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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
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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 6
6:00 AM - †Chester Grosse;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Vincent Neri; †Chester Grosse; †Józef;
7:00 PM - † Aleksandra, Jerzy Jaworski;
TUESDAY / WTOREK - November 7
6:00 AM - †Sophie Skrenka;
7:00AM - †† Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Vincent Neri;
7:00 PM - † Zofia Rydz; †Zofia Żywicka;
WEDNESDAY / ŚRODA - November 8
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
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 - ††Władysława, Wiesław, Stanisław Hołubecki;
THURSDAY / CZWARTEK - November 9
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - ††Wacław, Antoni, Teofila, Józef Myśliwiec;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 PM - ††Janina, Fryderyk, Stanisław Domalewski;
FRIDAY /PIĄTEK - November 10
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - †† Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 PM - ††Zofia, Adam, Ryszard, Andrzej Galas;
SATURDAY / SOBOTA - November 11
6:00 PM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Konstancja i Andrzej Klusek; †† Za dusze w
czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For the Holy Father;
2:30 PM - Steven Fry & Angela Giannese
4:00 PM - Paul Markowski & Laura Gutnayer
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas; †Leonard Michalski; ††Franciszek i Bronisława Kozak;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
SUNDAY / NIEDZIELA - November 12
6:00 AM - ††Za zmarłych Zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Genowefy
Machalskiej; †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Leon Staszel
w 21. rocznicę śmierci, oraz za zmarłych z rodziny Staszel;
†Paweł Kozioł; †Roman Taraska; †Marta Chmura;
10:45 AM - Health & blessings for Mary Kopinski; Health &
blessings for Wanda Zyzda; †Alexis Jaynah Villasin;
12:30 PM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Najświętszej oraz dary Ducha Św. dla Anny Pyki z okazji
urodzin; ††Marek i Marian Mielenkiewicz; †Zofia Baran w 2.
rocznicę śmierci;
4:00 PM - James Pratt & Caroline Dluzen
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

PLEASE CHECK OUT OUR PARISH WEBSITE /
ODWIEDŹCIE STRONĘ INTERNETOWĄ
NASZEJ PARAFII:

www.sthyacinthbasilica.org
WELCOME - WITAMY

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka!
ALICJA & STENLEY HEBDA
PIOTR MATEJCZYK
ROBERT GARBACZ
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Artur Polocki & Tatyana Plaza
THIRD CALL

Steven Fry & Angela Giannese
Paul Markowski & Laura Gutnayer
James Pratt & Caroline Dluzen
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: 8:30am-6:45 pm za
wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

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

31st Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING

Reflection on today’s Gospel

11/6 All Saints of Africa

Culturally we're much more drawn to the energetic,
dynamic, charismatic, crowd-drawing leader. That's
who gets the headlines and the attention. But if we
listen closely and watch carefully, we can see in Jesus
someone who is humble, but strong; humble, but
charismatic; humble, but crowd drawing; humble,
but dynamic.
You see, the same Lord who stilled the storm and
spoke to the crowds is the Lord who washed feet
and died on a cross and held babies in his arms
when it wasn't politically correct.
So maybe we need to rethink humility and live it
like Jesus did. Come to think of it, that's exactly what
we need to do; no maybe about it! Let's be like Jesus
and the humility comes along with the character!

Today we celebrate the feast of all
the Saints of Africa who, down
through the ages, have followed
the Lord with courage, love and
dedication. Many of these saints
are unknown to us, while others
are remembered in various countries on account of their exemplary life of discipleship.
Their example and teaching remind us of our call to holiness, while their intercession makes it possible for us to
achieve it, thanks to God’s grace. The feast we celebrate
today is a foretaste of the joy we shall experience one day
in heaven.
11/9 Dedication of the Lateran Basilica (c.324)
The Lateran Basilica was built by
the Emperor Constantine on the
Lateran Hill in Rome in about 324.
The feast of its dedication has been
celebrated in Rome on this date
since the twelfth century. In honor
of the basilica, “the mother and
head of all the churches of the City and the World,” the
feast has been extended to the whole Roman Rite.
11/10 Pope St Leo the Great (- 461)
He was born in Etruria and became
Pope in 440. He was a true shepherd
and father of souls. He repelled the invasions of the barbarians or alleviated
their effects, famously persuading Attila
the Hun not to march on Rome in 452
and preventing the invading Vandals
from massacring the population in 455.
11/11 St Martin of Tours (c.316 - 397)
He was ordained a priest
and became bishop of
Tours. In his actions he gave
an example of what a good
shepherd should be. He
founded monasteries, educated the clergy, and
preached the Gospel to the
poor. He died in 397 The famous story about St Martin is
that while a soldier in Amiens he gave half of his military
cloak to a beggar and later had a dream in which the beggar revealed himself as Christ.
CHICAGO

November 5, 2017

Prayer for the Dead
God our Father,
Your power brings us to
birth,
Your providence guides our
lives,
and by Your command we
return to dust.
Lord, those who die still live in Your presence,
their lives change but do not end.
I pray in hope for my family,
relatives and friends,
and for all the dead known to You alone.
In company with Christ,
Who died and now lives,
may they rejoice in Your kingdom,
where all our tears are wiped away.
Unite us together again in one family,
to sing Your praise forever and ever.

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

31st Sunday in Ordinary Time

How do we pray with Sacred Scripture?
Spiritual reading of
Sacred Scripture, especially the Gospels,
is an important form of
meditation. This spiritual reading is traditionally called lectio divina or divine reading. Lectio divina is prayer over the Scriptures.
1.

The first element of this type of prayer is
reading (lectio): you take a short passage
from the Bible, preferably a Gospel passage
and read it carefully, perhaps three or more
times. Let it really soak-in.

2. The second element is meditiation (meditatio). By using your imagination
enter into the Biblical scene in order to "see"
the setting, the people, and the unfolding action. It is through this meditation that you encounter the text and discover its meaning for
your life.
3. The next element is prayer (oratio) or your
personal response to the text: asking for
graces, offering praise or thanksgiving, seeking healing or forgiveness. In this prayerful
engagement with the text, you open yourself
up to the possibility of contemplation.
4. Contemplation (contemplatio) is a gaze
turned toward Christ and the things of God.
By God's action of grace, you may be raised
above meditation to a state of seeing or experiencing the text as mystery and reality. In
contemplation, you come into an experiential
contact with the One behind and beyond the
text.

NEWS

November 5, 2017
POPE FRANCIS TWEET
I invite you to keep your eyes fixed on
Jesus Christ in order to learn from Him
how to love with all your heart.
Learn from wonder; nurture astonishment. Live, love, believe. And, with the
grace of God, never despair.

National Vocation Awareness Week (NVAW)
NOVEMBER 5-11
National Vocation Awareness Week
(NVAW) is an annual week-long
celebration of the Catholic Church in
the United States dedicated to promote vocations to the priesthood,
diaconate and consecrated life
through prayer and education, and to renew our prayers
and support for those who are considering one of these
particular vocations.

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 and next
week’s 2nd collection will be for
the renovation of the convent.
Thank you for your support.

SMILE TO YOUR FACE

National days of Observance
11/5
11/6
11/7
11/8
11/9
11/10
11/11

National Donut Day
National Nachos Day
National Body Language Day
National Cappucino Day
National Scrapple Day
National Vanilla Cupcake Day
National Sundae Day
Veterans Day

CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

SŁOWO NA I NIEDZIELĘ LISTOPADA

„LISTOPAD - MIESIĄC SZCZEGÓLNEJ PAMIĘCI O NASZYCH
BLISKICH ZMARŁYCH
Listopad to miesiąc
szczególnej pamięci o
naszych
zmarłych
bliskich,
krewnych,
znajomych. Zachęcamy
wszystkich by nie był to
miesiąc samej tylko
zadumy nad śmiercią i
przemijaniem ale także
czas czynnej pomocy
wszystkim duszom oczekującym w czyśćcu na osiągnięcie
pełni radości w niebie.
Warto więc w tym miejscu przypomnieć co mówi o tej
pomocy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK):
1030. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem,
ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już
pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci
oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia
do radości nieba.
1031. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest
czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół
nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca
sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze
Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła,
opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego,
mówi o ogniu oczyszczającym (...)
1032. Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy
za zmarłych, o której mówi już Pismo święte: "Dlatego
właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę
przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od
grzechu" (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć
zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę
eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do
uszczęśliwiającej wizji Boga.
Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne
za zmarłych.
Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie
Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego
mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą
im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym,
którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.

5 listopada 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
♦

Czwartek, 9 listopada - ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę
poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn
Wielki wzniósł na Lateranie 9 listopada 324 roku.
Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik większych
Rzymu. Jej poświęcenia dokonał papież św.
Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r. W ciągu kilku
wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć
soborów powszechnych. Bazylika przestała być
siedzibą papieży od 1377 r. kiedy to papież Grzegorz IX przeniósł siedzibę
do Watykanu. Do dziś Bazylika Laterańska zachowuje swe wyjątkowe
znaczenie. Każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w
uroczystej procesji. Była również pierwszą na świecie katolicką świątynią, w
sposób uroczysty dedykowaną Panu Bogu. Z okazji święta Poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej można w naszej bazylice uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do
grzechu i modlitwa w intencji Ojca Świętego - „Ojcze nasz” i „Wierzę w
Boga”.

♦

Piątek, 10 listopada - Wspomnienie św. Leona

Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła
Św. Leon ur. się w Toskanii. W 440 r. został wybrany papieżem. Jego
pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i
zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Zwalczał herezje, wprowadził
najważniejsze elementy doktryny chrystologicznej. Bronił Italii i Rzymu
przed najazdami barbarzyńców. Wstrzymał króla Hunów i jego wojsko i
skłonił do odwrotu, był obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież
otrzymał przydomek „Wielki”. Zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie,
pochowany w portyku Bazyliki św. Piotra. W roku 1754 ogłoszony
Doktorem Kościoła.
„Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się
uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje
dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej
to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że
zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła
i królestwa Bożego.” („Kazanie I” św. Leona )

ODPUST ZUPEŁNY

MODLITWA DO BOGA ZA ZMARŁYCH
O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej
dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak
wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i
nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a
także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego
serca i ze wszystkich swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za
nimi i udziel mi łaski, o którą proszę
przez ich wstawiennictwo. Miej litość
nade mną i nad biednymi duszami w
czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz w
czyśćcu cierpiących, uproś im jak
najszybsze uwolnienie z czyśćca i
wieczny odpoczynek w niebie. Amen
CHICAGO

Od 1 do 8 listopada można zyskać ODPUST
ZUPEŁNY dla jednej osoby zmarłej. Warunki
zyskania odpustu: pobożne nawiedzenie cmentarza
i modlitwa za zmarłych.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI
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LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI O ZMARŁYCH
- WYPOMINKI

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.

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”.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE
W ramach V Polonijnego Kongresu
Rodziny ks. prowincjał Paweł
Bandurski, SChr poprowadzi warsztaty
dla
małżonków
zatytułowane:
“Sekrety budowania domu – ABC
małżeństwa”. Spotkanie odbędzie się
w sobotę 11 listopada, od godz. 9:30
rano do godz. 6:00 wieczorem w Kings Hall Banquets przy 1000
N. Rohlwing Rd. (Rte.53), Unit 40 w Lombard, IL 60148.
Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Zapisy w domu
prowincjalnym, tel. 630-424-0401. W koszt $80 od pary (dzieci za
darmo) wliczony jest lunch. Czeki proszę wystawiać na: Society
of Christ i przesyłać na adres: Society of Christ, 786 W. Sunset
Ave., Lombard, IL 60148. Serdecznie Zapraszamy!

SAKRAMENTALIA - CO ZNACZĄ I DO CZEGO SŁUŻĄ
Woda święcona, medaliki, pobłogosławiona sól i olej. Wiele osób uważa je za coś w rodzaju
„chrześcijańskich amuletów”. Tymczasem są to ustanowione przez Kościół znaki, które mają pomagać nam
w uświęcaniu naszego codziennego życia. Warto poznać ich sens i moc. Sakramentalia w postaci wody,
oleju i soli egzorcyzmowanej służą pomocą w zwalczaniu skutków działania demonicznego na ludzi i
miejsca. Egzorcyzmu wody, soli i oleju może dokonać każdy ksiądz. Użycie sakramentaliów należy do
kompetencji każdego kapłana. Ich moc jest uzależniona od osobistej wiary kapłana i od współpracy
przyjmującego dane sakramentalium przez akty wiary, miłości i żalu. Moc sakramentaliów leży we
wstawienniczej modlitwie Kościoła, w imieniu którego kapłan błogosławi, poświęca lub egzorcyzmuje osoby
i przedmioty. Sakramentalia są łącznikiem między światem nadprzyrodzonym a przyrodzonym, a więc uświęcają życie człowieka. Z
tego powodu są zagrożeniem dla złych duchów, a ich wartość w walce z siłami zła nie może być lekceważona. Zobacz: „Sakramentalia
w Katechizmie”. Pokropienie osoby opętanej wodą święconą jest aktem ofiarowania tej osoby Bogu. Woda święcona i
egzorcyzmowana jest więc środkiem ochrony przed zasadzkami złego ducha. Woda święcona chroni osoby, domy, przedmioty, pozwala
wyjść zwycięsko w walce przeciwko sugestiom, cierpieniom fizycznym i psychicznym, mających podłoże w złym duchu. Dlatego można
ją także pić, skrapiać ciało w miejscach bolesnych oraz przedmioty powszedniego użytku. Pomaga to w neutralizowaniu znaków
objawianych przez złego ducha zarówno na ciele, jak i na przedmiotach. Szczególnym sakramentalium jest olej egzorcyzmowany.
Według ks. Amortha, egzorcysty rzymskiego, olej ten ma właściwości usuwania z ciał różnych magicznych, zatrutych, nieczystych
pokarmów, które znalazły się w ciele zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Można więc używać oleju egzorcyzmowanego do
przyprawiania pokarmów, gdy zachodzi podejrzenie spożycia trującego, szkodliwego lub zaczarowanego. Powoduje to szybkie
wydalenie danego przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w walce ze złym duchem i jego oddziaływania na ciało
opętanego. Egzorcyzmowana sól oddziałuje na dane miejsce poprzez rozsypanie jej w pomieszczenach uważanych za skażone
działaniem sił diabelskich, np. w miejscach, gdzie były wywoływane złe duchy, odbywały się rytuały pogańskie i spirytystyczne. Stosuje
się także w ochronie domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi domniemanie, że mogą być pod działaniem
uroków lub klątw. Sól można dodać do potraw, gdy zachodzi podejrzenie zaczarowania potrawy. (Za portalem Egzorcyzmy „Katolik.pl)
Woda, olej, sól egzorcyzmowana jest do nabycia u ks. Steve’a po Mszach Św. za dowolną ofiarą.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA O ZMARŁYCH
"Dwa sąsiadujące ze sobą dni,
uroczystość Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny są ściśle związane
ze sobą, tak jak radość i łzy
znajdują w Jezusie Chrystusie
syntezę, która jest podstawą naszej
wiary i nadziei" - mówił papież
Franciszek na Watykanie przed
popołudniową modlitwą "Anioł
Pański". „W listopadzie wiele osób odwiedza cmentarze, będące
"miejscami odpoczynku" w oczekiwaniu na ostateczne
przebudzenie. Sam Jezus objawił, że śmierć ciała jest jakby sen, z
którego On nas przebudzi. Z tą wiarą zatrzymujemy się również
duchowo przy grobach naszych bliskich, tych, którzy nas kochali i
czynili nam dobro. Ale jesteśmy również wezwani, aby pamiętać
o wszystkich, także tych, o których nikt nie pamięta.
Pamiętajmy, iż modlitwa za zmarłych, zwłaszcza przez
ofiarowanie za nich Eucharystii, jest najlepszą pomocą duchową,
jaką możemy dać ich duszom, zwłaszcza tym najbardziej
opuszczonym. Pamięć i modlitwa, troska o ich groby są
świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że
człowiek jest przeznaczony do życia bez granic i swoje korzenie
czy swoje wypełnienie ma tylko w Bogu".
(Przemówienie podczas spotkania z wiernymi, Watykan, Zaduszki 2016 r.)

5 listopada 2017

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LISTOPAD:

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 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.

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
___________________________________________________

II SKŁADKA NIEDZIELNA

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

W dzisiejszą niedzielę - 5 listopada, jak również
w niedzielę następną - 12 listopada,
II kolekta przeznaczona zostanie na remont Domu
Sióstr (Konwentu).

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.

Serdeczne „Bóg Zapłać” za nieustanne wsparcie i ofiary .

PRZYPOMNIENIA
W środę 8 listopada – Dzień
Modlitw
za
Prześladowany
Kościół.
♦ W
czwartek 9 listopada –
Święto Rocznicy Poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej. Polecamy w
modlitwach papieża Franciszka.
W sobotę 11 listopada – Święto Niepodległości
Polski. Modlimy się za naszą Ojczyznę Polskę.
Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust
zupełny za zmarłych za nawiedzenie cmentarza i
modlitwę za zmarłych.
♦

♦
♦

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
Zrzeszenie organizuje bezpłatne kursy
jęz. angielskiego na dla osób
początkujących. W ciągu dwóch
najbliższych tygodni rozpoczną sie
dwie nowe klasy. Poranna - odbywać
się będzie we wtorki i czwartki od 9:00 do 13:30. Wieczorna
natomiast w godzinach od 18:30 do 21:30. Zajęcia będą w Foreman
High School przy 3235 N. Leclaire Ave. Zapewniamy pomoc
fachowych nauczycieli oraz komplet podreczników. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt z siedzibą Zrzeszenia pod nr tel:
773-282-1122 wew. 405, 409.
CHICAGO

____________________________________________________

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

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

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

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

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

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

