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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 18
6:00 AM - ††In remembrance of all souls;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; †Marian Machlowski;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
TUESDAY / WTOREK - December 19
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00AM - †Marian Machlowski;
8:00 AM - †Mary Kopinski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
WEDNESDAY / ŚRODA - December 20
6:00 AM - For living parents and benefactors of
Resurrectionists;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła,
Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa; †Marian
Machlowski;
8:00 AM - †† Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
THURSDAY / CZWARTEK - December 21
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Marian Machlowski;
8:00 AM - †Mary Kopinski;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
FRIDAY / PIĄTEK - December 22
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Marian
Machlowski;
8:00 AM - ††For deceased parents and benefactors of
Resurrectionists;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SATURDAY / SOBOTA - December 23
6:00 PM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Marian
Machlowski;
8:00 AM - †Mary Kopinski;
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork;
†Mike Bialas; †Adeline Baroni; ††Bridget & Joseph
Connolly;
7:00 PM - †Zofia Wojciechowska;
SUNDAY / NIEDZIELA - December 24
6:00 AM - †Mieczysław Klich miesiąc po śmierci;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Antonia
Galarza; †Aida Galarza; †Lugo, Maria Comas;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; ††Walter i Zofia Mazur;
††Stanisław i Stefania Delimat; †Józef Mazur, †Cecilia
Biernat; ††Jan i Stefania Piwowarski; †Łukasz Dominików;
10:45 AM- †Alexis Jaynah Villasin;
12:30 PM - †Zofia Wojciechowska; ††Marek i Marian
Mielenkiewicz; †Tadeusz Jadczak; †Mieczysław Weryński;
†Marian Machlowski;
9:00 PM - For parishioners;
12:00 AM - Za parafian; †Marian Machlowski; Stanislaw
Bachula w 7 rocznicę śmierci;

CHRISTMAS RECONCILIATION SCHEDULE
PRZEDSWIĄTECZNA SPOWIEDZ
Monday - Saturday at 7:45 am and at 6:45 pm, Saturdaysalso at 5:00 pm. Additional priest will be available for
Christmas confessions on Dec. 21 – Dec. 23 at 7:30 pm.
There will be no confession on Dec. 24, 25 and on Jan. 1.
Od poniedziałku do soboty o godz. 7:45 am i o 6:45 pm, w
soboty również o godz. 5:00 pm. W dniach od 21 do 23
grudnia będzie dodatkowy spowiednik o godz. 7:30
wieczorem.
24 i 25 grudnia oraz 1 stycznia spowiedzi nie będzie.

CHRISTMAS MASS SCHEDULE
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH
SATURDAY - December 23 /SOBOTA - 23 grudnia
6:00 am Mass in English / Msza po angielsku
7:00 am Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 am Mass in English / Msza po angielsku
5:30 pm Mass in English / Msza po angielsku
7:00 pm Mass in Polish / Msza po polsku
SUNDAY - December 24 / NIEDZIELA - 24 grudnia
6:00 am - Mass in Polish / Msza po polsku
7:30 am Mass in English /Msza po angielsku
9:00 am - Mass in Polish / Msza po polsku
10:45 am Mass in English / Msza po angielsku
12:30 pm - Mass in Polish / Msza po polsku

CHRISTMAS VIGIL - December 24
WIGILIA BOZEGO NARODZENIA - 24 grudnia
9:00 pm - Shepherds’ Mass in English/Pasterka po ang.
12:00 am - Shepherds’ Mass in Polish / Pasterka po polsku

CHRISTMAS DAY - Monday, December 25
BOŻE NARODZENIE - Poniedziałek, 25 grudnia
7:30 am - Mass in English / Msza po angielsku
9:00 am - Mass in Polish / Msza po polsku
10:45 am - Mass in English / Msza po angielsku
12:30 pm - Mass in Polish / Msza po polsku
5:00 pm - Mass in English / Msza po angielsku
6:30 pm - Mass in Polish / Msza po polsku

ST. STEPHEN -Tuesday, December 26
ŚW. SZCZEPANA –Wtorek, 26 grudnia
6:00 am Mass in English / Msza po angielsku
7:00 am Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 am Mass in English / Msza po angielsku
12:30 pm Mass in Polish / Msza po polsku
7:00 pm Mass in Polish / Msza po polsku

3rd Sunday of Advent

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
12/17 3rd Sunday of Advent
12/18 Monday of the 3rd week of Advent
12/19 Tuesday of the 3rd Week of Advent
12/20 Wednesday of the 3rd Week of Advent
Blessed Scubilion (1797 - 1867)
Born in France in 1797, Jean Bernard Rousseau felt the call to share his faith and his
knowledge with others. He joined the
Brothers of Christian Instruction and was
given the name Scubilion. In 1833 he was
sent to the Isle of Réunion, where he remained until his death in 1867. In Réunion
he was named “the catechist of the slaves”
on account of his ministry among them. His memorial is
celebrated today, the anniversary of the abolition of slavery on the island.

December 17, 2017

A prayer for Christmas
Lord, in this holy season of prayer and song and laughter, we praise you for the great wonders you have sent
us: for shining star and angel's song, for infant's cry in
lowly manger. We praise you for the Word made flesh
in a little Child. We behold his glory, and are bathed in
its radiance.
Be with us as we sing the ironies of Christmas, the incomprehensible comprehended, the poetry made hard
fact, the helpless Babe who cracks the world asunder.
We kneel before you shepherds, innkeepers, wisemen.
Help us to rise bigger than we are. Amen.

12/21 Thursday of the 3rd week of Advent
Saint Peter Canisius, priest, Doctor
(1521 - 1597)
He was born in Nijmegen (now in Holland) in 1521. He studied at Cologne
and joined the Society of Jesus: he was
ordained priest in 1546. He was sent to
Germany, where for many years he
worked hard to defend and strengthen the Catholic faith
both by writing and by preaching. He wrote many books,
of which The Catechism is particularly noteworthy. He
died at Fribourg in Switzerland on 21 November 1597.
12/22 Friday of the 3rd week of Advent
12/23 St John of Kęty (1390 - 1473)
He was born in Kęty in the diocese of
Kraków in 1390. He became a priest
and for many years taught at the University of Kraków; later he became
parish priest of Olkusz. He taught and
researched in both physics and theology and excelled in holiness and in charity towards his
neighbour, in which he was an example to his colleagues
and pupils. He died in 1473.
CHICAGO

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.
January 21 - 28, 2019
Crowne Plaza
Panama City, Panama
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
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3rd Sunday of Advent

NEWS

PRAYING WITH THE LECTIONARY

Third Sunday of Advent
- December 17, 2017
John 1:6-8, 19-28
1. How do you testify to the
Light? What makes your testimony
believable?
2. Have you ever seen yourself as a “voice crying out
in the desert?”
How would you answer the question, “What do you
have to say about yourself?”

Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the
sacrament of Confirmation? Adult Confirmations will be held during the spring months
throughout the Archdiocese. Preparation
groups are forming now. To register or for
information please telephone (312) 534-8032
or go to www.catechesis-chicago.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.

National Migration Week 2018
JANUARY 7-13

National Migration Week is
celebrated annually during
the first full week of January.
It is a time designated by the
U.S. Catholic Bishops to
remember the journey of the
Holy Family as they had to live in the shadows and cross
the border into Egypt to escape death at the hands of King
Herod. The Church calls parishes, Catholic schools and
religious communities to a heightened awareness of the
difficult journey of today’s immigrants and to work as a
community so migrants can “step out of the darkness”.
For more information and resources, please visit
www.catholicsandimmigrants.org/resources/nmw2017.
CHICAGO

December 17, 2017
POPE FRANCIS TWEET
Political activity must truly be
conducted at the service of the
human person, with respect for
creation and for the common
good.
He is faithful!

This week’s 2nd collection is for
Christmas flowers and decorations.
Thank you for your generous support.
Follow St. Hyacinth Basilica on
Twitter now at https://twitter.com/
sthyacinthbasil
Don’t forget to checkout our
parish website at
www.sthyacinthbasilica.org and also
check out our Facebook page. There is a link on our
website for the official parish Facebook page.

National days of Observance
12/17
12/18
12/19
12/20
12/21
12/22
12/23

National Maple Syrup Day
National Suckling Pig Day
National Oatmeal Muffin Day
National Mudd Day
National Fried Shrimp Day
National Date Nut Bread Day
National Pfeffernusse Day

Project Rachel
A post-abortion healing
hotline and referral service
for women and men.
(312) 337-1962
(888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.comDear

PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz,
Rev. Edward Jaskuła, Maria i Franciszek
Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa
Maria Santos, Wanda Zyzda
ST. HYACINTH BASILICA
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LIST OD KARDYNAŁA B. CUPICH DO WIERNYCH

REFLEKSJA NA III NIEDZIELĘ ADWENTU

Niedziela Radosna

Boże Narodzenie 2017

List kardynała do Wiernych Archidiecezji Chicago

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,
W 1223 roku, zaledwie dwa lata
przed swoją śmiercią, święty Franciszek z
Asyżu stworzył żywą szopkę, replikę
żłóbka z Betlejem w momencie narodzin
Jezusa. Święty Franciszek nauczał i modlił
się przed tą szopką. Jego biograf, Thomas
z Celano mówi, że święty był w tamtym
momencie „przepełniony miłością i
napełniony wspaniałym szczęściem”.
Kontemplacja Jezusa, Słowa, które stało
się Ciałem, zawiodła go do doświadczenia głębi Bożej
miłości.
Żyjemy w świecie pełnym problemów, nękanym
wojnami, przemocą, niesprawiedliwościami, chorobami,
w świecie zerwanych relacji. Pomimo tego wierzymy
jednak i jesteśmy przekonani, że Bóg nas kocha i
przebywa z nami w Jezusie, swoim Synu. Jak dobrze
wiemy, Bóg uzdrowi nas i nasz zepsuty świat i zaprowadzi
nas do pełni życia. Mam nadzieję, że kiedy będziecie
pochylać się nad tajemnicą Wcielonego Słowa, tak jak
robił to święty Franciszek, odnowiona zostanie Wasza
nadzieja, Wasza wiara w samych siebie i będziecie
„przepełnieni miłością i napełnieni wspaniałym
szczęściem”.
Niech Bóg Wam błogosławi i w czasie, kiedy
obchodzimy narodziny Pana odnowi Waszą wiarę, nadzieję
i miłość,
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

kard. Błażej Cupich, ARCYBISKUP CHICAGO

Dlaczego niedziela radosna? Bo
w sercach czujemy już radość, że tak
szybko nadchodzi Boże zbawienie,
że Mesjasz jest tuż, tuż... Jest to
radość wypełniająca serce człowieka
będącego blisko Boga, radość, która
wypływa z wdzięczności za wszystkie
Boże dzieła dokonane dla nas, a także za to, że dał nam
sposobność przeżycia świąt w uroczystym nastroju, z uroczystą
oprawą, z uroczystym oczekiwaniem.
Adwent to czas, w którym na kartach Ewangelii dominuje
postać Jana Chrzciciela, człowieka surowych obyczajów,
mocnego, silnego wiarą, całkowicie oddanego Bogu. Jan mieszkał
na pustyni, oderwany od ziemskich dóbr modlił się i pokutował.
Jego żywa wiara i gorąca miłość rozpalały serca oziębłe i
obojętne. Całym swoim życiem dążył do Boga i ogłosił światu
Zbawiciela.
Współcześnie ludzie potrzebują świadków wiary jeszcze
bardziej niż w przeszłości, bo żyją gorączkowo, zagubieni w
codziennej bieganinie. Nawet w ludziach wierzących
wiara
„stygnie”, kiedy ich łączność z Jezusem jest
powierzchowna, słabo zasilana modlitwą, pozbawiona
serdeczności, kiedy nie potrafią rozpoznać Jezusa w biednych,
uciśnionych, cierpiących na ciele i duszy. Jan Chrzciciel uczy nas
pokory.
Wyrażajmy więc z pokorą radość z bliskiego przyjścia Pana.
Owocem przezwyciężonego lęku i strachu jest radość, do której
wzywa dzisiejsza Liturgia. Radość jako owoc wewnętrznego ładu,
harmonii, pokoju. Tą radością potrzeba się dzielić jak chlebem, tą
radością trzeba żyć, mieć radosne oczy i radosne spojrzenie na
Boga, świat, człowieka i samego siebie, a konkretne wskazania
daje nam Apostoł Paweł: „Ducha nie gaście, proroctwa nie

lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie.
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”.
Piotr Blachowski

SAKRAMENT POJEDNANIA
Sakrament
pojednania,
czyli
Spowiedź Swięta. odbywa się w
naszej bazylice od poniedziałku
do soboty o godz. 7:45 i 18:45, w
soboty dodatkowo o godz. 17:00.
W
niedzielę
natomiast
z
sakramentu spowiedzi można
skorzystać przed i w czasie Mszy
świętych o 9:00, 10:45 i 12:30.
Dodatkowi księża będą dostępni
w
czasie
spowiedzi
przedświątecznej od 21 do 23 grudnia o godz. 19:30 .

„Wyznawanie grzechów może być dla nas trudne, ale
przynosi nam pokój. Jesteśmy grzesznikami i
potrzebujemy Bożego przebaczenia.”
Papież Franciszek
CHICAGO
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KONCERT ŚWIĄTECZNY W BAZYLICE
Zapraszamy już teraz do
b a z y l i k i
n a
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.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani: C. Lauerman za hojną ofiarę w ogólnej sumie
$350 dolarów oraz Pani Z. Rychtarczyk za ofiarę w
wysokości $100 dolarów;
Z całego serca serdecznie dziekujemy, pamiętając w
modlitwach. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

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.

CHICAGO

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
W niedzielę, 24 grudnia, o godz.
12:00 w południe zapraszamy
wszystkich
samotnych
i
bezdomnych na Wigilię do
naszej parafii. Wszystkich
chętnych, którzy chcą przeżyć
razem z nami obiad wigilijny
prosimy
o
wcześniejsze
zapisanie się w kancelarii parafialnej. Zapraszamy
również
wolontariuszy
do
pomocy
w
zorganizowaniu
tej
szczególnej
wieczerzy.
Patronem i sponsorem medialnym wigilii jest Radio
1030 oraz TV Polvision. Zapraszamy.

"To już pora na wigilię, to już czas,
A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,
A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,
Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.
Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,
Żeby razem z nami przy tym stole siadł.
Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,
Żeby razem z nami kolędować mógł.
Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,
Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
Bo samotny nikt nie może zostać dziś..."
Wanda Chotomska
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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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.

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 - 17 grudnia, II
kolekta przeznaczona będzie na kwiaty i
dekoracje na Boże Narodzenie.

“Adwent to czas przygotowania naszych
serc na przyjęcie Chrystusa Zbawiciela,
który jest naszą nadzieją… Jezus uczy
skupiać się zawsze na tym, co istotne, i przy‐
jmować odpowiedzialnie otrzymaną misję.
Jezus nadał sens mojemu pobytowi tu na
ziemi i daje mi nadzieję na życie przyszłe”.

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA GRUDZIEŃ:

*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.

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

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje bezpłatne kursy przygotowujące
do egzaminu na obywatelstwo. Kursy będą
odbywać się w styczniu i lutym 2018 r.
Zajęcia będą w tygodniu wieczorami oraz w
soboty i niedziele. Lokalizacja na północnej
i południowej stronie Chicago. W celu zapisania się prosimy dzwonić
na numer 773-481-5400.

KOPERTY PARAFIALNE
Drodzy parafianie!
Informujemy, iż z tyłu naszej bazyliki
wystawione są nowe zestawy kopert
parafialnych na nowy rok 2018.
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie
numerów swoich kopert zgodnych z
miejscem zamieszkania i odebranie
właściwego zestawu. Dziękujemy.

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

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

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

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

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

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

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

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

