ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców
3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. – 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - November 26
6:00 AM - Special intention for Paul
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Benedykt, +Bogusław Rajwa
8:00 AM - Birthday blessig for Beatriz Diaz
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - November 27
6:00 AM - Special intention for Paul
7:00 AM - +Halina Sadkowska, Benedykt, +Bogusław Rajwa,
8:00 AM - +Deceased parishioners & benefactors
7:00 PM - +Jan Plewa
WEDNESDAY / ŚRODA - November 28
6:00 AM - Health and blessing for Henry Frank
7:00 AM - O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny;
+Halina Sadkowska, +Benedykt, +Bogusław Rajwa
8:00 AM - Health & blessing for Dawn Connolly; +Poor souls in
Purgatory
7:00 PM - +Zmarli współbracia ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców
6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 7:00 PM -

THURSDAY / CZWARTEK - November 29
Health and blessing for Henry Frank
+Halina Sadkowska, +Benedykt, +Bogusław Rajwa
Health & blessing for priests ans sisters working in our parish
+Łukasz Dominików

FRIDAY / PIĄTEK - November 30
6:00 AM - Health and blessing for Henry Frank
7:00 AM - +Zmarli z rodziny Iwony, +Halina Sadkowska, +Benedykt,
8:00 AM - In thanksgiving for many blessings
7:00 PM - W int. Parafian i Dobrodziejów bazyliki
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - December 1
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - For the Holy Father
4:00 PM - Wedding: Timothy J.Unger & Danielle H.Carter
5:30 PM - Birthday blessing for Paul Galkowski; +Mike Bialas,
+Michael Connolly Sr &Jr, +Iren Bork, +Henry J. Zygmunt,
7:00 PM - O Boże błog. dla Michała Chowaniec z okazji 15. rocz.
urodzin, +Halina Sadkowska,
SUNDAY / NIEDZIELA - December 2
6:00 AM - +Halina Sadkowska,
7:30 AM - Health & blessing for Beatriz Diaz and her family; +Jan
Plewa,
9:00 AM - O Boże błog. dla ks. proboszcza Stanisława Jankowskiego z
okazji urodzin; +Lucjan Milewski, ++Wacława i Józef Pilichiewicz, +Jan
Stankiewicz, +Konstanty Babiński, +Jan Mazur, +Władysława Wicek,
+Halina Sadkowska,
10:45 AM - Health & blessing for our Pastor, Fr. Stanislaw Jankowski
on the occasion of his birthday
12:30 PM - O Boże błog. dla ks. proboszcza, Stanisława Jankowskiego z
okazji urodzin; O Boże błog. dla członków Koła Żywego Różańca oraz w
intencji zmarłych członków, +Halina Sadkowska,
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Halina Sadkowska,

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

FIRST CALL

Redi Gjojdeshi & Marlena Mlekicka
SECOND CALL

Jerome Kohne & Magda Wicen
THIRD CALL

Timothy James Unger & Danielle Horning Carter
BAPTISM / CHRZTY
Lorelei Lilla Mostowa Hermano
Maria Anna Wyngowski
Kai Edward Ślepowroński
Klara Grabowski
Grayson Liam Giza

34th Sunday in Ordinary Time

November 25, 2018

LITURGICALLY SPEAKING
11/25 - 34th Sunday in Ordinary Time
Feast of Christ the King
The solemnity is a newer feast in the
Catholic Church; it was established
by Pope Pius XI in 1925. The pontiff
was witness to a turbulent time in the
world's history. Secularism was on
the rise and dangerous dictatorships were emerging in
Europe and beyond. Christ had long been referred to as
King, but Pope Pius and the Christian faithful saw the
respect and reverence for Christ's authority waning in the
midst of the unrest during the first part of the
20th century. In response, the feast was set with the intent
to reaffirm and refocus faith and respect in the kingship
of Jesus.As detailed at Churchyear.net, Pope Pius XI was
hoping for these effects to occur:
That nations would see that the Church has the right to
freedom, and immunity from the state.
That leaders and nations would see that they are bound to
give respect to Christ.
That the faithful would gain strength and courage from
the celebration of the feast, as we are reminded that
Christ must reign in our hearts, minds, wills, and
bodies.
Clearly “King” was one of the earliest titles given to the
Son of God. The title does not refer to a status of an
earthly king, which many of the Jews had been expecting
– someone to overthrow the Roman rule and be earthly
king of the Israel. Rather He came to be the spiritual
king; His kingdom is in heaven, not confined to the earth
alone. In respecting the name of Christ the King, and in
celebrating the yearly feast, both citizens and leaders are
to remain reverent and devoted to the higher authority of
Christ.
Today also Missionary Sisters of Christ the King, who
minister here at St. Hyacinth, sr. Anna, sr. Mariola & sr.
Kinga are celebrating their feast day. We wish them
many God’s blessings and we pray for them and for new
vocations to the religious life.

11/30 - St. Andrew the Apostle
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.
CHICAGO

POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
117. It is not good when we look down on others like
heartless judges, lording it over them and always trying
to teach them lessons. That is itself a subtle form of
violence. Saint John of the Cross proposed a different
path: “Always prefer to be taught by all, rather than to
desire teaching even the least of all”. And he added
advice on how to keep the devil at bay: “Rejoice in the
good of others as if it were your own, and desire that
they be given precedence over you in all things; this
you should do wholeheartedly. You will thereby
overcome evil with good, banish the devil, and possess
a happy heart. Try to practice this all the more with
those who least attract you. Realize that if you do not
train yourself in this way, you will not attain real
charity or make any progress in it”.
118. Humility can only take root in the heart through
humiliations. Without them, there is no humility or
holiness. If you are unable to suffer and offer up a few
humiliations, you are not humble and you are not on
the path to holiness. The holiness that God bestows on
his Church comes through the humiliation of his Son.
He is the way. Humiliation makes you resemble Jesus;
it is an unavoidable aspect of the imitation of Christ.
For “Christ suffered for you, leaving you an example,
so that you might follow in his steps” (1 Pet 2:21). In
turn, he reveals the humility of the Father, who
condescends to journey with his people, enduring their
infidelities and complaints (cf. Ex 34:6-9; Wis 11:2312:2; Lk 6:36). For this reason, the Apostles, after
suffering humiliation, rejoiced “that they were counted
worthy to suffer dishonour for [Jesus’]
name” (Acts 5:41).
119. Here I am not speaking only about stark situations
of martyrdom, but about the daily humiliations of those
who keep silent to save their families, who prefer to
praise others rather than boast about themselves, or
who choose the less welcome tasks, at times even
choosing to bear an injustice so as to offer it to the
Lord. “If when you do right and suffer for it, you have
God’s approval” (1 Pet 2:20). This does not mean
walking around with eyes lowered, not saying a word
and fleeing the company of others. At times, precisely
because someone is free of selfishness, he or she can
dare to disagree gently, to demand justice or to defend
the weak before the powerful, even if it may harm his
or her reputation.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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During the weekend of
December 1st and 2nd, we as
parish will begin our year
long celebration of our
125th
a n n i v e r s a r y.
To begin the celebration
Bishop Wesley Spiewak, C.R., the Bishop of
Hamilton Bermuda, will celebrate and preach
at the 10:45 and 12:30 masses. After all the
masses that weekend, we will be serving
coffee and cake in Resurrection
Hall to our parishioners and
friends. Please join us as we
begin our year long celebration.
RELIQUARIES
As mentioned, we are looking for sponsors
for some 20 reliquaries. Because the relics
that we have are of different shapes and
sizes, it is important that the relic be
matched up to the actual reliquary. The reliquaries for the remaining relics which we have, begin at
around $120.00. If you are interested in or able to sponsor one or more reliquaries, please contact Fr. Steve.
Thank you to all who already made the donation for the
reliquary.

Thank you to all who
helped to prepare our annual Thanksgiving Dinner
for the poor and lonely.
Special thanks to the restaurant “RED
APPLE” for preparing and donating food
for this event.
First Saturday of the Month
On Saturday, December 1 after the 8:00
AM Mass, we pray the rosary in honor
of the Blessed Virgin Mary.
Today the 2nd collection is
for continued church renovations
Thank you for your generous support
CHICAGO

Food Pantry Needs Help
During the month of September 2018, the
Irving Park Food Pantry served 1238 people in
351 households They are in need of assistance
during this holiday season. They are looking for
the following items: Dry Stuffing mix, canned yams, instant
potatoes, Jello, 100% juice, whole grain crackers, dried fruit
and nuts, energy bars, cranberry sauce, canned veggies, cake
mix, peanut butter, Mac and cheese, dry soup mixes, tuna.
Unwrapped new toys, books, game, and food donations can
be brought to the Food Pantry at Irving Park United
Methodist Church, 3801 N. Keeler 8:00 AM to noon on
Wednesdays.

Catholic High School Entrance Exam
DECEMBER 1
The Catholic High School Entrance Exam will be
administered on Saturday, December 1, 2018 at 8 a.m.
Students may register for the test beginning on November 16,
2018. Consult the Catholic high school where the student
wishes to enroll for the 2019/20 school year for information
on the registration process. The entrance exam fee is $25
payable either by cash or check to the school administering
the exam. For more information, visit:
schools.archchicago.org
ST. HYACINTH BASILICA

XXXIVNIEDZIELA ZWYKŁA
REFLEKSJA

XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Jezusa
Chrystusa
KrólaWszechświata
Ucieszyłem się, gdy mi
powiedziano: Pójdziemy do domu
Pana”. Już stoją nasze stopy w
twoich bramach, Jeruzalem.
Lubimy oglądać wyobrażenia Jezus Króla - w
wielkiej i pięknej koronie, czasem tiarze, w
zdobnych szatach, siedzącego na wyjątkowym
tronie. I choć jest to wyobrażenie piękne, to nigdy
nie może wyprzeć innego obrazu królowania Jezusa.
Śpiewamy o nim w Wielki Piątek - "Oto Pan, króluje
z krzyża". Dlatego dla mnie osobiście, bliższe jest
wyobrażenie Jezusa Króla Wszechświata w
cierniowej - złotej - koronie na głowie. Obraz
Adama Styki "Chrystus Król" przedstawia moment z
Góry Przemienienia.
Wyznać Go za swojego Króla i Pana, to nawrócić do
Niego swoje serce, wyrzec się grzechu i przyjąć
Jego miłosierdzie, naśladować Go w miłości i
przebaczeniu. Niech dziś i każdego dnia Jezus
króluje w naszym życiu nad wszystkim: nad
naszymi słabościami i nieumiejętnościami. Ten kto
kocha i kieruje się miłością pozwala na Jezusowe
królowanie. I choć Jego Królestwo nie jest z tego
świata, to dzięki Jezusowi jest na tym świecie. Niech
Jezus zakróluje w naszym życiu. Pozwólmy na to.
“KRÓLUJ NAM CHRYSTE,

ZAWSZE I WSZĘDZIE”
Dzisiaj, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata Siostry Misjonarki, które posługują w
naszej parafii: siostra Anna, siostra Mariola i siostra
Kinga obchodzą swoje patronalne święto. Życzymy
im wielu łask Bożych, aby Chrystus królował w ich
życiu, by przez swoją posługę i wierność powołaniu
przybliżały ludzi do Chrystusa. Niech Maryja
wstawia się u Boga i wyprasza siostrom powołania
do Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Chrystusa
Króla dla Polonii
Zagranicznej.

Szczęść Boże!
CHICAGO
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30 listopada - św. Andrzeja, Apostoła
Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem
Galilejskim, ale mieszkał ze św. Piotrem, swoim
starszym bratem i jego teściową w Kafarnaum.
Był - jak Piotr - rybakiem. Został ukrzyżowany
głową w dół na krzyżu w kształcie litery X.
Wyrok ten przyjął z wielką radością - cieszył się, że umrze na
krzyżu, jak Jezus. Litera X jest pierwszą literą imienia
Chrystusa w języku greckim (od Christos, czyli
Pomazaniec). Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym z
najważniejszych świętych, nazywają go Apostołem Słowian.

15. Rocznica istnienia bazyliki
Co roku pod koniec listopada przypominamy
wiernym o kolejnej rocznicy wyniesienia
naszej świątyni do godności bazyliki. Jest to
szczególny dzień, który przypomina nam o nadanej
godności w której my, jako żywy kościół Jezusa
Chrystusa, uczestniczymy od 15 lat. Bazylika jest
kościołem papieskim. Wspólnota wiernych, która
gromadzi się na sprawowanej Liturgii, na osobistym
spotkaniu z Jezusem podczas Adoracji w Najświetszym
Sakramencie oraz aktywnie uczestniczy w życiu całej
wspólnoty parafialnej jest żywym przykładem dla
wielu, którzy poszukują prawdziwego Boga.
Dzień ogłoszenia naszej świątyni bazyliką zaprasza do
chwili refleksji nad odpowiedzialnością za tę
podarowaną godność i za przywileje jakie temu
towarzyszą. Przy tej okazji, w imieniu moich braci
kapłanów i własnym, chciałbym szczerze podziękować
wszystkim wiernym za wasze wielkie przywiązanie do
naszej świątyni i za wielką troskę duchową i
materialną.
Z serca błogosławię i zapewniam o pamięci
modlitewnej.
Ks. Stanisław, CR - proboszcz

NADCHODZI CZAS ADWENTU
W niedzielę, 2 grudnia, rozpoczynamy Adwent - czas
radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Słowo
Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli
"przyjście, nadejście". Adwent rozpoczyna nowy rok
kościelny i obejmuje cztery kolejne niedziele, które
kończą się w dzień Bożego Narodzenia. W czasie
Adwentu nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty
liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor pokutny, nie
śpiewamy też "Chwała na wysokości Bogu".
Codziennie przez okres Adwentu w naszej
bazylice odprawiane są Msze św. roratnie o
godz. 7:00 wieczorem. Dzieci zapraszamy
na RORATY w każdą środę. Prosimy, aby
dzieci zabrały ze sobą lampiony.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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„Chrystus woła każdego z nas,
aby Odnowić Jego Kościół”

PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

To hasło będzie nam
towarzyszyć od początku nowego
roku liturgicznego od Adwentu.
Wkraczamy odważnie w „nowy czas” dziejów
naszej wspólnoty parafialnej. Rozpoczniemy obchody
Jubileuszu 125 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej.
To co ma się rozpocząć de facto trwa, ale i nie bedzie
jakiejś określonej daty zakończenia, oprócz
przewidywanych głównych uroczystości zawiązanych z
dziękczynieniem Panu Bogu za dar naszej parafii.
Chrystus woła do każdego z nas: „Odnów mój
Kościół”. Jak rozumieć te Chrystusowe słowa, aby podjąć
refleksję na różnych płaszczyznach? Kiedy Pan Jezus w
ruinach kościółka świętego Damiana w Asyżu przemówił
do św. Franciszka, aby on odnowił Jego kościół,
Franciszek podjął się odbudowy zniszczonej światyni.
Wiemy, że to Franciszkowe pragnienie służby dla Boga
niosło w sumie założenie wspólnoty i życia całkowitego
oddania się na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi.
„Odnów mój Kościół” – przypomina nam o
naszej „świątyni ciała”, kóre należy do Ducha Świętego.
Troska o naszą kondycję duchową w tej „odbudowie” jest
najważniejszą. Dlatego, pragniemy na początku naszego
Jubileuszu popatrzeć z wdzięcznością na to co było i co
nam przypadło w udziale, w czym uczestniczymy.
Tu wspominamy konkretne postacie wiernych, którzy
tworzyli historię naszej wspólnoty od początku przez te
125 lat; na organizacje, wspólnoty, bractwa, sodalicje,
wspólnotę księży i braci zmartwychwstańców, siostry
nazaretanki i misjonarki. Na fundatorów naszej świątyni i
prosty lud wierny, który poprzez ponad 125 letnią historię
odnajdował tutaj zawsze swój dom, miejsce wyciszenia,
pokoju, miłości i prawdziwej nadziei.
A dzisiaj, jaka jest nasza kondycja wiary? Na ile
potrzeba nam Nowej Ewangelizacji, popatrzenia na to co
jest i żywej wiary w to, że wraz z Jezusem potrafimy
odbudować nasze świątynie wnętrz na miarę oczekiwań
samego Boga.
Zatem przed nami „Nowy Czas Wyzwań”. Niech
Pan Bóg nam z serca błogosławi, a św. Jacek dodaje
duchowej wyobraźni abyśmy w tym czasie „odnowy”
umieli przekraczać samych siebie.

Ks. Proboszcz

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku:
8:30 AM - 6:45 PM
CHICAGO

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową do
Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza
Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się
w dniach od 3 do 12 kwietnia 2019.
W programie pielgrzymki m.in. Rzym, Watykan, Asyż,
Florencja, Wenecja, Padwa, Bolonia, Werona, Mediolan i
wiele innych pięknych miejsc. Koszt pielgrzymki wynosi
$2,795. Po więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę
proszę dzwonić do Blue Amber Travel (847) 630 3777.

ŚWIECE WIGILIJNE
Od I Niedzieli Adwentu Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla będą
rozprowadzały świeczki na stół
wigilijny. Dochód ze sprzedaży
świeczek jest przeznaczony na
wsparcie Domu Samotnej Matki
“Świętej Rodziny”. Prosimy
wszystkich o wsparcie tego dzieła. Bóg zapłać.

PIERWSZA SOBOTA GRUDNIA
W najbliższą sobotę, 1 grudnia, pragnąc

odpowiedzieć na wezwanie Maryi
wzywającej ludzkość do nawrócenia,
zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św.
wieczornej o godz. 7:00 i udziału w
nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca.
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa zaprasza w tym dniu na czuwanie po Mszy
Św. o godz. 7:00 wieczorem.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy w niedizielę, 2 grudnia na
Mszę św. o 12:30 PM w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Franciszek Wietrzak,
Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos, Helena
Jankowska, Rev. Tomasz Wojciechowski, Urszula
Michałowska, Henry Frank; Patricia Fruguglietti;
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION
(THANKSGIVING DAY)
FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY,
NOVEMBER 18 WILL BE IN THE
NEXT BULLETIN
********
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI
18 LISTOPADA ZOSTANIE PODANY
W NASTĘPNYM BIULETYNIE
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe
wsparcie!

Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na prace remontowe naszej bazyliki.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Niech Pan Bóg hojnie wynagradza
wszelkie dobro.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy zaangażowali się w
przygotowanie obiadu dla
osób samotnych z okazji
Święta
Dziękczynienia.
Szczególne podziękowanie kierujemy do
właścicieli restauracji „Czerwone Jabłuszko”,
którzy ofiarowali posiłek na stół świąteczny.
Bóg zapłać.
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WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 PM 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 PM 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.
_______________________________________________________

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------

GRUPA MŁODZIEŻOWA

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
organizuje bezpłatne kursy języka angielskiego na
wszystkich poziomach. Oferujemy pomoc fachowych
nauczycieli oraz komplet podręczników. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem: 773-282-1122 wew. 404, 405.
CHICAGO

Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
Naszą drogą młodzież zapraszamy.
---------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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