kiedy się modlimy za
zmarłych trzeba nam odwagi wiary: ufajcie,
że Pan nas wysłucha!
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LISTOPAD:

ZAPROSZENIE NA FILM pt. „DWIE KORONY”
To polski, pierwszy film ukazujący nieznane dotąd powszechnie
fakty z życia o.Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego
dzieciństwa, aż do heroicznej śmierci.
POKAZY W CHICAGO odbędą się w następujących terminach:
Sobota, 2 grudnia, 10:30; Niedziela, 3 grudnia, 14:00 & 18:00
w Copernicus Center, 5216 W Lawrence Ave. Chicago.
Zwiastun filmu można zobaczyć na: https://www.youtube.com/
watch?v=7KWEY8Q7F38. Bilety dostępne są na stronie
internetowej http://copernicuscenter.org/dwie‐korony/ lub na
www.copernicuscenter.org.

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę - 12 listopada,
II kolekta przeznaczona zostanie na remont Domu
Sióstr (Konwentu).
Natomiast w następną niedzielę 19 listopada,
II kolekta przeznaczona bedzie na Katolicką
Kampanię na Rzecz Rozwoju Człowieka.

Serdeczne „Bóg Zapłać” za wsparcie i ofiary .
19 listopad - Katolicka Kampania na Rzecz Rozwoju Człowieka
W następną niedzielę 19 listopada, II składka przeznaczona
będzie na Katolicką Kampanię na Rzecz rozwoju Człowieka.
Kampania ta umożliwia członkom
naszych wspólnot realizowanie
programów, które odgrywają wielką
rolę w życiu osób ubogich. Dzięki tym
programom stwarza się nowe miejsca
pracy, zapewnia się przygotowanie do
zawodu dla osób dorosłych oraz
możliwości edukacyjne.

ZAPISZ SIĘ DO PARAFII

Pomaga to ustalić historię życia sakramentalnego,
co potrzebne jest przed przystąpieniem do
sakramentu małżeństwa albo gdy ktoś chciałby
zostać rodzicem chrzestnym dziecka lub gdy
nasze dzieci będą przygotowywały się do
sakramentów I Komunii Św. czy Bierzmowania.
Ofiary jakie składają państwo do kopertek można
odliczyć od podatku. Zaświadczenie o
przynależności do parafii potrzebne jest również
przy załatwianiu spraw emigracyjnych. Prosimy
również Parafian o zgłaszanie wszelkich zmian
swoich adresów i numerów telefonów, ponieważ
będziemy drukować nowe kopertki na następny rok
2018. Dziękujemy!
CHICAGO

*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.

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

