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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
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 - DECEMBER 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Janusz Nadolny
8:00 AM - Blessings for Beatriz Diaz,+Edward & Lorraine
Nazimek, +For deceased Anniversary: Belia Orellana and
Alberto Gonzales
7:00 PM - +Jacek Ratajczyk
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 7
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Janusz Nadolny
8:00 AM - Blessings for Beatriz Diaz, + Mary Kopinski-4th Ann.
of Death, +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie i z prośbą o
dalszą opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla Jessica
Peterson w dniu urodzin, +Jacek Ratajczyk
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 8
IMMACULATE CONCEPTION / NIEP. POCZĘCIA NMP
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - Blessings for Beatriz Diaz,+Edward & Lorraine
Nazimek, + Jacek Ratajczyk
12:30 PM - +Maria Holewa
5:30 PM - +Fr. Jan Zimolong
7:00 PM - +Janusz Nadolny
THURSDAY / CZWARTEK - DECEMBER 9
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Wacław, Antoni, Józef, Teofila Myśliwiec
FRIDAY / PIĄTEK - DECEMBER 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Janusz Nadolny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Piotr Mikielski
SATURDAY / SOBOTA - DECEMBER 11
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek,
Family, +Edward & Lorraine Nazimek, +Ernesto Gonzalez,
+Victoria Ceron, +Janusz Nadolny
4:00 PM -Wedding: Matthew Toupin & Abigail Link
5:30 PM - +For the living and deceased members of Nazimek
Family,+Michael Connolly Sr.&Jr;+Irene Bork,+Stanley A.
Deron
7:00 PM - +Janusz Nadolny
SUNDAY / NIEDZIELA - DECEMBER 12
THIRD SUNDAY OF ADVENT / III NIEDZIELA ADWENTU
6:00 AM - +Danuta Żyszkowska, +Denis Radko
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, Health & Blessings for
Guadalupe Lopez Family, Health & Blessings for Silvia Castillo
Family, +Victoria Ceron, +Camilo Alarcon, +Ernesto Gonzalez,
+Socoro Gonzalez, +Jan Plewa
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew i Janina Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Edward i
Władysława Krzysztoń, +Ireneusz Filip, +Danuta Żyszkowska,
+Zygmunt Sitarz, +Władysława Wicek, +Konstanty Babiński
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward i
Władysława Krzysztoń, + Mary Kopinski-4th Ann. of Death
12:30 PM - Za Parafian; O łaskę uwolnienia od złego dla całej
rodziny, +Jan Binkul, +Kazimierz Galwas w 3-cią roczn. śmierci
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REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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

† Dorota Zuzanna Dąbrowska
† Zofia Korgol
† Dariusz Kwiecień
† Paul Bucki

ST. HYACINTH BASILICA

SECOND SUNDAY OF ADVENT
REFLECTION
Gospel: Luke 3:1-6
This week and next, our Gospel readings
invite us to consider John the Baptist and
his relationship to Jesus. John the Baptist
appears in the tradition of the great
prophets, preaching repentance and
reform to the people of Israel. To affirm this, Luke quotes at
length from the prophet Isaiah. John baptizes for repentance
and for forgiveness of sins, preparing the way for God's
salvation.
The three Synoptic Gospels—Mark, Matthew, and Luke—
attest to the importance of the baptism of John in preparing
for Jesus. Only the Gospel of Luke, however, extends the
connection between these two men to their birth. The first
two chapters of Luke's Gospel contain the Infancy
Narrative, which tells about the births of John the Baptist
and Jesus. These stories set the stage for the beginning of
Jesus' public ministry in chapter 3.
The evangelist Luke is the author of the Gospel that bears
his name, and he also wrote the Acts of the Apostles as a
continuation of the story of Jesus and the Church. In these
two works, Luke's sense of time and history emerges. He
identifies three epochs of salvation history: the time before
Christ, the time of Christ, and the time of the Church and
the Holy Spirit. In today's Gospel reading, as elsewhere,
John the Baptist is presented as the figure who bridges the
time before Christ and prepares the way for Christ's own
ministry.
In today's Gospel we also note Luke's attention to political
and historical detail. Luke shows that salvation is for all
people and situated in world events. Therefore, Luke lists
the political and religious leaders at the time of John's
appearance in the desert. Salvation is understood as God's
breaking into this political and social history.
John's preaching of the coming of the Lord is a key theme of
the Advent season. As John's message prepared the way for
Jesus, we too are called to prepare ourselves for Jesus'
coming. We respond to John's message by repentance and
reform of our lives. We are also called to be prophets of
Christ, who announce by our lives the coming of the Lord,
as John did.(loyolapress.com)

DECEMBER 05, 2021
LITURGICALLY SPEAKING
12/6 Monday of the 2nd week of
Advent - 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.

2/8 Solemnity of the Immaculate Conception
********* Holy Day of Obligation*********
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.

12/9 Saint Juan Diego
Cuauhtlatoatzin(1474 - 1548)
He was born in about 1474 in Cuauhtitlan in the kingdom
of Texcoco, part of present-day
Mexico. As an adult he embraced
Christianity and he and his wife were
baptized. In 1531 the Mother of God
appeared to him, on the hill called
Tepeyac near Mexico City, and told
him to ask the bishop to have a
church built on the spot. Through the
purity of his faith, his humility and
his fervor, a church was built, in
honor of Our Lady of Guadalupe.

NEW SCHEDULE OF HOLY MASSES
Weekday Masses
6:00 am - English, 8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday Masses
8:00 am - English, 5:30 pm - English
7:00 pm - Polish
Sunday Masses
6:00 am - Polish, 7:30 am - English
9:00 am - Polish, 10:45 am - English
12:30 pm - Polish
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

SECOND
OUR LORD
SUNDAY
JESUS CHRIST,
OF ADVENT
KING OF THE UNIVERSE
Misja dla Ubogich działajaca od czterech lat przy
bazylice Św. Jacka wspiera dzieła misyjne polskich
Księży Zmartwychwstańców posługujących w Tanzanii
oraz Ojców Franciszkanów w Ugandzie .
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli w akcje
misyjne: rozprowadzanie kremówek, pierogów, udział w
pielgrzymkach oraz innych wydarzeniach parafialnych,
możemy zebrac fundusze dla ubogich. Otrzymaliśmy
prośbę z Tanzanii o adopcję 35 dzieci oraz zakup książek
z parafii gdzie posługuje ksiądz Maciej Braun .
Zapraszamy Was, kochani parafianie i przyjaciele misji,
do udziału w nastepujących wydarzeniach:
1) Do udziału we Mszy Św. Dziękczynnej za cztery lata
istnienia Misji dla Ubogich w niedzielę 12 grudnia o
12:30 pm oraz do obejrzenia krótkiej prezentacji o
misjach w Tanzanii .
2) Na spotkanie do kawiarenki, gdzie będzie można
równiez dokonać adopcji dzieci z Tanzanii .
Można będzie również wesprzeć działania Misji dla
Ubogich poprzez zakup kremówek papieskich i książek
z Afryki po Mszy Św. o 7:00 pm. w sobotę 11 grudnia
oraz w niedzielę 12 grudnia po wszystkich Mszach Św.
Jak zawsze, 100% ofiar jest przekazywane na potrzeby
misyjne w Tanzanii i Ugandzie .

Bóg zapłać za hojne dary Waszych serc
i za wszelką pomoc !

Misja dla Ubogich serdecznie dziękuje parafianom i
przyjaciołom za udział w spotkaniu z O. Marcinem
misjonarzem z Ugandy.

OPŁATKI
Zachęcamy do zaopatrzenia się w opłatki na Wigilię.
Można je nabyć po wszystkich Mszach Świętych w
zakrystii.
***************************
The traditional Polish Christmas
wafers - Opłatki - are available in
the sacristy after all Masses.
CHICAGO

NOVEMBER
DECEMBER21,
05,2021
2021

PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve Bartczyszyn
CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr. Tomasz
Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła CR, Fr.
Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr. Miroslaw
Stepien SCh, Dolores Kielas, Monika Krzyżewski, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia
Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle Martin, Susan Kalandyk,
Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose Bruna, Anna
Borzym, Ted Noga, John Kubitz, Toru Nagai Family, Gena &
her children, Armando Salas, Grażyna i Jacek Szymańscy,
Jean Kwon, Ewa Badura, Dennis K., Stella Milarski, Claudia
Olimpia, Claudia Dorin, Arnold Schutten, Marek Olędzki,
Helena Maciołek.

Please double check the Prayer List to see if any names need to
be removed or added. Please call our Parish Office to request
any changes.

Congregation of the Resurrection USA
Province

† Rev. Francis Rog, C.R.
Born: January 12, 1930 ---------------91 years old
First Vows: January 6, 1949----------72 years in
religious life
Ordained: September 24, 1955-------66 years as a
priest
Died on November 29, 2021
Eternal rest grant on to Fr. Francis O Lord, and let
perpetual Light shine upon him.

ST. HYACINTH BASILICA

UROCZYSTOŚĆ
II
NIEDZIELA ADWENTU
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 3, 1-6
O CO PROSZĘ?
O ŁASKĘ UZDROWIENIA Z
NAJWIĘKSZYCH ZNIEWOLEŃ

Zauważę, że Bóg kieruje słowo
do Jana w trudnym czasie i
okolicznościach. Jest to czas ucisku i niewoli (ww. 12). Pomyślę o mojej codzienności. Czy wierzę, że Bóg
kieruje swe słowo także do mnie w codziennych
wydarzeniach? Co mogę powiedzieć o mojej postawie
wyciszenia i słuchania?
Zauważę, że Bóg skierował słowo do Jana na pustyni
(w. 2). Czy na co dzień szukam pustyni (cisza,
modlitwa osobista, dni skupienia, rekolekcje)? Co
najbardziej zakłóca mi ciszę i pokój serca?
Jan wzywa ludzi do nawrócenia (w 4-6). Czy jest we
mnie pragnienie i chęć nawrócenia? Co mogę
powiedzieć o moich codziennych rachunkach sumienia
i o korzystaniu z Sakramentu Pokuty?
Jan wzywa mnie do „wyprostowania” ścieżek życia.
Szczerze porozmawiam z Jezusem o tych zakamarkach
mojego życia, które są wykrzywione zakłamaniem i
porośnięte grzechem.
Propozycja moją drogę do Jezusa (historia życia).
Zaznćwiczenia: Spróbuję narysować aczę na niej daty i
wydarzenia, które były dla mnie okazją do radości oraz
te, kiedy dominował we mnie smutek.
Jak wygląda moja droga dzisiaj? Narysuję ją: opiszę
wszystkie najbardziej kręte, wyboiste, naznaczone
grzechem i potrzebujące wyprostowania drogi.
Będę wołał do Ducha Świętego o silne pragnienie i
wolę zerwania z grzechem: „Uwolnij mnie od grzechu,
który zniewala mnie najbardziej”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

ADWENT
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

21 LISTOPADA
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2021
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Poniedziałek, 6 grudnia - Wspomnienie św.
Mikołaja, biskupa
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Od
młodości wyróżniał się pobożnością i był uczulony na
niedolę bliźnich. Swoim majątkiem, chętnie dzielił się
z potrzebującymi. Swoją modlitwą uratował rybaków
w czasie burzy od utonięcia. W czasie zarazy,
usługiwał zarażonym. Św. Grzegorz Wielki w żywocie
św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania był
długi czas uwięziony. Święty Mikołaj był biskupem Miry. Po długich latach
błogosławionych rządów zmarł 6 grudnia między 345 a 352 rokiem.
Środa, 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny - święto obowiązkowe
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest
dogmatem wiary ogłoszonym 8 grudnia 1854
r. bullą „Ineffabilis Deus” przez papieża Piusa
IX, w Bazylice św. Piotra w Rzymie w
obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i
biskupów. 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.” Maryja od momentu swojego poczęcia
została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się
dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu
pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką
Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe Boże macierzyństwo Maryi,
uchronił ją przed grzesznością.
„Dzień ten jest dniem wielkiego niezwykłego daru Bożego, jest
dniem podziękowania za dary łaski Bożej i za dar największy
Matki Bożej, Niepokalanego Poczęcia...Jest dniem proszenia o
łaskę dla innych ludzi, o łaskę, aby nie rozpaczać. O Matce
Najświętszej nigdy nie powiedziano, że rozpaczała… Maryja
chyba zawsze widziała Boga. Jest Matką nadziei w naszej
ludzkiej rozpaczy." - ks. Jan Twardowski

Czwartek, 9 grudnia - Wspomnienie św. Juana Diego
z Guadalupe
Juan Diego urodził się ok. 1474 r. w
plemieniu miejscowych Indian, na
terytorium Meksyku. Na wzgórzu
Tepeyac ukazała mu się Święta Boża
Rodzicielka. Zgodnie z życzeniem Maryi,
na wzgórzu wybudowano kaplicę a potem
Kościół, ku czci Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe, w którym umieszczono Jej
cudowny wizerunek odbity na płaszczu
Indianina. Juan do swojej śmierci w 1548
r. żył i posługiwał w pobliżu tej świątyni.
W 2002 r. został kanonizowany przez
Jana Pawła II.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
II
NIEDZIELA ADWENTU
DECEMBER 12
SECOND COLLECTION FOR THE RETIREMENT
FUND FOR RELIGIOUS

In good times and bad, senior Catholic sisters,
brothers, and religious order priests have served our
Church and world. Today, they pray for a world that
is hurting. Yet hundreds of religious communities
do not have enough retirement savings and struggle
to provide for aging members. Your gift to
Retirement Fund for Religious collection helps
provide medications, nursing care, and more.
Please be generous.

21 LISTOPADA
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BETHLEHEM ARTS - DECEMBER 4TH& 5TH
Welcome to our church today 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 covid19 results in 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 the weekend Masses.

Prośba o wsparcie osób zakonnych
Za tydzień (12 grudnia) druga składka jest
przeznaczona na Fundusz Osób Zakonnych. Są to
siostry i bracia zakonni, którzy poświęcili swoje
życie w pracy duszpasterskiej w naszej diecezji, a
obecnie będąc już w podeszłym wieku, nie mają
wystarczająco środków do życia. Ofiary, które
zostaną zebrane pomogą w kupnie lekarstw, a także
zagwarantują opiekę medyczną oraz zaspokoją inne
niezbędne ich potrzeby.
Prosimy o hojność serc. Bóg zapłać.

Nowy Grafik Mszy świętych
MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU
6:00 am - po angielsku, 8:00 am - po angielsku
7:00 pm - po polsku
SOBOTA
8:00 am - po angielsku, 5:30 pm - po angielsku
7:00 pm - po polsku
MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:00 am - po polsku, 7:30 am - po angielsku
9:00 am - po polsku, 10:45 am - po angielsku
12:30 pm - po polsku
CHICAGO

Friends of Restorative Justice Community Court
The Restorative Justice Community Court
was opened in August 2020 in Avondale in
Resurrection Hall St. Hyacinth Basilica.
RJCC is a criminal court, however unlike
most criminal courts, it practices restorative justice, which
means it empowers the community to create solutions to
repair the harm caused by crime and conflict.
The Restorative Justice Community Court sessions are
held every Friday from 10:30am in Resurrection Hall.
Court sessions are open to the public and community
members are welcome.

Please join us on Sunday, December 5th at 11:45am
in Resurrection Hall to learn more about RJCC and
how you can help our community.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
II
NIEDZIELA ADWENTU
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 21, 2021 - 21 listopada 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$7,194.00
$10,000.00
$2,806.00
$2,933.00

November 28, 2021 - 28 listopada 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$6,576.00
$10,000.00
$3,424.00
$6,213.00

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

215LISTOPADA
2021
GRUDNIA 2021
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji odbywają sie w każdą
niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o godz. 17:00.
________________________________________________________________________________________

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

Spotkanie członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of November 21
$600 - Anonimous
$200 - Krzysztof Ocytko, Bronisława Pieniążkiewicz, Mr
& Mrs Andrzej Pawlusiewicz, Rosario Santana, Stanisław
Smreczak
$150 - Walter Kociubinski
$100 - Anna Ścisłowicz, Lilia Czaja, Joseph Kopinski,
Andrzej Balenda, Zenobia Milewski, Czesław & Elżbieta
Garbarz, Stanisław Rembelinski, Ms. Barbara Molska,
Juan A. Diaz, Mieczysław Gaj, , Anonimous, George
Sadilek
Weekend of November 28
$325 - Anonimous
$200 - Krzysztof Ocytko, John Kustra, Danuta Pluta
$150 - Michael P. MgGuire, Grzegorz Szeszko
$140 - Roman Kulesza
$100 - Stanisław Kielbasa, Joseph Kopinski, Grzegorz
Mucharski

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the repairs.
December 12 - Retirment Found For Religious
December 19 - Christmas Flowers
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
remonty.
12 grudnia - Fundusz Emerytalny Osób
Zakonnych
19 grudnia - Kwiaty na Boże Narodzenie
CHICAGO

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

POLISH AMERICAN ASSOCIATION

3834 North Cicero Avenue • Chicago, Il 60641 •
773/282-1122 • Fax 773/282-4718

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w styczniu 2022.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele. Lokalizacja klas na północnej i południowej stronie
Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
773-282-1122 x400 lub (773) 481-5400
BAZYLIKA ŚW. JACKA

