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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 - December 11

Adoration of the Blessed
Sacrament

6:00 AM - ††In remembrance of all souls;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Janiny, Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;

Monday – Saturday:
8:30am–6:45pm except at Mass,
funerals or wedding times.

TUESDAY / WTOREK - December 12

Od poniedziałku do soboty:
8:30am - 6:45pm z wyjątkiem
Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - ††In remembrance of all souls;
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
WEDNESDAY / ŚRODA - December 13
6:00 AM - †Thomas Okoniewski;
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 - †Zofia Wojciechowska;
THURSDAY / CZWARTEK - December 14

6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - Za chorych i cierpiących;
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
FRIDAY / PIĄTEK - December 15
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SATURDAY / SOBOTA - December 16
6:00 PM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Thomas Okoniewski;
4:00 PM - Eric Acevedo & Katherine Hosanna
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork;
†Mike Bialas;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - December 17
6:00 AM - O pokój na świecie;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM- Health and blessings for Mary Kopinski;
Health and blessings for Wanda Zyzda; †Alexis Jaynah
Villasin; †Donna Holas;
12:30 PM - †Zofia Wojciechowska; †Zofia Sendera
miesiąc po śmierci; †Helena Kusak, 3 tygodnie po
śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

Adoracja Najświętszego
Sakramentu

BAPTISM / CHRZTY

Joanna Sawicki
Francis Sawicki
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Jarosław Ozarowski & Patrycia Wadolowska
THIRD CALL

Eric Acevedo & Katherine Hosanna
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Marian Machlowski;

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
SUNDAY:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
5:00 P.M.
9:00, 10:45 A.M & 12:30 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
7:45 A.M. & 6:45 P.M.
SOBOTA:
5:00 P.M.
NIEDZIELA:
9:00, 10:45 A.M & 12:30 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

2nd Sunday of Advent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
12/11 Pope St Damasus I (304 - 384)
A Spaniard, he was born about 305. Joining the Roman
clergy, he was elected Pope in
366, in calamitous times. He held
many synods against heretics and
schismatics. He promoted the cult
of the martyrs. He died in 384.

December 10, 2017
POPE FRANCIS TWEET
The most holy name of God
can never be invoked to justify
hatred and violence against
other human beings.
May the wisdom of God help us to know how to welcome and accept those who think and act differently
from us

Follow St. Hyacinth Basilica
on Twitter now

12/12 Our Lady of Guadalupe
The shrine of Our Lady of Guadalupe,
near Mexico City, is one of the most
celebrated places of pilgrimage in
North America. On December 9, 1531,
the Blessed Virgin Mary appeared to
an Indian convert, Juan Diego, and left
with him a picture of herself impressed
upon his cloak.

12/13 Saint Lucy, Virgin, Martyr
She was martyred in Syracuse, probably during the persecution of Diocletian (which started in 303). Devotion to her spread rapidly across practically the whole Church and her
name is included in the Roman Canon
of the Mass.

12/14 St John of the Cross (1542 - 1591)
He was born in Fontiveros, in Spain,
in about 1542. He spent some time
as a Carmelite friar before, in 1568,
Saint Teresa of Ávila persuaded him
to pioneer the reform of the Carmelite order. This was a difficult task
and a dangerous one: he suffered
imprisonment and severe punishment at the hands of the Church authorities. He died at the monastery
of Ubeda in Andalusia on
14 December 1591: the monks there had initially treated
him as the worst of sinners, but by the time he died they
had recognised his sanctity and his funeral was the occasion of a great outburst of enthusiasm.
His works include two major mystical poems – he is considered one of the great poets of the Spanish language –
and detailed commentaries on them and the spiritual
truths they convey. He was canonised in 1726 and declared a Doctor of the Church in 1926.
CHICAGO

https://twitter.com/
sthyacinthbasil
Opłatki
The traditional Polish Christmas wafers; Opłatki; are
available in the sacristy after all Masses. There are 5 wafers per package. We are asking for a $2.00 donation per
package.
Christmas wafer is a central European Christian Christmas tradition celebrated in Poland, Lithuania and Slovakia during Wigilia, or the Christmas Eve Vigil.
The unleavened wafers are baked
from pure wheat flour and water,
are usually rectangular in shape.
Being only a reminder of the
Body of Christ used in private
homes, Opłatki lack sanctification
by a priest or bishop. The Opłatki
wafers are embossed with Christmas related religious images, varying from the nativity scene, especially Virgin
Mary with baby Jesus, to the Star of Bethlehem.
Wikipedia

Sacrament of Reconciliation
The Sacrament of Reconciliation,
Confession is celebrated Monday
through Friday at 7:45 am and at 6:45 pm. On Saturdays the Sacrament is also available at 5:00 pm. On
Sundays it is celebrated before and during the 9:00 am,
10:45 am and 12:30 pm Masses.
Additional priest will be available for Christmas confessions on Dec. 21 – Dec. 23 at 7:30 pm.
“Confessing our sins may be difficult for us, but it
brings us peace. We are sinners and we need God’s
forgiveness.” Pope Francis
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

2nd Sunday of Advent

NEWS

PRAYING WITH THE LECTIONARY

Second Sunday of Advent
- December 10, 2017
Mark 1:1-8
1. How can you prepare others
to encounter the Lord, i.e. prepare
the way of the Lord for them?
2. What does John’s preaching about Jesus, the one
to come, tell you about this Jesus? Does it make you
want to meet him?
Imagine yourself in the crowd listening to John the
Baptist. Let your mind wander. After listening to John,
are you eager to be baptized with the Holy Spirit?
What will that demand of you?

Advent: An Invitation to Intimacy with God
An Online, Interactive Retreat for Women
When: December 3-24, 2017
What: Join the School Sisters of Notre Dame in taking
time to nurture your relationship with God this Advent,
using reflection materials provided by Sister Carolyn
Sur, SSND. Deepen your personal reflection and prayer
by interaction with a spiritual companion, a sister with
whom you will be paired to meet with weekly by
phone, skype or in person.
RSVP: To RSVP or for more information, contact Sister Stephanie Spandl, SSND,
at sspandl@ssnd.org or 651-278-4498,
or visit ssnd.org/events/advent-retreat-2017 for more
details.

BelongChicago.org
BelongChicago.org is a new and innovative tool young
adults in the Archdiocese of Chicago where you can fnd
opportunities to connect and get involved in your Catholic faith! Here, you will fnd service events, gatherings for
prayer, small faith communities, Bible studies, pilgrimages, retreats, and many other ways to grow spiritually
and build community with other young adults.
Information and locations are updated weekly, so be sure
to visit www.belongchicago.org frequently. We all have
a place in the Catholic faith where we belong, and Belong
Chicago will help you find yours!
CHICAGO

December 10, 2017
This week’s 2nd collection is to help

support the retirement fund of religious
orders.
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.

Fifth Annual Do-It-Yourself
Handel’s Messiah
Tuesday December 12, at
7:00 PM at St. John Brebeuf Parish 8307 N. Harlem. The Niles Metropolitan Chorus and Musica Lumina
Orchestra will be performing. Admission is Complimentary with a Free Will donation.

We now have our account set up and are ready to go.
Give Central is like direct deposit only in reverse. By
setting up your account and logging in, your donation to
the church can be made automatically. You choose if they
are to be done weekly, monthly, quarterly or just once.
You also choose the amount that you will give. In addition to the regular weekly collection, other special collections and second collections are listed. All you need to do
is type in Give Central on your computer. Choose the
Start Giving button, type in St. Hyacinth and then choose
the St. Hyacinth Basilica picture. Choose START GIVING and fill in the appropriate information and you are
done. You will be able to choose that the donation be
charged to your credit card or to your bank account. If you
would like to set up this automatic way of donating, but
are not sure how to set up your account, just come to the
parish office and we will help you. If you have any questions please ask Fr. Steve.

PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz,
Rev. Edward Jaskóła, Maria i Franciszek
Wietrzak, Mary Kopinski,
Bożena Jagielska, Annabelle, Dominik,
Rosa Maria Santos, Wanda Zyzda
ST. HYACINTH BASILICA

II NIEDZIELA ADWENTU

AKTUALNOŚCI

ROZWAŻANIE NA II NIEDZIELĘ ADWENTU

10 grudnia 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
• Wtorek, 12 grudnia - Wspomnienie NMP z
Guadalupe
Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe niedaleko
Mexico City jest jednym z najbardziej uczęszczanych
miejsc pielgrzymkowych w Północnej Ameryce i jest
największym sanktuarium maryjnym na świecie. 9
grudnia 1531 roku Maryja ukazała się Indianinowi
Juanowi Diego i zostawiła mu swoją podobiznę odbitą
na jego płaszczu.

„PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA PANA” - Ewangelia (Mk 1, 1-8)
Ludzie czekali tysiące lat na
Dobrą Nowinę. Tymczasem
my każdego dnia możemy
czytać i kontemplować
Ewangelię o Jezusie.
Możemy spotykać się z
Jezusem. Uwielbiajmy Go za
ten dar. Zwróćmy uwagę na
to, że pierwsze słowa
Dobrej Nowiny są wezwaniem do nawrócenia (ww.2-4).
Mamy przygotować i wyprostować drogę dla Pana.
Spróbujmy spojrzeć na ścieżki swojego życia, którymi
podążamy każdego dnia, a także na miejsca, rzeczy,
osoby, do których te ścieżki prowadzą. Które z nich są
drogami dobrymi, a które wypaczają nasze życie moralne
i duchowe? Z których dróg powinniśmy zejść?
Wpatrujmy się w Jana Chrzciciela, który
przyciąga na pustynię tłumy ludzi. Wyobraźmy sobie jego
ascetyczną twarz, stanowcze spojrzenie, nędzne i
szorstkie odzienie (w.6). Wsłuchajmy się w jego silny głos
wzywający do nawrócenia: „Idzie za mną mocniejszy ode
mnie...” (ww. 7-8).
Spójrzmy w swoje wnętrze. Czy w podążaniu za
Jezusem jesteśmy stanowczy? Czy chciałbyś może podjąć
jakąś praktykę ascetyczną na czas Adwentu?
„Ciągnęła do niego cała judzka kraina” (w.5).
Pustynia staje się miejscem słuchania, pokuty i
przygotowania na spotkanie z Jezusem. Spróbuj
wyznaczyć sobie miejsce i czas, który w okresie Adwentu
będzie Twoją pustynią. Jakie to będzie miejsce? Jaki
czas? Wzbudź w sobie pragnienie częstszego przebywania
na osobistej modlitwie. W serdecznej rozmowie
zawierzmy to pragnienie Jezusowi. Poprośmy Jana
Chrzciciela, aby był patronem naszego Adwentu. W akcie
strzelistym poprośmy: „Pomagaj nam Janie Chrzcicielu
prostować drogi do Jezusa!”.

• Środa, 13 grudnia - Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i
męczennicy
• Czwartek, 14 grudnia - Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
prezbitera i doktora Kościoła
Św. Jan de Yepes, znany jest jako wielki mistyk i doktor Kościoła,
reformator zakonu, karmelita, pisarz i poeta. Jest jednym z
najbardziej znanych i cenionych mistrzów życia duchowego. Urodził
się w 1542 r. W Hiszpanii. Odznaczał się głębokim życiem modlitwy.
Ukochał krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu
cierpienia. Zmarł 14 grudnia 1591 r. Spod jego pióra wyszło wiele
dzieł autobiograficznych, poematy duchowe i pieśni.
W dniu kiedy obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana od
Krzyża, warto zastanowić się nad wartością jego ponadczasowych
myśli spisanych w pismach:
1. "Pod wieczór będą cię sądzić z miłości. (...) Tam gdzie nie ma
miłości, wprowadźcie miłość, a stanie się miłość. (...) Czasem
jednak, w pewnych okresach, Bóg dopuszcza, by dusza odczuwała
różne przejścia i cierpiała przez nie, by przez to powiększała swe
zasługi i potęgowała jeszcze swą miłość."
2. "Uspokój swą duszę, odrzucając wszelkie troski i nie przejmując
się niczym, a będziesz służył Bogu według Jego upodobania i
znajdziesz w Nim swą radość. (...) Radość jest celem duszy,
oświetla tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają
jej promienie."
3. "Kto w sobie tylko ufność pokłada, gorszy jest niż szatan.(...)
Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie.
Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa,
uczynki i życie innych.(...) Pamiętaj, że wszystko to, co ci się przydarza dobrego czy złego, pochodzi od Boga, abyś z jednej strony
nie wbijał się w pychę i z drugiej nie tracił odwagi."
4. "Kto się skarży i szemrze, nie jest doskonałym, ani nawet
dobrym chrześcijaninem. (...) Ten jest łagodny, kto umie znosić
bliźnich i siebie samego. (...) Mów mało i nie wtrącaj się do spraw,
kiedy cię nie pytają."
5."Kto gardzi modlitwą, gardzi wszelkim dobrem. (...) Dla żadnego
zajęcia nie zaniedbywać modlitwy myślnej, bo to pokarm dla
duszy. (...) Duszy z Bogiem złączonej lęka się szatan jak samego
Boga".

Ks. Krzysztof Wons SDS

CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

II NIEDZIELA ADWENTU

ŚWIECZKI NA WSPARCIE DOMU
SAMOTNEJ MATKI
Od kilku lat Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla pod kierownictwem
siostry Marty Cichoń prowadzą Dom
Samotnej Matki im. Św. Rodziny. W
czasie adwentu, 10 grudnia w naszej
bazylice po Mszach Św., bedzie okazja
do nabycia świeczki na stół wigilijny,
która może stać się symbolem naszego
dzielenia się z tymi, którzy czekają na
naszą pomoc. Będzie to cegiełka na remont nowego Domu
Samotnej Matki, który trwa od dziesięciu miesięcy.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę.
W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Państwu: E&M Juszczyk, A& M Pawlusiewicz,
C. Lauerman za hojną ofiarę $250 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, J. Markowski
za ofiarę $200 dolarów;
*Państwu: D&T Chowaniec, G. Zajac, H. Grot, J&W
Zyzda, K. Ziaja & J. Guillen, A&M Szczodruch,
T.Wojtyrowska, G. Zajac, R. Wardach, G. Zalewski
za ofiary $100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, pamiętając w modlitwach. Niech Bóg
obficie Wam błogosławi. Szczęść Boże!
KONCERT ŚWIĄTECZNY
W BAZYLICE
Zapraszamy już teraz do
bazyliki na niepowtarzalny
koncert artysty Andrzeja
Cierniewskiego,
obdarzonego niezwykłym
głosem, znanego z takich
przebojów jak: "Dwie
morgi słońca", „Karolina", "Albo On, albo Ja".
Koncert odbędzie się 6 stycznia o godzinie 20:00, na
którym artysta zaprezentuje swoje najpiękniejsze
pastorałki. Zaśpiewa również ze słuchaczami
najbardziej znane kolędy oraz kilka swoich
największych przebojów.
Bilety do nabycia w naszej bazylice w zakrystii lub
biurze parafialnym w cenie $20.00 przed koncertem,
natomiast w dniu koncertu $25.00. Dzieci do 12 roku
życia wstęp za darmo. Zapraszamy serdecznie.
CHICAGO
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NABOŻEŃSTWA
ADWENTOWE
Zapraszamy serdecznie na Msze św.
roratnie, które odprawiane są 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.

ADWENTOWA MODLITWA
W adwentowym czekaniu gdy przycichł świat cały:
uwielbiam Cię, Jezu, Panie godzien chwały.
Uwielbiam Cię: w myśli, w modlitwie i w śpiewie.
Oddaję Ci, Jezu, dziś samego siebie.
Chcę Ci przygotować w sercu swoim drogę,
bo tęsknię za Tobą, mym Panem i Bogiem.
Zobacz - adwentowe płoną dla Ciebie lampiony.
Przyjdź więc Panie Jezu i bądź uwielbiony!
II NIEDZIELA ADWENTU...
„Co to znaczy „czuwam”? To znaczy:
staram się być człowiekiem sumienia. Że
tego sumienia nie zagłuszam i nie
zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro
i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła
staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka
bardzo podstawowa sprawa...” (św. Jan Paweł II)

Wszystkich parafian, gości i przyjaciół Bazyliki
Św. Jacka zapraszamy już dzisiaj na przepiękny Bal
Sylwestrowy, który rozpocznie się
31 grudnia o godz. 8:00 wieczorem, w sali
parafialnej “Resurrection Hall”. Do tańca
przygrywać będzie znany całej polonii
D.J. Grzegorz Grdeń.
Rezerwacji można dokonać w biurze parafialnym
osobiście lub telefonicznie - 773-342-3636.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!
UŚMIECHNIJ SIĘ !!!

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PODZIĘKOWANIE

"Cokolwiek czynicie, wszystko na
chwałę Bożą czyńcie" (1Kor 10)

Kochany Ks. Proboszczu Stanisławie,
Kochani Parafianie Bazyliki Św. Jacka !
Za tak wspaniały dar od Was, który
otrzymałam w zeszłą niedzielę 3 grudnia,
jako ofiarę na dzieło pomocy potrzebującym w wysokości
$3,889.00, składam serdeczne Bóg Zapłać! Jest to niesamowicie
ogromna pomoc dla budującego się Domu dla Bezdomnych
Kobiet. Trudno mi wyrazić swoja wdzięczność, ale Bóg niech
sam Wam szczerze wynagrodzi dobroć i hojność Waszych serc.
Niech Chrystus Was przytuli! Dołączam szczególne
podziękowania ks. proboszczowi i panu Romanowi Kulesza za
ich nieocenioną pomoc i wsparcie w tej
sprawie. A z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę, aby ta Mała Boża
Dziecina, która przyjdzie na świat
błogosławiła Wam na każdy dzień.
Z miłością i wdzięcznością w Chrystusie,

Teresa Mirabella‐ kierownik Anawim, Ośrodek dla Bezdomnych
Tym, którzy chcieliby dołączyć się i wesprzeć to dzieło
proszeni są o kontakt z panią Teresą na nr tel. 708-244-1328.

ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ
Zbliża się okres świąteczny.
Zachęcamy wszystkich do
zakupu świeczek i kartek
świątecznych w naszej
parafialnej kawiarence lub w
biurze parafialnym. Wszystko
w cenie $5.00. Dochód
przeznaczony jest na naszą
parafię. Serdecznie dziękujemy.

SŁOWO TYGODNIA PAPIEŻA FRANCISZKA
“Mądrość Boża pomaga nam zrozumieć, jak
mamy przyjmować i akceptować tych, którzy
działają i myślą inaczej niż my. (…) Jak wielkiego potrzeba otwarcia, aby przyjąć tych,
którzy czują się samotni i zagubieni w
poszukiwaniu sensu życia! ”

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.
_________________________________________________________

OPŁATKI WIGILIJNE
Informujemy, iż tradycyjne opłatki
wigilijne można nabyć u nas w
zakrystii lub w biurze parafialnym w
cenie $2.00. W opakowaniu znajduje
się 5 dużych opłatków. Zapraszamy!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę - 10 grudnia, II kolekta
przeznaczona zostanie na rzecz Funduszu
Emerytalnego Osób Zakonnych.
W niedzielę następną, 17 grudnia, II kolekta
przeznaczona będzie na
odnowienie wschodniej części portyku,
głównego wejścia bazyliki.

Serdeczne „Bóg Zapłać” za Wasze
nieustanne wsparcie i ofiary .
CHICAGO

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

