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
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - NOVEMBER 30
6:00 AM - For Members of Nazimek Family; +Andrew Kolosa
7:00 AM - +Danuta Ocytko, +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - Blessings for Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Antoni Kociołek w 19. rocz. śmierci; +Anna Sokołowska;
+Andrzej Świątek; +Stefan Janiszewski i zmarli z rodziny; +Ks. Adam
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 1
6:00 AM - For Members of Nazimek Family; +Andrew Kolosa
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; O wiarę, nadzieję i miłość dla
moich braci; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Danuta Ocytko; +Ks.
Wiesław Głębocki w 30 dni po śmierci; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine
Nazimek; +Henry J. Zygmunt
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Ks. Adam Piasecki CR
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 2
6:00 AM - Birthday blessing for our pastor Fr. Stanisław Jankowski CR;
For living & deceased members of Nazimek Family; +Andrew Kolosa
7:00 AM - O Boże błog. dla ks. Stanisława Jankowskiego z ok. urodzin;
+Dusze w czyśćcu cierpiące; +Danuta Ocytko; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - Birthday blessing for our pastor Fr. Stanisław Jankowski CR;
God’s blessing for Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks.
proboszcza Stanisława Jankowskiego CR z okazji urodzin;
THURSDAY / CZWARTEK - DECEMBER 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa; +Ks. Adam Piasecki CR;
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; O wiarę, nadzieję i miłość dla
moich braci; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; God’s blessing for Beatriz Zunino; For vocations to the
priesthood and religious life; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - DECEMBER 4
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa; +Fr.Adam Piasecki CR;
7:00 AM - O zdrowie dla Miry Puszman; O Boże błog. w rodzinie Zofii;
O wiarę, nadzieję i miłość dla moich braci; Przebłagalna za grzechy w
rodzinie; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - +Connolly Sr. & Jr.; Czajkowski & Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins;
7:00 PM - Wynagradzająca Sercu Jezusa za nasze grzechy; O zdrowie
dla Miry Puszman; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Krzysztof
Świerczyński w 1. rocz.śmierci;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - DECEMBER 5
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa; +Fr. Adam Piasecki CR;
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; O wiarę, nadzieję i miłość dla
moich braci; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Józef Filip; +Karol Żak
SUNDAY / NIEDZIELA - DECEMBER 6
6:00 AM - W intencji braci; +Dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla Leszka; O Boże błog. w rodzinie Zofii;
+Edward Haruza, +Lucjan Milewski, +Konstanty Babiński, +Zmarli z
rodziny: Widlak, Chrzan, Kwiecień, Cichy, Jedynak, Węgrzyn, Zajma,
Borodij, Tuszyński, Włodarski; +Andrzej Niemiec; +Stanisław i
Zbigniew Uss i zm. z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zm. z
rodziny; +Katarzyna Wróbel; +Ks. Adam Piasecki CR
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Andrew Kolosa,
12:30 PM - W int. żyjących i zmarłych członków Kół Żywego Różańca;
O Boże błog. dla Antosia z ok. 3 rocz. urodzin; +Stanisław Sak
5:00 PM - For the living & deceased parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian; +Ks. Adam Piasecki CR

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - 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.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Bruno Kotowski
Eternal rest grant unto them, o Lord, and let
perpetual light shine upon them. May they rest in peace.
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Rev. Steven Bartczyszyn CR; Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła, Rev.
Antoni Bus, Rev. Richard Balazs, Rev. Paul Smith, Dolores
Kielas Monika Krzyżewski, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose
Marie Bruna, Anna Borzym, Ted Noga.

FIRST SUNDAY OF ADVENT
SUNDAY REFLECTION (source: Word Among Us)

I give thanks . . . for the grace of God
bestowed on you in Christ Jesus.
(1 Corinthians 1:4)
Welcome to Advent! Whether it’s
your first time entering this holy
season or your ninetieth, be assured
that God, your heavenly Father, is eager to bestow his
grace on you.
As Paul says in today’s second reading, God
has already poured his grace on you. He has given you
access to every spiritual gift as you wait for Jesus to
reveal himself to you (1 Corinthians 1:7). And God
wants to do even more. He wants you to have a great
Advent! He wants to make this season into a time for
you to grow closer to him and come to know him better.
That doesn’t necessarily mean these days before
Christmas will be easy. Your faith might deepen, or you
might receive unexpected blessings. But you might also
experience hardship or setbacks. Yet no matter what
happens, God will reward whatever effort you put into
your Advent preparations. That’s because he wants
nothing more than for you to deepen your relationship
with Jesus. That’s the grace God is offering you this
season.
So dig in! Start by committing to spend more time in
prayer this month. Use any internet or magazine
resources to read the Mass readings and meditations
with an open heart. Participate in the life of your parish,
maybe through Eucharistic Adoration or a service
project. Read a spiritual book or do an Advent Bible
study to develop your understanding of your faith.
Above everything else, be hopeful: “God is faithful, and
by him you were called to fellowship with his Son” (1
Corinthians 1:9). That’s what this season is all about.

“Father, I want to experience your blessing as I wait
and watch and prepare this Advent.

Isaiah 63:16-17, 19; 64:2-7 Psalm 80:2-3, 15-16, 18-19
Mark 13:33-37

NOVEMBER 29, 2020
LITURGICALY SPEAKING
11/30St Andrew the Apostle Feast
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.

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.

HAPPY BIRTHDAY TO OUR PASTOR

FR. STANISŁAW JANKOWSKI, CR
who will celebrate on December 2

We wish you a wonderful birthday!
May God’s love be with you always
and may the Lord continue
to shower you with His
blessings and grace.

ADORATION OF
THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

FIRST SUNDAY OF ADVENT

NOVEMBER 29, 2020
Renew My Church (VI part)

We would like to undertake Christ's call for the renewal of our parish
community of St. Hyacinth, and in the broader sense of the local
church of our Archdiocese of Chicago. We cannot stand on the fringes
of the community and passively observe the changes that affect us.
Each local community, the faithful under the guidance of their pastors, develops a work plan for the current year and a
strategy for the years to come. This plan centers around the spiritual and material needs of the parish, which must be
sought after boldly and realistically. Looking at the scenarios presented by the Archdiocesan Renew my Church
group, we want to respond to it by giving our suggestions, proposals, solutions and questions that concern us.
The following suggestions refer to scenario # 1. We would remain separate as a parish. In order to convince Bishop
Blaise to this scenario, we need to present our strategic plan for:
• Pastoral care (sacramental service, formation work of our faithful through prayer and apostolic groups)
• Catechetical care for children and youth: Polish Saturday School and Sunday Catechetical Program.
• Evangelizing our families. Evangelization of our Avondale district within the parish territory?
• Sharing with the faithful of different cultures and traditions the experience and achievements of 126 years of the
parish's existence.
• How to wisely manage parish buildings? How to adapt the house of the sisters and the parish school building to the
needs and pastoral plan?
The following suggestions refer to scenario # 2. We would be connected with the parish of Our Lady of Grace. Our
basilica would be the main parish.
• How do we see cooperation within two parishes with different roots and pastoral challenges?
• We continue to maintain the ministry by caring for the Polish and American ethnic group and by meeting the
Spanish and English speaking believers that form the community of Our Lady of Grace?
• The penetration of these communities is a great linguistic, cultural and pastoral challenge. (Once upon a time, the
bishops of Chicago called for help from priests from native countries of ethnic groups who were served in their own
language, knowing their faithful from their traditions, customs, and mentality)
• In the face of a decline in vocations, we all face a challenge for the condition of our communities, if the situation
does not change.
• The challenge we are facing asks for new pastoral methods. We, as pastors and faithful, create the atmosphere and
culture of our communities.
Comments and questions are welcome. I am asking for honest answers and suggestions as to how we see these two
scenarios in our new reality?
Fr. Stanislaw Jankowski CR, Pastor

First Thursday, First Friday and
First Saturday
December 3 is the first Thursday of
the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood
and religious life. December 4 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.

POPE’S INTENTION - DECEMBER
For a Life of Prayer
We pray that our personal relationship with
Jesus Christ be nourished by the Word of
God and a life of prayer.
CHICAGO

REMINDER!
It is important that you continue to sign up for
Sunday Masses. You can do it online:
sthyacinthbasilica.org or by calling the parish
office. Please bring your own face mask. Masks
should be worn for the entire time the faithful are in the church.
For the safety of both worshipers and priests, all worshipers
receiving the Eucharist must have their hands disinfected prior
to doing so. Thank you for your cooperation.
ZAPISY NA MSZĘ ŚW.
Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją
pandemii wciąż jest wymagane zapisywanie się na
niedzielną Mszę św. Można to uczynić na naszej stronie
internetowej lub dzwoniąc do biura parafilanego (773)
3423636. Należy podać swoje imię i nazwisko, godzinę
Mszy św. oraz ilość osób. Bardzo prosimy na Mszę św.
przynosić swoje maseczki i pamiętać o dezynfekcji rąk.

ST. HYACINTH BASILICA

I NIEDZIELA ADWENTU

29 LISTOPADA 2020

ROZWAŻANIE NA 1. NIEDZIELĘ ADWENTU

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Ewangelia Mk 13,33-37
Czas Adwentu to nie tylko
okres w liturgii Kościoła,
poprzedzający
Boże
Narodzenie. To musi być
przede wszy stkim czas
osobistego oczekiwania na
Mesjasza, który ma przyjść i odnowić wszystko. To nie
może być jednak tylko jakieś bierne oczekiwanie, które
by niczego od nas nie żądało. To ma być raczej czas
przygotowania, a to oznacza konieczność działania i
konkretnych decyzji. Na ten czas Jezus kieruje do nas
jasne i wyraźne wezwanie: „Czuwajcie więc, bo nie

30 listopada - Św. Andrzeja Apostoła
Niewiele wiemy o patronie dnia dzisiejszego.
Jednak kluczowe informacje wydają się
wystarczyć, aby dostrzec jego charyzmat. Był
on pierwszym z powołanych uczniów Pana,
który słowem przyprowadził do Jezusa Piotra,
swego brata. Widać tu, że Andrzej własnym
życiem, czego kulminacją był moment
męczeńskiej śmierci, głosił Chrystusa. Dlatego
umarł - jak podaje tradycja - na krzyżu w
kształcie litery X, która jest pierwszą literą imienia Chrystusa w
języku greckim. („Oremus”)

wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz
co wam mówię, do wszystkich mówię:
Czuwajcie!” (Mk13,36-37). A więc czuwanie i modlitwa

mają być znakiem naszego Adwentu.
Czuwać to znaczy nie spać i być trzeźwym. Bo tylko taki
człowiek może dobrze widzieć i odpowiednio reagować
na to, co się w nim i wokół niego dzieje. Tylko taki
człowiek ostatecznie nie przeoczy chwili, w której Pan
przyjdzie, ale przygotowany na nią, bez ociągania się
wstanie i pójdzie tam, gdzie On go zechce poprowadzić.
W modlitwie natomiast człowiek przedstawia Bogu z
wiarą to wszystko, co w nim potrzebuje Bożej obecności
i szczególnego dotknięcia Jego łaską. Możemy więc
chyba tak powiedzieć: w czuwaniu człowiek patrzy na
siebie i sam się angażuje. W modlitwie zaś patrzy na
Boga i Jego prosi o zaangażowanie.
Więc wejdź w głąb! Zacznij od postanowienia, by w tym
miesiącu spędzać więcej czasu na modlitwie. Skorzystaj
z różnych źródeł, aby z otwartym sercem rozważać
czytania mszalne. Bierz udział w życiu swojej parafii,
być może poprzez adorację Najświętszego Sakramentu
czy pomoc potrzebującym. Weź książkę duchową lub
czytaj Pismo Święte, aby jeszcze bardziej pogłębić i
zrozumieć swoją wiarę. To właśnie taki, czujny i
rozmodlony ma być nasz Adwent.
o. Jerzy Sermak SJ

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.
CHICAGO

3 grudnia - Św. Franciszka Ksawerego, kapłana
Franciszek urodził się 7 kwietnia
1506 r. na zamku Xavier w kraju
Basków (Hiszpania). Na studiach
teologicznych zapoznał się z bł.
Piotrem Favre i św. Ignacym
Loyolą. 7 kwietnia 1541 r. Święty
wyruszył na misje do Indii. Tam w Goa zabrał się energicznie
do wygłaszania kazań, katechizacji dzieci i dorosłych,
spowiadał, pomagał ubogim. Katechizował również tubylców.
Założył dwa kolegia jezuickie. Udał się też do Japonii, gdzie
nawrócił ok. 1000 Japończyków . Po powrocie do Indii utworzył
nową prowincję zakonną, założył nowicjat zakonu i dom
studiów. Umarł w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 r. Jego ciało
spoczywa w Goa w kościele jezuitów. Pozostawił wiele listów.
Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Paweł V w 1619
r., a już w trzy lata potem kanonizował Franciszka Ksawerego
papież Grzegorz XV. W 1910 r. papież św. Pius X ogłosił św.
Franciszka patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary, a w 1927 r.
papież Pius XI ogłosił naszego Świętego wraz ze św. Teresą od
Dzieciątka Jezus głównym patronem misji katolickich. Jest
patronem Indii i Japonii oraz marynarzy. Orędownik w czasie
zarazy i burz.

2 GRUDNIA - URODZINY
KS. PROBOSZCZA

Drogiemu Ks. Proboszczu!
Z okazji urodzin pragniemy
złożyć najserdeczniejsze
życzenia obfitych łask Bożych
błogosławieństwa, zdrowia, radości i światła
Ducha Świętego na każdy dzień kapłańskiej
posługi oraz matczynej opieki Maryi.
Szczęść Boże,

Współbracia, Siostry Misjonarki,
Pracownicy oraz Parafianie i Przyjaciele.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

1 NIEDZIELA ADWENTU

29 LISTOPADA 2020

Odnów Mój Kościół (VI część)
Wołanie Chrystusa o odnowę naszej współnoty parafialnej św.
Jacka i w sensie szerszym lokalego kościoła naszej Archidiecezji
Chicago, pragniemy podjąć indywidualnie i wspólnotowo. Nie
możemy stać na marginesie wspólnoty i biernie się przypatrywać
zmianom, które i nas dotyczą. Każda wspólnota lokalna, wierni
pod przewodnictwem swoich pasterzy, wypracowuje plan pracy na rok bieżący i „strategiczny” na lata przyszłe. W
tym planie zawarta jest wizja duszpasterska: duchowe oraz materialne potrzeby parafii, na przeciw którym trzeba
wychodzić odważnie i realnie. Patrząc na zaprezentowane scenariusze podane przez Archidiecezjalny Zespół tworzący
grupę „Odnów Mój Kościół” pragniemy ustosunkować się do niego podając swoje sugestie, propozycje, rozwiązania i
pytania, które nas nurtują.
Sugestie i propozycje odnoszą sie do scenariusza # 1. Czyli zostajemy sami jako wspólnota parafialna. Aby przekonać
Biskupa Błażeja do tego scenariusza potrzeba nam zaprezentować nasz plan strategiczny dotyczący:
• Duszpasterska troska (posługa sakramentalna, praca formacyjna naszych wiernych poprzez prowadzone grupy
modlitewno – apostolskie)
• Troska katechetyczna dzieci i młodzieży: Sobotnia Polska Szkoła i Niedzielny Program Katechetyczny.
• Ewangelizacja naszych rodzin. Ewangelizacja naszej dzielnicy Avondale w ramach terytorium parafii
• Dzielenie się z wiernymi różnych kultur i tradycji wypracowanym doświadczeniem i dorobkiem 126 lat istnienia
parafii.
• Jak mądrze zagospodarować budynki parafialne? Jak dostosowac do potrzeb i planu duszpasterskiego dom sióstr i
budynek szkoły parafialnej?
Sugestie i propozycje odnoszące sie do scenariusza #2. Czyli jesteśmy połączeni z parafią Matki Bożej Łaskawej.
Przy czym tamta parafia jest filą Jackowa.
• Jak widzimy współpracę w ramach dwóch parafii o różnych „korzeniach”, duszpasterskich wyzwań?
• Dalej zachowujemy duszpasterstwo otaczając opieką polską i amerykańską grupę etniczną oraz wychodząc na
przeciw hiszpańsko - angielskiej grupie wiernych, którą tworzy wspólnota Matki Bożej Łaskawej?
• Przenikanie tych wspólnot jest dużym wyzwaniem jęzkowym, kulturowym i duszpasterskim. (Kiedyś biskupi z

Chicago wołali o pomoc kapłanów z rodzimych państw grup etnicznych, którym posługiwano w ich własnym języku,
znając swoich wiernych z ich tradycji, zwyczajów, mentalności)

• W obliczu spadku powołań wszyscy stajemy przed wyzwaniem o kondycje naszych wspólnot, jeżeli personalnie
sytuacja się nie zmieni.
• Wyzwanie, przed którym stoimy „woła” o nowe metody duszpasterskie. My jako duszpasterze i wierni tworzymy
klimat i rzeczywistość naszych wspólnot.

Dobre propozycje mile widziane. Proszę o szczere odpowiedzi i sugestie: jak widzimy te dwa scenariusze w naszej
nowej rzeczywistości ??
Ks. Stanisław Jankowski CR

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę 6 grudnia
na Mszę św. w ich intencji o godz. 12:30
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA GRUDZIEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
Życie modlitwy
Aby nasza osobista relacja z Jezusem
Chrystusem była ożywiana przez
Słowo Boże i przez życie modlitwy.
CHICAGO

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty
3 grudnia - Pierwszy Czwartek

W pierwszy czwartek modlimy się w intencji nowych powołań
kapłańskich i zakonnych.

4 grudnia - Pierwszy Piątek

Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.

5 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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA ADWENTU
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

November 15, 2020 - 15 listopada 2020
No collection - Church closed due to
Covid-19 Quarantine

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

November 22, 2020 - 22 listopada 2020
DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION THE WEEKLY
REPORT WILL BE POSTED IN THE NEXT BULLETIN

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy Św.
odbywa się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę
miesiąca po Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy
________________________________________________________________________________________

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.

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

SPRZEDAŻ CIAST
Polska Szkoła im. Kard.Wyszyńskiego
serdecznie zaprasza do zakupu
domowych wypieków i ciast oraz
ozdób choinkowych w niedzielę, 6
grudnia, po Mszy św.
DOCHÓD ZE
SPRZEDAŻY
PRZEZNACZONY JEST
NA POTRZEBY SZKOŁY.
ZAPRASZAMY

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

Drodzy Parafianie!
Słowa kieruję do zainteresowanych, którzy posiadają
własne firmy i do tych, którzy pracują w tych firmach,
dzieląc się własnym talentem, umiejętnościami i są
zainteresowani stworzyć przy naszej parafii Radę
Kontraktorską (kontraktorów), którzy rzeczowo, fachowo
mogliby doradzić ks. Proboszczowi w sprawie utrzymania
naszych budynków i przeprowadzenia prac remontowych
począwszy od naszego kościoła, szkoły, konwentu oraz
parkingi. Zainteresowanych proszę o kontakt ks. Proboszczem
dzwoniąc na numer parafialny: 773 342-3636 wew. 123.

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the repairs.
Thank you for your generosity and
continued support of our parish.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na naprawy.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary na ten cel.
CHICAGO

W każda środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. 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

