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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 20
6:00 AM - †Charlotte Zbikowski; †Zofia Wojciechowska;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Charlotte Zbikowski; †Izabela Cieplinska;
7:00 PM - ††Bracia Lewińscy i ich rodzice; † Roman Pietryka;
TUESDAY / WTOREK - November 21
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - ††Józefa i Stanisław Pyka;
8:00 AM - ††For all souls enrolled in our All Souls Memorial;
7:00 PM - †Antoni Banaś; †Ewa Menert; †Izabela Cieplinska;
†Roman Pietryka; †Zofia Wojciechowska;
WEDNESDAY / ŚRODA - November 22
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła,
Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Eugeniusz Janeczko; †Eugeniusz Grajewski; †Izabela
Cieplinska; †Zofia Wojciechowska;
THURSDAY / CZWARTEK - November 23
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Zofia Wojciechowska;
8:00 AM - †Jeannette Kompel on 1st anniversary of death;
10:30 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę dla rodziny
Staroń; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i
Czesława Garbarz; O Boże błogosławieństwo dla rodziny Bacik;
†Andrzej Korzak; †Roman Wietecha;
FRIDAY /PIĄTEK - November 24
6:00 AM - ††For all souls enrolled in our All Souls Memorial;
7:00 AM - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny
Jurczak; †† Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Helena & Jan Wojtas; †Zofia Wojciechowska;
7:00 PM - †Piotr Kowalik; †Lucyna Dębek; †Izabela Cieplinska;
SATURDAY / SOBOTA - November 25
6:00 PM - ††For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 AM - ††Maria, Henryk Rożniata; †† Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
8:00 AM - ††For all souls enrolled in our All Souls Memorial;
2:30 PM - Artur Polocki & Tatyana Plaza
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Adeline Baroni;
†Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - †Jan Marzecki w 4. rocznicę śmierci; †Izabela
Cieplinska; †Zofia Wojciechowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - November 26
6:00 AM - ††Za dusze zmarłych polecanych w wypominkach;
7:30 AM - Health and blessings for Monica and her son; †Jan
Plewa; †Rose M. Manicke; †Violet Maszkiewicz;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Paweł Kozioł; †Roman Taraska;
†Marta Chmura; †Zofia Wojciechowska; ††Henryk i Janina
Bartosik; ††Maria i Józef Bartosik; ††Wincent i Katarzyna
Lebieccy;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Leokadia Sadowski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla Jeffrey & Violet Gal z
okazji 25. rocznicy ślubu; †Wojciech Sołtys w 1. rocznicę
śmierci; †Izabela Cieplinska; ††Marek i Marian Mielenkiewicz;
5:00 PM - Health and blessings for Grace Kwon; For
parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Nicole Rozmysłowicz;

Parish Web Page and Facebook
Check out the new Parish
Website:sthyacinthbasilica.org. and
the official Parish Facebook page by
clicking on the link on the home page
of the website.

Parafialna Strona Internetowa i Facebook
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej: sthyacinthbasilica.org.
Zapraszamy również na naszą oficjalną
stronę na Facebook’u, na którą można
wejść klikając na link na głównej stronie
naszej Bazyliki.

BAPTISM / CHRZTY

Philip Mysliwiec
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Jakub Ogara & Karolina Krol
THIRD CALL

Artur Polocki & Tatyana Plaza
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Thomas Okoniewski

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

33rd Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
11/21 The Presentation of
the Blessed Virgin Mary
In unity with Eastern Christianity, and commemorating the
dedication in 543 of the New
Basilica of Saint Mary, built
next to the Temple at Jerusalem, this feast celebrates Mary’s “dedication” of herself
to God from her infancy, inspired by the Holy Spirit,
whose grace had filled her ever since her immaculate conception.

11/22 St Cecilia
Devotion to St Cecilia, in whose
honor a basilica was constructed in
Rome in the fifth century, has
spread far and wide because of the
Passion of Saint Cecilia, which holds her up as a perfect
example of a Christian woman, who embraced virginity
and suffered martyrdom for the love of Christ.

11/23 Pope St. Clement, St. Columbanus,
Abbot Bl. Miguel Agustin Pro
11/24 Thanksgiving Day
Saints Andrew Dung-Lac and
his Companions
The evangelization of Vietnam began in the 16th century and was
formally established with the setting up of two Vicariates Apostolic in 1659. There are
now about 6 million Catholics in Vietnam, some 10% of
the population. In the course of the 17th, 18th and 19th
centuries no less than 53 decrees, signed by the lords and
emperors of the country from 1625 to 1886, launched one
persecution of Christians after another, each one more
savage than the last. They were all canonized together by
Pope John Paul II on 19 June 1988.

11/25 St Catherine of Alexandria (d. 305)
Legends coming from a number of sources say that St
Catherine was very outspoken at the time
of the persecutions of Christians. She
even protested openly to the emperor
Maxentius who had her arrested, tortured
on the wheel and decapitated in 305. St
Catherine’s courage is a great challenge
to all African Christians in their struggle
for justice and peace.
CHICAGO
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Thanksgiving Day
This year we as a nation celebrate Thanksgiving Day on
Thursday November 23. As always we will celebrate a
Thanksgiving Mass at 10:30 am followed by a traditional
Thanksgiving dinner. Please contact the Parish office if
you plan on attending the dinner.

Reminder:
the parish office will be closed Nov. 24 – Nov. 26.
THANKSGIVING TABLE PRAYER
O Gracious God, we give you thanks for your overflowing generosity to us. Thank you for the blessings of
the food we eat and especially for this feast today.
Thank you for our home and family and friends, especially for the presence of those gathered here. Thank
you for our health, our work and our play. Please send
help to those who are hungry, alone, sick and suffering
war and violence. Open our hearts to your love. We ask
your blessing through Christ your son. Amen.
From Celebrating Faith: Year-round Activities For Catholic Fami-

For most Americans, Thanksgiving Day is a special day,
where we celebrate family
unity. In fact, families get
together on Thanksgiving
more often than on any other
holiday, including Christmas,
and according to retailers’ statistics, this is the day when
the most food is consumed in the country.
But besides the traditional family get-together and the big
meal, there is also the religious meaning of this holiday,
that is present since its origins. According to tradition, the
pilgrims celebrated the first meal of thanksgiving in 1621,
together with a group of natives to give thanks to God for
the abundance of the harvests in the new world.
With time, this celebration became a national event, finally sanctioned by President George Washington himself. Today, we Catholics, celebrate Thanksgiving not
only as a national holiday, but also as an authentically
Catholic holiday.
I say that this is a truly Catholic celebration because even
before the “first” Thanksgiving celebration on U.S. soil in
1621, on April 30, 1598, in Texas, Don Juan de Ońate
had already declared officially a “Day of Thanksgiving,”
commemorated with the holy sacrifice of the Mass.
Ońate did what is essentially Catholic: to celebrate the
Eucharist, a word which comes from the Greek term Eukaristein, and which means, precisely, “thanksgiving.”
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

33rd Sunday in Ordinary Time

NEWS

Next week Sunday,
November 26th, we celebrate the Feast of Christ
the King.
In this way we as Catholics
celebrate the end to ordinary
time and the beginning of
Advent the following week. Also this year the Sisters
who minister here at St. Hyacinth will celebrate their
feast day as well as their 28th anniversary of working in
Chicago. Congratulations to the Sisters and may
Christ continue to pour out His blessings upon
them.
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Catholic High School Entrance Exam
DECEMBER 2
The Catholic High School Entrance Exam will be administered on Saturday, December 2, 2017 at 8 a.m.
Students may register for the test beginning on November 18, 2017. Consult the Catholic high school where
the student wishes to enroll for the 2018/19 school year
for information on the registration process. The entrance
exam fee is $25 payable either by cash or check to the
school administering the exam. For more information,
visit: schools.archchicago.org

TWO CROWNS
World Youth Day
JANUARY 21 - 28, 2019

World Youth Day (WYD) is a worldwide encounter
with the Pope which is typically celebrated every three
years in a different country. WYD is open to all young
adults who want to take part in a festive encounter
with their contemporaries centered on Jesus Christ.
This event is an opportunity to experience in first person the universality of the Church; to share with the
whole world the hope of many young adults who want
to commit themselves to Christ and others. World
Youth Day is a unique way to deepen your faith and
grow closer to Christ, by means of prayer and the sacraments, together with thousands of other young people who share your interests and ambitions.

SAINT THE
WORLD HAS NOT
KNOWN
A movie about the
unknown facts from
the life of Father
Maximillian Kolbe.
There will be a December screening of the movie in Chicago at the Copernicus Center; Saturday December 2nd @ 10:30 AM and Sunday December 3rd @ 2:00 Pm / 6:00 PM. The Copernicus
Center is located at 5216 W. Lawrence Ave. Tickets
available at www.copernicuscenter.org

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

for the renovation of the convent.
Thank you for your support.

National days of Observance
11/19
11/20
11/21
11/22
11/23
11/24
CHICAGO

National carbonated beverage day
National peanut butter fudge day
National stuffing day
National cranberry relish day
Thanksgiving day
National sardine day
ST. HYACINTH BASILICA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA - ZNACZENIE I TRADYCJA

W najbliższy czwartek obchodzone jest w USA
tradycyjne Święto Dziękczynienia (Thanksgiving Day).
Pozostaje ono jednym z najważniejszych świąt w USA
obok Bożego Narodzenia. W USA przypada na czwarty
czwartek listopada. Jest to pamiątka pierwszego
dziękczynienia założycieli angielskiej kolonii w Plymouth,
którzy przybyli do Nowej Anglii na statku Mayflower 21
listopada 1620 r. jako grupa 102 purytanów z Anglii (tzw.
Pilgrim Fathers, ojcowie pielgrzymi). Ponieśli oni tej
pierwszej zimy wielkie straty i wielu z nich zmarło z
głodu. Pozostali przy życiu koloniści zdecydowali uczcić to
świętem, wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów,
którzy pomogli Pielgrzymom przetrwać trudny okres.
Złożyli wówczas Dziękczynienie Bogu za przetrwanie
srogiej zimy. Żniwa 1621 roku były już obfite.
W 1863 roku prezydent Stanów Zjednoczonych
Abraham Lincoln ogłosił Święto Dziękczynienia świętem
narodowym. Święto Dziękczynienia ma w USA i Kanadzie
wymiar narodowy i jednocześnie religijny, co pokazuje
jak mocno kultura amerykańska opiera się na zespoleniu
obu tych elementów: szacunku dla wartości
patriotycznych i do Boga. Ponadto jest to święto
niesłychanie rodzinne, podczas którego zwykle spotykają
się całe pokolenia, niejednokrotnie rozsiane po olbrzymim
terytorium Ameryki Północnej. Tradycja uroczystości
nakazuje spożycie wspólnej świątecznej kolacji,
poprzedzonej dziękczynną modlitwą. Tak więc podczas
święta Amerykanie tradycyjnie spożywają uroczystą
kolację w gronie rodziny i przyjaciół, dziękując Bogu za
wszystkie otrzymane łaski, za to, co dobrego ich spotkało.
Na stole króluje pieczony indyk podawany z przystawką z
żurawin i słodkimi ziemniakami. Są też tradycyjne ciasta –
z dyni lub z jabłkami.
Święto Dziękczynienia jest okazją dla akcji
charytatywnych organizowanych przez władze lokalne i
Kościół. Wolontariusze w całych Stanach rozdają biednym
i bezdomnym darmowe posiłki. W USA przyjęło się, iż
przed Świętem Dziękczynienia urzędująca głowa państwa
- prezydent - ułaskawia świątecznego indyka. Zwyczaj
uwalniania indyka (ang. Turkey Pardoning Ceremony)
wprowadził prezydent Harry Truman po zakończeniu II
Wojny Światowej.

CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

* Wtorek, 21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny
Według tradycji, Maryja jako
dziecko została przedstawiona w
świątyni jerozolimskiej i przy niej
się wychowywa ła . K o śció ł
wspomina przede wszystkim ofiarę,
która dokonała się w duszy Maryi w
zaraniu Jej świadomego życia.
Maryja ukazuje się wszystkim jako
wzór życia poświęconego Bogu.
* Środa, 22 listopada - Wspomnienie
św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Cecylia jest jedną z najsławniejszych
męczennic Kościoła rzymskiego. Według
legendy, mimo złożonego ślubu czystości,
zmuszono ją do małżeństwa z poganinem
Walerianem. Pan Bóg zachował jednak
cudownie jej dziewictwo. Święta dziewica
pozyskała męża i jego brata Tyburcjusza dla
Chrystusa i razem z nimi poniosła śmierć
męczeńską przez ścięcie. Jest ona patronką muzyki kościelnej.
* Piątek, 24 listopada - Wspomnienie św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy oraz bł. Marii od
Pana Jezusa Dobrego Pasterza
(Franciszki Siedliskiej), zakonnicy
Legendy podają, że św. Katarzyna urodziła się w
Aleksandrii w Egipcie. Podczas prześladowania
próbowano zmusić ją do wyparcia się wiary w
Chrystusa, ale tego nie uczyniła. Rozgniewany
cesarz skazał ją na liczne tortury. Zmarła śmiercią
męczeńską w 305 r. mając 18 lat. "Panie Jezu
Chryste, Boże mój, dziękuję Tobie, żeś raczył mnie
pokrzepić. Wejrzyj Panie na lud ten, a daj mu
światłość wiadomości Twojej!"- to mówiąc ściętą została.
„Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem
i bezgraniczną miłością do Boga bądź dla nas wzorem
chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa
w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych
przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali
wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą
Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą
i potrzeby bliźnich. Św. Katarzyno - módl się za nami (3 razy).
* Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Franciszka Siedliska
Bł. Maria urodziła się w Roszkowej Woli w Polsce w 1842 r. Założyła
Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki). Zmarła
w Rzymie 21 listopada 1902 roku. "Pan Jezus od rana mnie
pobudza, abym Jemu pełniej oddała się na wszystko, co w
dniu dzisiejszym mi ześle; czy będzie to smutek,
cierpienie, czy niepewność...bo...Ty jesteś moje najwyższe
Dobro i wszystko otrzymałam od Ciebie Panie, a bez
Ciebie nic nie mam, nic nie mogę". (Franciszka Siedliska)

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA THANKSGIVING

W Święto Dziękczynienia, w
czwartek 23 listopada
będzie
odprawiona
dodatkowa Msza św. o
godzinie 10:30 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. 7:00 pm.
Ponadto informujemy, iż nasze biuro parafialne będzie
nieczynne od czwartku do niedzieli 23 ‐ 26 listopada.

W następną niedzielę, 26 listopada, obchodzimy Święto
Chrystusa Króla. W ten sposób my, jako katolicy
świętujemy koniec liturgicznego czasu zwykłego i początek
następnego - Adwentu. Dodatkowo w tym dniu, siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, które
posługują w naszej parafii,
o b c h o dz i ć b ęd ą swoje
patronalne święto. Pragniemy
złożyć drogim siostrom
najlepsze życzenia, by Jezus
Chrystus Król wylewał na Was
zdroje łask i nieustannie
błogosławił Wam na drodze
powołania.
Szczęść Wam Boże!

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 dzisiaj, 19 listopada do
naszej kawiarenki na zakup racuchów, naleśników i
żurawiny. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc w
Ugandzie. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, aby
wesprzeć to dzieło.
CHICAGO
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MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
O Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za
przepełnioną Twą hojnością ofiarność
dla
nas.
Dziękujemy
za
błogosławieństwo pokarmów, które
spożywamy, zwłaszcza w dniu
dzisiejszego Święta Dziękczynienia.
Dziękujemy za nasz dom i rodzinę oraz
przyjaciół, a zwłaszcza za obecność tych
tu zgromadzonych. Dziękujemy za nasze
zdrowie, naszą pracę i wszelkie dobra. Prosimy ześlij pomoc
tym, którzy są głodni, samotni, chorzy i cierpiący, zwłaszcza
tym, którzy są ofiarami wojen czy przemocy. Otwórz nasze
serca na Twą nieskończoną miłość. Prosimy Cię o Twoje
błogosławieństwo przez Chrystusa Twojego Syna. Amen.

ZAPROSZENIE
Lednica 2000 Association
zaprasza młodych do parafii
św. Ferdynanda na
całodniowe Warsztaty
Wodzirejów w piątek,
24 listopada i sobotę,
25 listopada od 10:00 do 18:00 oraz na Lednicki Bal
Dziękczynienia w niedzielę, 26 listopada. Rozpoczęcie Balu
o 16:00, obiad o 17:00. Warsztaty i Bal poprowadzą
profesjonalni wodzireje Lednicy z Polski, Kazimierz i Józef
Hojna. W programie nauka zabaw i tanców integracyjnych,
towarzyskich i grupowych. Na zakończenie warsztatów
uczestnicy otrzymają materiały i muzykę do samodzielnego
prowadzenia imprez, wesel i zabaw.
Po więcej informacji prosimy zgłaszać się do pani Jolanty
na: info: jolawasko@aol.com. Serdecznie zapraszamy!

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę.
W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani C. Lauerman za ofiarę w wysokości $250 dolarów;
*Państwu: K. Ciesielski, R. Jagodzinski, K. Czechura,
parafianom z numerem koperty 809, J&Krzysztof Perske,
S&G Wala za ofiary $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

19 listopada 2017

SŁOWO PAPIEŻA NA LISTOPAD
“Z wiarą stańmy przy grobach naszych
bliskich, modląc się także za zmarłych, o
których nikt nie pamięta. .. Niech nas
wzruszy spojrzenie Boga! Pragnie On tylko
tego, byśmy jako żywe latorośle trwali w
jedności z Jego Synem Jezusem.(...) Nic
i nikt nie może przesłonić światła, jakie
Chrystus rozsiewa w sercach i na twarzach
swoich przyjaciół.”
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LISTOPAD:

ZAPROSZENIE NA FILM pt. „DWIE KORONY”
To polski dokument fabularyzowany, ukazujący nieznane dotąd
powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od
jego dzieciństwa, aż do heroicznej śmierci.
W dniach 2 i 3 grudnia Copernicus Center zaprasza mieszkańców
Chicago i okolic, na projekcję filmu z udziałem reżysera Michała
Kondrata. Mamy nadzieję, że ukazanie prawdziwej historii życia
o. Maksymiliana Marii Kolbego przybliży mieszkańcom Chicago
postać tak ważnego dla Polaków Świętego. Wierzymy, że
wsparcie przez Państwa naszych działań przyczyni się do
promocji Polski poza granicami kraju i ułatwi nam dotarcie do
ośrodków oświaty i kultury polskiej w Chicago.
POKAZY W CHICAGO odbędą się w następujących terminach:
Sobota, 2 grudnia o 10:30 am; Niedziela, 3 grudnia o 2:00 pm i 6:00 pm

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 - 19 listopada,
II kolekta przeznaczona zostanie na
Katolicką Kampanię na
Rzecz Rozwoju Człowieka.
Natomiast w następną niedzielę 26
listopada, II kolekta przeznaczona
bedzie na remont Domu Sióstr (Konwentu).

Serdeczne „Bóg Zapłać” za wsparcie i ofiary .

*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

WYPOMINKI - PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
Miesiąc
listopad
jest
poświęcony pamięci naszych
bliskich zmarłych. Na Mszach
Św. modlimy się o dar życia
wiecznego dla naszych bliskich
zmarłych.
Kopertki
na
wypominki dostępne są w
kancelarii i przy wyjściach z
kościoła. Wypełnione kopertki można składać razem z
ofiarą do koszyka podczas kolekty. Wypominki czytane są
przez cały miesiąc listopad. Modlitwa za zmarłych jest
świadectwem wiary w życie wieczne i najlepszą pomocą.

„WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE...”
CHICAGO

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

