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 - December 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Ks. Proboszcza Stanisława Jankowskiego
z ok. urodzin; O Boże błog. dla Ani Stukin i Fernanda Franchini;
+Helena Moździerz, +Zofia Gierczyńska, +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - Health & birthday blessing for Fr. Stanisław Jankowski,CR;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla Ks. Stanisława Jankowskiego z okazji
urodzin; O uzdrowienie dla Dawida; +Zygmunt, Józefa, Aleksander,
Dariusz Jarczewscy
TUESDAY / WTOREK - December 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błog. dla Ani Stukin i Fernanda Franchini; +Helen
Moździerz, +Zofia Gierczyńska, +Janina i Ryszard Boehm,
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O uzdrowienie duchowe dla Dawida, +Waldemar Drausel,
+Józefa, Zygmunt, Aleksander, Dariusz Jarczewscy
WEDNESDAY / ŚRODA - December 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska, +Janina i Ryszard
Boehm
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O uzdrowienie duchowe dla Dawida, O Boże błog. i
zdrowie dla Barbary z ok. imienin; +Józef, Stefania, Maria Jurek;
+Zygmunt, Józefa, Aleksander, Dariusz Jarczewscy
THURSDAY / CZWARTEK - December 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - +Edward & lorraine Nazimek
7:00 PM - O uzdrowienie duchowe dla Dawida, +Helen Moździerz,
+Zygmunt, Józefa, Aleksander, Dariusz Jarczewscy
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - December 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Janina i Ryszard Boehm,
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; Czajkowski and Gagola Families,
+Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +Helen Moździerz
7:00 PM - O uzdrowienie duchowe dla Dawida, +Krystyna Skrzynik,
+Zygmunt, Józefa, Aleksander, Dariusz Jarczewscy
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - December 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - Dziękczynna do MB Częstochowskiej za zdrowie Jessiki
Peterson z ok. urodzin, +Janina i Ryszard Boehm,
8:00 AM - Blessing for Mastina & Family and for Isabella; +Edward &
Lorraine Nazimek; +Mary Kopinski - 2nd anniversary of death.
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Mary Kopinski 2nd anniversary of death
7:00 PM - +Helen Moździerz, +Zygmunt, Józefa, Aleksander, Dariusz
Jarczewscy
SUNDAY / NIEDZIELA - December 8
6:00 AM - +Zofia Przekop; +Janina & Ryszard Boehm
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Birthday blessing for Juanito Diaz, loving memory of Mary Zunino,
+Mary Kopinski, Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski, Stanisław Lis, Edward Haruza, +Maria i
Michał Bator, +Kazimierz Bator
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mary Kopinski,
12:30 PM - O Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj, O Boże błog. i
powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego; +Władysława i Józef
Ciołek, +Virginia Laskowski, +Józef Kokitko, +Edward Haruza,
+Maria i Eugeniusz Wolak, +Janina i Tadeusz Mikita, +Helen
Moździerz
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Zygmunt, Józefa, Aleksander, Dariusz
Jarczewscy

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.

BAPTISM / CHRZTY
Nathaniel Franciszek Guzman
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Henryk Gasowski, †Janina Hebda
† Ryszard Szczepanski
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

FIRST SUNDAY OF ADVENT

LITURGICALLY SPEAKING
12/3 St Francis Xavier (1506 - 1552)
He was born in the Basque country of Spain in
1506. He met Ignatius Loyola when he was a
student in Paris, and he was ordained priest in
1537. In 1541 the Pope sent him as part of a
mission to India, and he spent the rest of his
life in the East, preaching the Gospel in Goa
and Malacca. He made many converts and
fought against the exploitation of the native population by the
Europeans.

12/4

Saint John Damascene, priest, Doctor

He wrote many theological treatises in a dangerously clear and
accessible style which made the issues understandable even by
non-experts. His name was reviled and execrated by the
imperial Iconoclast party even after his death. Sometimes
known as “the last of the Church Fathers,” he was declared a
Doctor of the Church by Pope Leo XIII in 1883.

12/6

St Nicholas
He was bishop of Myra, in Lycia (now part of
Turkey) and died about the middle of the fourth
century. He has been venerated throughout the
Church, especially since the 10th century.
Because of his help to the poor he is the patron
saint of pawnbrokers, whose insignia of three
golden balls represent the three purses of gold he
is said to have given secretly to a poor man who
could not afford dowries for his three daughters.

12/7 St. Ambrose (340? – 397)
12/8 Because December 8 is a Sunday,
on Monday December 9 we celebrate
the Feast of the Immaculate Conception;
patroness of the United States.
This year it is not a Holy Day of
obligation because it falls on a Monday.
Masses will be celebrated at their
regular times for a weekday, with an
additional mass at 12:30 in Polish.

First Thursday, First Friday
and Saturday of the Month
December 5 is the first Thursday
of the Month. As a parish family
we pray for vocations to the
priesthood and religious life. Friday, December 6 is the
first Friday of the Month, we pray in reparation to the
Sacred Heart of Jesus. At 5:00 PM we communally
recite the rosary followed by a Mass in English.
On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we pray the
Divine Mercy Chaplet or Rosary.

Jesus I trust in You.
CHICAGO

DECEMBER 1, 2019
SEASON OF ADVENT
Advent comes from the Latin
word meaning "coming." Jesus
is coming, and Advent is
intended to be a season of
preparation for His arrival. While we typically regard
Advent as a joyous season, it is also intended to be a
period of preparation, much like Lent. Prayer, penance
and fasting are appropriate during this season.
Advent is not as strict as Lent, and there are no rules for
fasting, but it is meant to be a period of self-preparation.
The purple color associated with Advent is also the color
of penance. The faithful should fast during the first two
weeks in particular and receive the Sacrament of
Reconciliation.
The color of the Third Sunday of Advent is rose. This
color symbolizes joy and represents the happiness we will
experience when Jesus comes again. The Third Sunday is
a day of anticipatory celebration. It is formerly called
"Gaudete" Sunday; gaudete means "rejoice" in Latin.
Finally, Sundays during Advent, just as during Lent,
should not be given to fasting, but instead to celebration
because we celebrate the resurrection of Our Lord every
Sunday. It is important to remember, however, there are
no particular rules for how the laity should observe
Advent.

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. 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.

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. On Sundays it is celebrated before and during
the 9:00 AM, 10:45 AM and 12:30 PM Masses.
“Confessing our sins may be difficult for us, but it
brings us peace. We are sinners and we need God’s
forgiveness.” Pope Francis
ST. HYACINTH BASILICA

DECEMBER 1, 2019

FIRST SUNDAY OF ADVENT

Dear Sisters and Brothers in Christ,
On the Second Sunday of Advent,
parishes throughout the Archdiocese will
participate in the annual collection for the
Retirement Fund for Religious, benefiting more than
32,000 elderly Catholic sisters, brothers and religious
order priests throughout the United States.
Our senior religious are a treasure. Their
dedication and hard work laid the foundation for
Catholic schools, hospitals, and numerous social service
organizations. Many continue in volunteer ministry
today. Their ongoing prayer and witness enrich our faith
in countless ways. Personally, I am grateful for the
service of religious, past and present. Perhaps you also
recall a sister or brother who made a positive difference
in your life. Most elder religious worked for years for
small stipends, leaving a substantial gap in retirement
savings. Rising health - care costs and decreased income
compound the challenge to meet such day - to - day
needs as medications and nursing assistance.
The Retirement Fund for Religious offers
financial support that helps religious communities
provide loving care for older members while ensuring
younger members can continue the good work of their
elders. In the past, the people of the Archdiocese of
Chicago have led the nation in their generous response to
this appeal. Though I understand you are asked to
support many worthy causes, I invite you to contribute
what you can at masses the weekend of December 8-9.
Most importantly, please pray for God’s continued
blessing on all our women and men religious. Rest
assured they are praying for you.

Wishing you every blessing during this Holy Season of
Advent. With kind regards I remain,
Sincerely yours in Christ,

Archbishop of Chicago
POPE FRANCIS
“The time of Advent that we begin again today
returns us to the horizon of hope, a hope that
does not disappoint because it is founded on the
Word of God. A hope that does not disappoint, simply
because the Lord never disappoints! He is faithful!”
Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the official
Parish Facebook page by clicking on the link on the home page
of the website.
CHICAGO

HAPPY BIRTHDAY TO
OUR PASTOR
FR. STANISLAW JANKOWSKI, CR.

who tomorrow will celebrate
his birthday.
May the Lord continue to
shower him with blessings
and His grace.
125TH JUBILEE SOUVENIRS
Souvenirs from our 125th Parish
Jubilee are now available. They are
being sold in the parish office.

Coffee Mug
Jubilee Book
DVD
2020 Calendar

$5.00
$25.00
$15.00
Donation

Those who placed a $60.00 or higher ad, may pick up
their free copy of the Jubilee Book.

CHRISTMAS CANDLES
During Advent, after all masses, Missionary
Sisters of Christ the King will be standing by
the doors with the candles for Christmas table. Donation of $5.00 is requested for a candle. All
profit proceeds the “Holy Family” Home for single
mothers with children. Thank you for your support.
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, Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos, Helena
Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski;
Kazimierz; Myrtle Martin, Susan Kalandyk, John Gibes

Recently you may have heard the church
bells ringing. After about five years of
falling silent, the bells are once again
beginning to ring. Mr. Arkadiusz
Szczerbowski of HE Electric Co donated
the time of one of his workers to see what
was needed to get the bells working. His
employee Wlodamir along with our Mr
Peter Mrugała have worked on the bells and have
successfully awaken 3 of the 4 bells. The 4th should be
soon brought back to life. The center
tower clocks are also not functioning.
We are looking for another generous
benefactor to sponsor the clock repair.
ST. HYACINTH BASILICA

I NIEDZIELA ADWENTU
ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

I Niedziela Adwentu - Mt 24,37-44

3 grudnia - Św. Franciszka Ksawerego
Franciszek wyruszył do Indii, gdzie rozpoczął działalność
misyjną, głosił kazania, katechizował, spowiadał i pomagał
ubogim. Potem udał się do Japonii, gdzie nawrócił ok. 1000
Japończyków, założył tam pierwszy kościół. Św. Franciszek
został ogłoszony przez papieża Pius XI patronem misji.

Jezus codziennie oddaje mnie Ojcu. Będę
patrzył Mu w oczy i słuchał z uwagą każdego
Jego słowa. Pomyślę, że chce mnie przygotować na swoje
ostateczne przyjście.
Jezus mówi mi, że o dniu Jego przyjścia nie wie nikt, tylko
Ojciec. Przyjdzie wtedy, kiedy nikt nie będzie się tego
domyślał, kiedy ludzie będą zajęci swoimi codziennymi
obowiązkami, kiedy będą się najmniej tego spodziewali.
Pomyślę o moich codziennych obowiązkach, zwłaszcza o tych,
które najbardziej mnie angażują i absorbują. Wyobrażę sobie
siebie w rozmaitych zajęciach i sytuacjach typowych dla mojej
codzienności.
Uświadomię sobie, że w czasie jednej z takich zwykłych
okoliczności może nadejść koniec świata. Czy naprawdę w to
wierzę? Każda chwila mojego życia może być tą wybraną
przez Boga na Jego ostateczne przyjście. Jakie uczucia budzą
się we mnie, kiedy o tym myślę? Powiem o nich Jezusowi.
Czy są takie sytuacje i zajęcia w moim życiu, w których czuję,
że oddalam się od Jezusa? Spróbuję je wymienić i szczerze
powiedzieć o nich Jezusowi. Oddam Mu je, prosząc, aby mnie
od nich wyzwolił.
Jezus do czasu swojego przyjścia pozostawia mi dwa
polecenia: „Czuwaj i bądź gotowy”. Rozpoczyna się Adwent,
który może stać się dla mnie dobrą okazją do ćwiczenia się w
tych dwóch postawach. Zapytam siebie: W jaki sposób mogę je
realizować pośród moich codziennych spraw?
Zaproponuję sobie więcej czuwania na modlitwie osobistej.
Określę i ustalę konkretny czas, który
będę ofiarowywał na medytację biblijną
w ciągu tygodnia. W serdecznej
modlitwie będę powtarzał: „Jezu, rozpal
we mnie pragnienie czuwania!”.

Krzysztof Wons SDS

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej
Soboty miesiąca
6 grudnia - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
7 grudnia - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.
CHICAGO

1 GRUDNIA 2019

6 grudnia - Św. Mikołaja
Św. Mikołaj przeżył swoje życie, czyniąc dobro.
Stał się uosobieniem bezinteresownej miłości.
Należy do grona najbardziej czczonych
świętych. Czczą go nie tylko katolicy, ale
jeszcze bardziej prawosławni, a przede
wszystkim dzieci na całym świecie. Ten żyjący
na przełomie III i IV wieku – na terenie
dzisiejszej Turcji – biskup miejscowości Myra stał się
symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia oraz zrozumienia
zadań, jakie powinien spełniać w chrześcijańskiej wspólnocie
biskup.
7 grudnia - Św. Ambrożego
Św. Ambroży urodził się w 340 r. był synem
namiestnika cesarskiego. Uczęszczał do szkoły
gramatyki i wymowy w Rzymie. Kształcił się
również w prawie. Jako młody człowiek zostaje
namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii, następnie
zostaje zmuszony przez ludność do przyjęcia chrztu
św. i święceń kapłańskich, aby zostać biskupem
Mediolanu. Zmarł w 397 r. Św. Ambroży jest twórcą
dzieł służących do współczesnego dialogu ekumenicznego: "O
wierze", "O Duchu Świętym", "O tajemnicy Wcielenia
Pańskiego" napisał również 18 hymnów liturgicznych
8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem
wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą
„Ineffabilis Deus” Pius IX. Pisał on tak: „Ogłaszamy,
orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż
Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego
poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest
prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni
powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. Tym samym
kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze
społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

MSZE ŚW. W UROCZYSTOŚĆ
Niepokalanego Poczęcia NMP
W tym roku to święto zostało
przeniesione na poniedziałek, 9 grudnia.
Msze święte w naszej bazylice zostaną
odprawione w poniedziałek o godz. 7:00,
12:30 i 7:00 wieczorem. Msze św. w
języku angielskim o 6:00 i 8:00 rano.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA ADWENTU
ADWENT
Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - czas radosnego
oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Adwent
rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje cztery
kolejne niedziele, które kończą się w dzień Bożego
Narodzenia. 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.

REKOLEKCJE ADWENTOWE: 7-11 grudnia 2019
Rekolekcje poprowadzi:

Ks. Krzysztof Czerwionka, CR
Założyciel Wspólnoty Galilea
Szkoły Nowej Ewangelizacji

1 GRUDNIA 2019
W poniedziałek, 2 grudnia ks. proboszcz
obchodzi swoje kolejne urodziny

Drogi Ks. Proboszczu!
Z okazji urodzin pragniemy złożyć
Ci najserdeczniejsze życzenia obfitych łask
Bożych oraz radosnych chwil. Niech Duch Święty
opromienia swym blaskiem każdy dzień
kapłańskiej posługi a Maryja niech przygarnia Cię
do swojego Matczynego serca.
Szczęść Boże,
Współbracia, Siostry Misjonarki, Pracownicy oraz
Parafianie i Przyjaciele.

SOBOTA - 7 XII
Duch Święty – Miłość
19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA - 8 XII

Duch Święty rozlewa Miłość w
sercu
6:00, 9:00, 12:30, 18:30 - Msze św. z nauką rekolekcyjną
Po Mszy św. wieczornej modlitwa o uzdrowienie
PONIEDZIAŁEK - 9 XII Niepokalane Poczęcie NMP
Duch przekonuje o grzechu i
przybliża do Jezusa
7:00; 12:30, 19:00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną
Po Mszy wieczornej adoracja Krzyża, modlitwa o

uzdrowienie wspomnień i zranień oraz wstawiennictwo

WTOREK - 10 XII
Nikt bez pomocy Ducha nie
może powiedzieć PANEM JEST JEZUS
12:30; 19:00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną
Po Mszy wieczornej adoracja Najśw. Sakramentu oraz

uwielbienie i wstawiennictwo

ŚRODA - 11 XII
Jeden Duch i jedno serce
12:30; 19:00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną

Wszystkich parafian, gości
i przyjaciół Bazyliki św. Jacka
serdecznie zapraszamy
na Bal Sylwestrowy, 31 stycznia 2019
w Resurrection Hall.
Do tańca będzie przygrywać “Gwiazda Band”.
Bilety w cenie $85 od osoby można nabyć
w biurze prafialnym.
Świeczki na stół wigilijny
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
prowadzonego przez siostry. Donacja za świeczkę to
$5.00. Dziękujemy za wszystkie ofiary na ten cel.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 1 grudnia na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA GRUDZIEŃ
Intencja powszechna: ZA DZIECI
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i
zdecydowanie, działania mające na celu
polepszenie przyszłości dzieci,
szczególnie tych cierpiących.
CHICAGO

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚW.”
Spotkanie wspólnoty w tym miesiącu
odbędzie się wyjątkowo w trzecią niedzielę,
czyli 15 grudnia. Zapraszamy wszystkich
do wspólnej modlitwy.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA ADWENTU
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION
(THANKSGIVING DAY)
FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY,
NOVEMBER 24 WILL BE IN THE NEXT BULLETIN
********
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI
24 LISTOPADA ZOSTANIE PODANY
W NASTĘPNYM BIULETYNIE
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe
wsparcie!

PAMIĄTKI Z JUBILEUSZU
125-LECIA
W biurze parafialnym można nabyć
pamiątki z obchodów Jubileuszu 125-lecia naszej parafii
ALBUM JUBILEUSZOWY - $25.00
DVD - $15.00
KUBEK Z LOGO PARAFII - $5.00
KALENDARZ NA 2020 ROK - DONACJA
Osoby, które zakupiły życzenia czy reklamę ($60 i więcej)
mogą również odebrać album.
COFFEE HOUSE
Please stop in Resurrection Hall on Sunday from
10 AM to 12:00 PM for coffee and delicious
pastry.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki w
każdą niedzielę od godz. 10 rano do 12 na smaczne pączki,
kremówki, gofry i wiele innych smakołyków.

Next week’s (December 8) 2nd Collection is for
Retirement Fund for Religious.
Thank you for your generous support

1 GRUDNIA 2019
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. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. Indywidualna modlitwa
wstawiennicza - w każdy 3. piątek miesiąca. Osoby chętne
prosimy, by zgłaszały się u ks. Adama Piaseckiego
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za tydzień, 8 grudnia, druga składka przeznaczona
będzie na Fundusz Emerytalny osób zakonnych.
SECOND COLLECTION
This week’s 2nd collection is for
the repair needs of our church
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
prace remontowe naszej bazyliki.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszytkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com
lub zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można
składać: Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N

Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

