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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.);
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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 27
6:00 AM - ††For all souls enrolled in our All Souls
Memorial;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Zofia Wojciechowska;
7:00 PM - †Jan Plewa; ††Janina, Antoni, Zbigniew Szmit;
TUESDAY / WTOREK - November 28
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - †Zofia Wojciechowska;
8:00 AM - ††For all souls enrolled in our All Souls
Memorial;
7:00 PM - †Bronisław Mielniczuk; †Leszek Bielak;
WEDNESDAY / ŚRODA - November 29
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 - †Basia Bielawska; †Roman Prokopowicz; †Zofia
Wojciechowska;
THURSDAY / CZWARTEK - November 30
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - ††For all souls enrolled in our All Souls
Memorial;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - December 1
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - Za żyjących rodziców i dobroczyńców
zmartwychwstańców;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families; †Henry J. Zygmunt;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik; †Zofia Wojciechowska w
miesiąc po śmierci;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - December 2
6:00 PM - For the Holy Father;
7:00 AM - †† Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For peace in the world;
11:30 AM - Jakub Ogara & Karolina Krol
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork;
†Mike Bialas;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo z okazji 27. rocznicy
urodzin Krystiana; †Zofia Wojciechowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - December 3
6:00 AM - O nawrócenie grzeszników;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Konstanty Babiński;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; †Richard
Hebler w 30. dniu po śmierci; †Zofia Wojciechowska;
5:00 PM - For parishioners; Birthday blessings for Paul
Galkowski;
6:30 PM - Za parafian; †Nicole 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 - 18:45
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

BAPTISM / CHRZTY

Emma Gałąska
Victoria Adamski
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Eric Acevedo & Katherine Hosana
THIRD CALL

Jakub Ogara & Karolina Krol
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† William Budniak;
† Danuta Czajka;

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

Christ the King

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
11/26

Feast of Christ the King

11/27 Saint Ferga (c.700 - 784)
He is also known as Vergilius of
Salzburg. He was born of a noble
family and educated in the monastery at Iona. In 745 he left Ireland
on pilgrimage. He settled in France,
as many Irish pilgrims seem to have
done at that time, and was then invited to Bavaria by Duke Odilo. He
founded the monastery of Chiemsee, and later became
Abbot of St. Peter’s at Salzburg. He engaged in controversy with St Boniface, but on Boniface’s martyrdom he
became his successor as Bishop of Salzburg in 766 or
767.

11/30 St Andrew the Apostle Feast
He was born in Bethsaida, in
Galilee, and worked as a fisherman. He may have been a disciple of St John the Baptist. He
became one of the first to follow
Jesus and introduced his
brother, Simon Peter, to him. As
one of the twelve Apostles he was widely venerated in
ancient times, and became patron saint of Scotland because according to legend some of his bones were
brought there and buried at the place where the town of St
Andrew’s now stands.

12/1 Blessed Clementine Anuarite (1939 - 1964)
Nengepeta Anuarite was born in
North Zaire on 29 November 1939.
In 1955 she joined the Religious
Institute of the “Holy Family” (Jamaa Takatifu) where she
became known as Clementine. She
trained as a primary school teacher
and for a few years, was the matron
of a boarding school. In 1964 she,
and the whole community, were
kidnapped by the Simba rebels.
Anuarite was killed on 1 December
1964 having refused to be the wife
of the Colonel.

12/2

Saturday week 34 of the year

above calendar from Catholic Calendar
CHICAGO

November 26, 2017
On Saturday, December 2,
our pastor Fr. Stanislaw Jankowski
is celebrating his birthday.
Dear Fr. Stan,
as you celebrate your birthday, we
join you with prayers of thanksgiving for your ministry. May God
grant you many years of spiritual
joy, health and happiness.
Have a blessed and happy birthday!
From parishioners and staff of St. Hyacinth Basilica

First Friday and Saturday of the Month
Friday December 1 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. Saturday is the first Saturday of
the month. After the 8:00
Am Mass we will have the
recitation of the rosary.

To Rise With Christ Instruction on Burial Rites Involving Ashes /
Cremated Remains of the Deceased
Recently, the Vatican's Congregation for the Doctrine of
the Faith has issued an Instruction, To Rise With Christ,
on the burial rites involving ashes / cremated remains of
the deceased. Specifically, To Rise With Christ is addressing practices in society which have grown in popularity in recent years in regard to the care of cremated remains after death: the separation or scattering of ashes,
the retaining or display of ashes in one’s home, or the use
of ashes in the creation of jewelry. In all of these cases
the Instruction reiterates the Church’s firm belief in the
respectful care of ashes / cremated remains of the departed, such that “the ashes of the faithful must be laid to
rest in a sacred place, that is, in a cemetery or, in certain
cases, in a church or an area, which has been set aside for
this purpose.” Copies of the abbreviated version of the
instruction are available at the side doors of the church.

This week’s 2nd collection is for the
Convent. Next week’s 2nd collection
is for the restoration of the portico of the
east most front door of the church.

Thank you for your support.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

Christ the King

NEWS

Catechetical Sundays
Over the past several months we
have been preparing ourselves
for our upcoming 125 t h anniversary of our parish in 2019. We
have spent the last Sunday of
every month looking more
closely at the importance and a deeper meaning
of the Ten Commandments “the Decalogue.”
Hopefully it has been something that has
helped us all better understand the importance
of the Commandments in our faith. Below is a
summary of the Commandments as presented in
an article by “Life Teen”.
Catholics follow the Ten Commandments because Christ, Himself, followed them and because He told others to follow them (Matthew
19:16-19). We also follow them because they
were given to us by God. In the book of Exodus
we read how God himself gave these commandments to the Israelites through the help of
Moses. However there is more to following the
Ten Commandments than just because ‘God
told us to.’

We obey God’s commands because He loves
us! Because God loves us and loves us perfectly we can always trust His word. Also, because God created us we can trust that He always knows what is best for us.
In giving us the Ten Commandments He’s not
trying to take away our fun or our freedom. Instead He’s showing us how we were meant to
live. How were we meant to live? We were
meant to live in a loving relationship with both
God and each other. While there are 10, they
really boil down to these two things: loving
God and loving each other (Matthew 22:37-40).
Far from limiting our freedom and taking away
our fun, these commands will bring us life!
Imagine how much better the world would be if
everyone kept the Ten Commandments. There
would be no murders, no thefts, no broken
families, no wars. The Ten Commandments lead
to a fulfilled life here on earth and more importantly it leads to everlasting life after death.
When a man asked Christ what he must do to
have eternal life, Christ told him ‘If you wish
to enter into life, keep the commandments” (Matthew 19: 16-19).
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POPE FRANCIS TWEET
Nothing and nobody can
block the light that Christ
puts in our hearts and on the
face of His friends. Faith is a great life companion, allowing us to feel the presence of a Father
who never leaves His creatures alone.

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 mo re information, visit:
schools.archchicago.org

Catholic Charities Awareness Campaign
To generate excitement for Catholic Charities 100th
Anniversary, the agency is embarking on an awareness campaign through April 2018 focused on the
parable of the Good Samaritan. Messages about the
agency will be heard on the radio and seen in the
newspaper and in other news outlets. The awareness
campaign centers around the Good Samaritan and
caring for our neighbors.

Annual Posada - DECEMBER 15
Join us to walk and pray in solidarity with our immigrant
sisters and brothers who - as the Hoy Family sought a place
to stay - are seeking legislative shelter, "Posada". Let us
show
support
for
DACA
families.
The walk will take place on Friday, December 15, 2017,
from 7 to 9 a.m. at 101 West Congress.
Route: From Correctional Center (71 West Van Buren),
DePaul (1 East Jackson), Federal Plaza, and St. Peter’s (110
West Madison) For more
information
visit: www.catholicsandimmigrants.org

National days of Observance
11/26
11/27
11/28
11/29
11/30
12/1
12/2

National cake and cookie day
National Bavarian Cream Pie day
National day of giving
National electronic greetings day
Stay home because your well Day
National pie day
National fritters day
ST. HYACINTH BASILICA
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X PRZYKAZAŃ BOŻYCH - DEKALOG
PODSUMOWANIE NIEDZIEL KATECHETYCZNYCH
Na początku tego roku
kalendarzowego rozpoczęliśmy
rozważać treść Dziesięciu Słów
Dekalogu. Stały się one
tematem
„Niedziel
Katechet ycz nyc h”, kt óre
rozpoczęły
w
naszej
wspólnocie
parafialnej
trzyletni program odnowy
duchowej,
który
nas
przygotowuje do Jubileuszu
Dziękczynienia za 125 lat
istnienia naszej Parafii.
Budujemy tę odnowę na
źródle objawionym jakim jest
Biblia. W niej to znajdujemy nakazy i żądania. Zawierają
one to, co wierzący nazywają wolą Bożą. Najbardziej
znanym ich zbiorem jest „Dziesięć przykazań” (Wj 34,
28). Znajdujemy go w dwu miejscach Starego
Testamentu: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz w Księdze
Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Nowy Testament
wielokrotnie nawiązuje do nich, np. w Kazaniu na Górze
(Mt 5, 21 i 5, 27), w opowiadaniu o bogatym młodzieńcu
(Mk 10, 19) i w Liście do Rzymian (13, 9).
Przykazania te mają szczególne znaczenie dla Żydów
i Chrześcijan, którzy uznają je za najważniejsze nakazy
Boga. Dlatego od najdawniejszych czasów są one
przekazywane w chrześcijańskim przepowiadaniu jako
zasady życia wiarą.
Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki
utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego
ludem. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w
rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po
to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga i mogli żyć
wolni. Bo jak powiada św. Paweł „ku wolności
wyswobodził nas Chrystus”...
Poprzez cały rok podchodziliśmy do tych przykazań
refleksyjnie. Przykazania muszą być dla nas odpowiedzią
na nasze dylematy związane z życiem moralnym, czyli z
codziennymi wyzwaniami, przed którymi każdy z nas
staje. W życiu codziennym znajdujemy czas na modlitwę
na tzw. Namiot Spotkania, aby odnaleźć Żywego Boga,
który przychodzi w ciszy, zadumie, Słowie, w
doświadczeniach, w Sakramentach Kościoła. To wszystko
staje się Jego DAREM dla nas ale i również ZADANIEM,
które musimy z odwagą chrześcijan podejmować. Nie
jest to łatwe, ale każdy z nas, który mówi o szczęściu,
nie może liczyć na jego osiągniecie jeżeli odrzuci po
drodze to, co do tego szczęścia prowadzi. Przykazania to
drogowskazy bardzo klarowne. Kto je w sercu odnajduje i
nad nimi rozważa, ten nie boi się życia i jego wyzwań.
Moi Kochani dziękuję wszystkim, którzy z uwagą
śledzili przez ten cały rok treść Dziecięciu Przykazań. Od
stycznia nowego roku – Sakramenty - podczas Niedziel
Katechetycznych. Już dzisiaj zapraszam na tę niezwykłą
przygodę duchową.

Z wyrazami szacunku - Ks. Stanisław, CR - proboszcz
CHICAGO

„Chrystus jest Królem
Wszechświata”, taki jest tytuł
dzisiejszej uroczystości, która
kończy rok liturgiczny.
Uroczystość podkreśla prawdę, że
wszystko stworzenie ma swoje
źródło i cel w Bogu. Również po
grzechu stworzenie dzięki
Chrystusowemu zmartwychwstaniu
powraca do swego pierwotnego źródła zmartwychwstając po
kolei: „Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w

Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie
nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu i gdy
pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc”. Tak
Chrystus będzie królować pokonując wszystkich
nieprzyjaciół; wreszcie, na końcu pokona śmierć. Tak
wszystko podda pod panowanie Boga Ojca, aby „Bóg był
wszystkim we wszystkich”.
„Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko
odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla
Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby
wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się
słodkiej władzy Twojej. A ja wypatruję, Panie, Twojego
powtórnego przyjścia z nadzieją i oczekiwaniem. Nie boję
się niczego, bo Ty jesteś wiekuistą miłością, a ja ufnym w
Twoje miłosierdzie grzesznikiem.
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Ty jesteś
Panem Nieba i Ziemi, Tobie oddajemy cześć i uwielbienie.
Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź PANEM całej naszej
wspólnoty, bądź PANEM wszystkich rodzin, bądź PANEM
i KRÓLEM w Ojczyźnie naszej i w świecie, w tym
pokoleniu i po wszystkie czasy. Amen”

ŻYCZENIA URODZINOWE

W najbliższą sobotę, 2 grudnia
ksiądz proboszcz Stanisław
Jankowski obchodzi swoje urodziny.
Czcigodny Księże Proboszczu!
Dziś w sposób szczególny
dziękujemy Chrystusowi za dar osoby Księdza
Proboszcza. Pragniemy życzyć zdrowia,
błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki oraz
tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej
zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość
i poświęcenie, abyś był silny mocą miłości i wiary,
takiej, jaką ofiarował nam Chrystus. Aby Twe
kapłańskie powołanie przynosiło Ci zadowolenie
i satysfakcję w tak trudnej i odpowiedzialnej
drodze. Niech Matka Boża otacza Księdza miłością
i nieustanną opieką. Wielu błogosławieństw na
dalsze lata życzą Księża, siostry, pracownicy

parafii oraz parafianie z Bazyliki Św. Jacka.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

TYTULARNE ŚWIĘTO SIÓSTR MISJONAREK
Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla dla Polonii,
pracujące na terenie
Archidiecezji Chicago, a
także w naszej bazylice, w
dzisiejszą niedzielę
obchodzą święto tytularne
swojego zgromadzenia.
Misja zgromadzenia
zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich
emigrantów, które dostrzegał ksiądz Ignacy Posadzy,
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa
Króla dla Polonii, obecnie Sługa Boży. Siostry Misjonarki są
powołane do troski o zbawienie polskich emigrantów.
Odpowiadając na Boże wezwanie, idą służyć Polakom
rozproszonym po całym świecie niosąc Chrystusa na obcą
ziemię, ucząc cenić polską kulturę i tradycję, katechizując,
prowadząc przedszkola oraz wspierając polskich
emigrantów swoją codzienną modlitwą, aby mogli oni
zachować swoją narodową tożsamość na obczyźnie.
Pamiętajmy szczególnie dzisiaj o naszych siostrach w
swoich modlitwach. Aby Jezus Chrystus wylewał na
siostry zdroje Swych łask i nieustannie błogosławił na
drodze ich powołania.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na
nabożeństwa
pierwszego piątku i
soboty miesiąca grudnia
*1 grudnia - Pierwszy
Piątek - Zachęcamy do
s p o w i e d z i
pierwszopiątkowej
i
K o m u n i i
ś w .
wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Msza
Św. o godz. 19:00 ze specjalnym Nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
*2 grudnia- Pierwsza Sobota - Arcybractwo Straży
Honorowej zaprasza na czuwanie w każdą I-szą sobotę
miesiąca na godz. 19:00. Zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz zachęcamy
do skorzystania z comiesięcznej Spowiedzi Świętej.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA GRUDZIEŃ:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 roku
coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub
ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja
ogłaszana jest na bieżąco, w związku z aktualnymi
wydarzeniami i problemami.
*Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez
rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały,
wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary,
jak i wychowywaniu nowych pokoleń.

CHICAGO
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JACKOWO WSPIERA UGANDĘ
Drodzy Parafianie i Goście,
wspólnota z Jackowa - ,,Płomień
Ducha Św.” oraz z Trójcowa "Jezus z nami” serdecznie dziękują
za każdy Dar Serca w akcji
"Misyjny Racuch" dla Ugandy. W
następnym biuletynie podamy
sumę zebranych datków na ten
cel, zapewniamy jednak, że w
całości zostaną one przekazane na
cele misyjne w Ugandzie. Niech
dobry Bóg obficie błogosławi i wynagrodzi każdą formę
wsparcia. Bóg Zapłać!

NADCHODZI CZAS ADWENTU
W następną niedzielę 3
grudnia rozpoczynamy
Adwent -czas radosnego
oczekiwania
na
przyjście Zbawiciela.
Słowo
Adwent
pochodzi od łacińskiego
słowa "adventus", czyli
"przyjście, nadejście".
Dla nas chrześcijan
"adventus" oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia
narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze
przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
Czas Adwentowy rozpoczyna nowy rok kościelny i
obejmuje 4 kolejne niedziele, kończąc się w dzień Bożego
Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń
kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor
pokutny, nie śpiewamy "Chwała na wysokości Bogu".
Codziennie przez okres Adwentu odprawiane są Msze św.
zwane Roratami ku czci Maryi, w czasie których pali się
świeca roratnia, symbol Najświętszej Maryi Panny (słowo
Roraty pochodzi od słów pieśni na wejście - "Rorate
coeli..."). Wymownym symbolem Adwentu jest również
wieniec i świeca adwentowa. Światło jest znakiem
obecności Chrystusa "Światłości Świata" a wieniec
adwentowy ma
przypominać o radosnym czasie
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Adwent to
również czas przygotowania naszych serc na przyjście
Dzieciątka Jezus poprzez rekolekcje adwentowe.

ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ
Dużymi krokami zbliża się okres
świąteczny. Zachęcamy
wszystkich do zakupu świeczek
i kartek świątecznych w naszej
parafialnej kawiarence.
Wszystko w cenie $5.00. Dochód
przeznaczony będzie na naszą
parafię. Zapraszamy serdecznie.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

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.
POKAZY W CHICAGO odbędą się w następujących terminach:
Sobota, 2 grudnia o 10:30; Niedziela, 3 grudnia o 14:00 i 18:00

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.

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
zaprasza wszystkich zainteresowanych na
bezpłatne spotkanie informacyjne na temat
zawodów:
POMOCNIK FIZJOTERAPEUTY ORAZ
SPECJALISTA KODOWANIA I INFORMACJI
MEDYCZNEJ
Prezentacji dokonają przedstawiciele szkół, (Community Colleges)
oferujących programy medyczne i będzie można uzyskać informacje na
temat: Uzyskania tytułu A.A.S. w zawodach - pomocnik fizjoterapeuty i
technik informacji medycznej oraz dyplomu w zawodzie specjalista
kodowania medycznego; Wymagania przy przyjęciu do szkół;. Spotkanie
odbędzie się we wtorek, 28 listopada o godz. 19:00 w Centrum
Kopernikowskim przy 5216 W. Lawrence. Po więcej informacji na temat
spotkania prosimy dzwonić pod numer telefonu: 773 282 1122 wew. 414.

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

Zapraszamy wszystkie dzieci do
uczestnictwa w Roratach, szczególnie
w każdą środę. Prosimy dzieci
o przynoszenie ze sobą własnych
lampionów.
Informujemy z radością, iż w środę 6
grudnia na Mszy św. roratniej odwiedzi
nas wyjątkowy gość z nieba - Św.
Mikołaj. Zapraszamy wszystkie dzieci do
naszej bazyliki na niezwykłe z Nim
spotkanie na godz. 7:00 wieczorem.

26 listopada 2017
SŁOWO TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA

AKTUALNOŚCI

“Jakże piękna jest ta wizja nieba...Pan Bóg,
piękno, dobroć, prawda, czułość, pełna miłość. To
wszystko na nas czeka. Ci, którzy nas poprzedzili i
zmarli w Panu, są tam. (…) Wiara wspaniale nam
towarzyszy w życiu: powala dotknąć obecności Ojca,
który nigdy nie opuszcza swoich stworzeń”.

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę - 26 listopada,
II kolekta przeznaczona zostanie na
remont Domu Sióstr (Konwentu).
Natomiast w następną niedzielę, 3 grudnia,
II kolekta przeznaczona bedzie na odnowienie
wschodniego portyku głównych drzwi bazyliki.

Serdeczne „Bóg Zapłać” za nieustanne wsparcie i ofiary .

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 pm.
___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. w Res.
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
___________________________________________________

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i
jałmużnę w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni
wtorek miesiąca o 7:00 pm odprawiana jest w naszej
bazylice Msza Św. w intencji osób uzależnionych.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY
CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

3 GRUDNIA - Msza św. o 12:30
i wymiana
tajemnic
różańca
CHICAGO

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

