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 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Tadeusz Madoń
7:00 PM - +Helen Moździerz, +Zygmunt, Józefa, Aleksander, Dariusz
Jarczewscy; +Tadeusz Madoń
TUESDAY / WTOREK - December 10
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Irena Dębowski w 30. dzień po śmierci, +Janina i Ryszard
Boehm
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Tadeusz Madoń
7:00 PM - +Helen Moździerz
WEDNESDAY / ŚRODA - December 11
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Ernesto Gonzalez - Anniv
of Death; +Camile Alarcon
12:30 PM - O zdrowie dla Pawła
7:00 PM - +Helen Możdzierz, +Tadeusz Madoń
THURSDAY / CZWARTEK - December 12
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O potrzebne łaski i Boże błog. dla Michała w 59 dniu
urodzin; +Janina i Ryszard Boehm, +Kazimierz Jarosz w 15. rocz. śm.
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Ana Sia Kwan
7:00 PM - O Boże błog. dla Michała w 59 dniu urodzin
FRIDAY / PIĄTEK - December 13
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 - +Janina Wróbel w 1. rocz. śmierci, +Zofia Warelis w 1.
rocz. śmierci (int. od rodziny) +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń
SATURDAY / SOBOTA - December 14
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - For the living & diceased members of Nazimek Family;
Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork
7:00 PM - +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń
SUNDAY / NIEDZIELA - December 15
6:00 AM - Za wszystkich, którzy złożyli ofiary na kwiaty, +Zofia
Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Jan Plewa
9:00 AM - O szczęśliwą operację dla Grzegorza; Za wszystkich, którzy
złożyli ofiarę na kwiaty; +Lucjan Milewski, +Stanisław Lis, +Edward
Haruza, +Maria i Michał Bator, +Eugeniusz Bąk w 1. rocz. śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez,
+Justina Deomano
12:30 PM - O Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj, O powrót do
zdrowiea dla Dariusza Domaradzkiego, Za wszystkich, którzy złozyli
ofiarę na kwiaty, +Władysława i Józef Ciołęk, +Józef Kokitko,
+Edward Haruza, +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; Za wszystkich, którzy złożyli ofiarę na kwiaty

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

Michael Dubon & Agata Mirek
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,

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
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SECOND SUNDAY OF ADVENT

LITURGICALLY SPEAKING
12/8. 2nd Sunday of Advent
12/9 Solemnity of the Immaculate Conception
The doctrine of the Immaculate Conception is
the doctrine that the Virgin Mary was
conceived without original sin. The doctrine
was almost universally believed over the
centuries but was only formally defined as a
doctrine of the Church by Pope Pius IX
in 1854. Because it is so old, it is one of the
Marian doctrines that Islam shares with the
Catholic Church, though of course the
theological details are very different.

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.

12/12 Our Lady of Guadalupe
According to tradition, Mary appeared to
Juan Diego, who was an Aztec convert
to Christianity, on December 9 and again
on December 12, 1531. She requested that
a shrine to her be built on the spot where
she appeared, Tepeyac Hill (now in a
suburb of Mexico City). The bishop
demanded a sign before he would approve
construction of a church, however. Mary appeared a
second time to Juan Diego and ordered him to
collect roses. In a second audience with the bishop, Juan
Diego opened his cloak, letting dozens of roses fall to the
floor and revealing the image of Mary imprinted on the
inside of the cloak—the image that is now venerated in
the Basilica of Guadalupe. The shrine of Our Lady of
Guadalupe, near Mexico City, is one of the most
celebrated places of pilgrimage in North America.
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. He was canonized
in 1726 and declared a Doctor of the Church in 1926.
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REFLECTION for
2 Sunday of Advent
nd

Behold the Lord will come . . . John
[the Baptist] knows that God is
preparing something very great,
something for which he is to be the
instrument; and he himself points in
the direction that the Holy Spirit
shows him. We know much more now
about what it was that God had in
mind for humanity. We know Christ and His Church, we
have the sacraments. The doctrine of salvation has been
perfectly marked out for us . . . We know that the world
needs Christ to reign, we know that the happiness and
salvation of all mankind depend on Him. We have Christ
Himself; the same Christ whom John the Baptist knew
and announced. We are witnesses and precursors. We
have to bear witness and at the same time we have to
show others the way. Our responsibility is great, because
to be Christ’s witnesses implies first and foremost that we
should try to live our lives according to his doctrine, that
we should struggle to make our actions remind others of
Jesus and His most loveable personality.
~from In Conversation with God, Daily
Meditations, Volume One: Advent and Christmastide

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
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SECOND SUNDAY OF ADVENT
125TH JUBILEE SOUVENIRS
Souvenirs from our 125th Parish
Jubilee are now available. They are
being sold in the parish office.

Jubilee Book
DVD
2020 Calendar

$25.00
$15.00
Donation

Those who placed a $60.00 or higher ad, may pick up
their free copy of the Jubilee Book.
34th Annual Simbáng Gabi: Novena
Masses Invitation and Schedule
The Asian Catholic Initiative Office
of the archdiocese invites you to the
Simbáng Gabi Novena Masses. Please see the full
schedule, which begins Saturday, December 15,
athttps://aci.archchicago.org/events/simbang-gabi or
contact Father Tirso at tvillaverde@archchicago.org.

THANK YOU!!!
Than you to all who purchased
Christmas candle to support the
“Holy Family” Home for Single
Mothers with Children.
May God bless you all in this Advent season.
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BETHLEHEM ART
On weekend December 14th &15th
we will host representatives of the
Catholic Christian Community
from Jerusalem and Bethlehem in
the Holy Land who will be displaying handcrafted
olive wood religious figurines and
articles.
Due to the political conflict and the
reduction of tourism, the Catholic
Community has come to depend more
on the sale of these articles abroad to
survive. The woodcarvings are beautiful and reflect
faith and love for the Lord.
Please consider purchasing a gift that
will be remembered and cherished for
yourself or someone dear to you.
The handcrafted olive wood religious
figurines and articles will be available
for purchase after all weekend Masses.
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ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP
(Łk 1,26-38)

9 grudnia - Niepokalanego Poczęcia NMP
(przeniesione z 8 grudnia)
Msze święte w naszej bazylice zostaną
odprawione w tym dniu o godz.
7:00, 12:30 i 7:00 wieczorem.
Msze św. w języku angielskim
o godz. 6:00 i 8:00 rano.

O co proszę? O serce gotowe na
przyjęcie Bożej woli
Na początku medytacji poproszę
Maryję, aby pozwoliła mi wniknąć w
Jej przeżycia w Nazarecie.
Zbliżę się do Niej. Będę rozmawiał z
Nią o tym, jak przed zwiastowaniem przeżywała swoje
życiowe plany z Józefem, o jej młodzieńczych
pragnieniach i zamiarach (w. 26).
Maryja jest prostą, młodą dziewczyną. Jej codzienność w
małym Nazarecie jest szara i zwyczajna. Będę
kontemplował ciche życie Maryi, które widzi i miłuje
Bóg. Jest pełna Jego łaski.
Bóg wchodzi ze swoją łaską w moje zwyczajne życie.
Bóg zna moje „Nazaret”. Zna mój trud, moje plany i moje
pragnienia. Posyła mi swego anioła, aby mnie strzegł.
Czy czuję się obdarowany i strzeżony przez łaskę? Czy
jestem w stanie łaski uświęcającej?
Będę wpatrywał się w Maryję, która słucha słów Anioła
(w. 29). Uświadamia sobie, że wola Boża okazuje się
inna od tego, co zaplanowała wspólnie z Józefem. Nie
odrzuca trudnych słów Boga. Zastanawia się nad nimi i
pyta (ww. 30-34).
Przypomnę sobie chwile, w których miałem dokonać
bardzo ważnych życiowych wyborów. Czy potrafiłem
stawać na modlitwie i prosić o Boże światło? Jak
zachowuję się wobec Bożych natchnień, zwłaszcza tych,
które są trudne do przyjęcia?
Maryja godzi się na Boże plany, aby zostać Matką
Zbawiciela (w. 38). Po ludzku wszystko pozostaje dla
Niej niezrozumiałe. Ufa planom Boga pomimo swoich
pytań. Wierzy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych
(w. 37).
W serdecznej modlitwie zawierzę całe swoje życie
Maryi: moje pragnienia i plany. Poproszę Ją, aby
pomogła mi oddać to wszystko Bogu. Odmówię
„Zdrowaś, Maryjo”.
Krzysztof Wons SDS

SAKRAMENT POKUTY
Spowiedź w naszym kościele jest
od poniedziałku do piątku o godz.
7:45 rano i o 6:45 wieczorem.
W sobotę księża spowiadają od 5:00 DO 5:30 po
południu. W niedzielę można przystąpić do sakramentu
pokuty podczas Mszy św. o 9:00 rano, 10:45 i 12:30.
CHICAGO

12 grudnia - NMP z Guadalupe
Zgodnie z tradycją, 12 grudnia 1531 roku,
gdy na ziemiach meksykańskich czczono
jeszcze bożków i składano krwawe ofiary z
ludzi, Matka Boże ubrana w różową tunikę i
błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą (co
dla Azteków oznaczało, że była brzemienna)
objawiła się Indianinowi Juanowi Diego,
mówiąc w jego ojczystym języku nahuatl. 3 maja 1953 roku
kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na
prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki
Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego
sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce.
Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako Patronkę życia
poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie
błogosławionym.

13 grudnia - Św. Łucji
Łucja już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy
ślub czystości. Poniosła śmierć męczeńską w
Syrakuzach na Sycylii około 304 roku, po
licznych torturach, którymi usiłowano skłonić ją
do porzucenia wiary. Św. Łucja patronuje
ociemniałym, proszącym o pomoc w chorobach
oczu.

14 grudnia - Św. Jana od Krzyża
Jan de Yepes urodził się w roku 1542 w
Fontiveros w Hiszpanii. Mając dwadzieścia lat
wstąpił do Karmelu. Stał się pomocnikiem
Teresy od Jezusa w dziele reformy zakonu.
Jako karmelita bosy przyjął imię Jana od
Krzyża, ukochał bowiem krzyż Chrystusa
i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu
cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego
reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia.
Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia
wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem.
Naukę swoją zawarł w dziełach mistyczno-ascetycznych,
pisanych prozą i wierszem. Zmarł 14 grudnia 1591 roku w
Ubedzie. W 1726 roku papież Benedykt XIII ogłosił go
świętym, a Pius XI w roku 1926 Doktorem Kościoła
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RORATY
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:

8 GRUDNIA 2019

Wszystkich parafian, gości
i przyjaciół Bazyliki św. Jacka
serdecznie zapraszamy
na Bal Sylwestrowy, 31 grudnia 2019
w Resurrection Hall.
Do tańca będzie przygrywać “Gwiazda Band”.
Bilety w cenie $85 od osoby można nabyć
w biurze prafialnym

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

Serdecznie zapraszamy na
KURS EWANGELIZACYJNY
„Zachariasz i Elżbieta”

RĘCZNIE RZEŹBIONE ARTYKUŁY RELIGIJNE
W następnym tygodniu, w dniach 14
i 15 grudnia, grupa ’BETHLEHEM
ART” odwiedzi naszą parafię z
piękną sztuką religijną rzeźbioną
z drzewa oliwnego.
Od stuleci chrześcijanie z Betlejem i
okolic zarabiają na życie rzeźbiąc
sztukę religijną z drzewa oliwnego,
by potem sprzedawać ją odwiedzającym pielgrzymom.
Z powodu trudnej sytuacji politycznej, a także spadku
ilości pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej,
wspólnota chrześcijan musi liczyć na wsparcie z
zagranicy. Dlatego grupa „Bethlehem Art” odwiedza
różne parafie w USA i w ten sposób pomaga
chrześcijańskim rodzinom z Betlejem sprzedawać
wykonane przez nich artykuły religijne.
Dzięki tej sprzedaży rodziny chrześcijańskie
mają środki do życia. „Bethlehem Art”
sprzedaje ręcznie rzeźbione artykuły m.in.:
szopki, posągi, krzyże, różańce, figurki i
wiele innych pięknych wyrobów z drzewa
oliwnego. Taki zakup może być doskonałym
prezentem na święta.
Serdecznie zapraszamy i w imieniu chrześcijan z Ziemi
Świętej i z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie.

dedykowany małżonkom
i rodzicom, Kurs odbędzie sie w
naszej parafii w dniach od 13 do 15 grudnia i poprowadzi
go ks. Krzysztof Czerwionka, CR
Więcej informacji oraz program kursu znajduje się na
plakatach przy wejściu do bazyliki.
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚW.”
Msza św. i nabożeństwo w miesiącu grudniu odbędzie
się wyjątkowo w trzecią niedzielę, czyli 15 grudnia.
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 24, 2019 / 24 listopada 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Human Development

$ 7,348.00
($ 9,625.00)
($ 2,277.00)
$ 3,483.00

December 1, 2019 / 1 grudnia 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection

$ 5,878.00
($ 9,625.00)
($ 3,747.00)
$ 3,257.00

The suggestion for a weekly donation to defray the church
expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów kościoła
to równowartość jednej godziny wynagrodzenia. Dziękujemy
za nieustanne finansowe wsparcie i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

Weekends of November 24 & December 1
Anonymous - $250
Annonymous - $850
Antoni Michalczyk - $200 Anna Scislowicz - $200
Danuta Pluta - $200
Jan Binkul - $120
Kathy Ciesielski - $100 Michalina Dachterski - $100
Mary Janicki - $100
Alvine Kaminski - $100
Jan Kuczynski - $100
Janusz Kulawiak - $100
Marianna Kulis - $100 Jozefa Szyszka - $100
George Zalewski - $100
SECOND COLLECTION
Next week’s (December 15) 2nd collection is for
Christmas flowers and decorations.
Thank you for your generous support.
II SKŁADKA
Za tydzień (15 grudnia) druga składka
będzie zbierana na kwiaty i dekoracje
na Boże Narodzenie .
Bóg zapłać za ofiarność.
SECOND COLLECTION
This week’s 2nd collection is for the Retirement Fund for
Religious. Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na Fundusz Emerytalny osób
zakonnych. Bóg zapłać za ofiarność.

CHICAGO

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

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

