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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
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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 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - Blessing for Donald Trump and America; God’s blessing for
Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine Nazimek; Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Zofii; +Janina, Antoni, Zbigniew Szmit;
+Danuta Ocytko
TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; For Donald Trump &
America; Successful surgery of Denise de los Reyes; Health & blessing
for Paul; +Fr. Adam Piasecki; +Dr. Glory de los Reyes 40 death anniv.
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Ewy i jej rodziny; +Aleksandra i
Władysław Woronowicz
WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 18
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Genowefa i zmarli z rodziny
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; Blessing for Donald
Trump; +Edward & Lorraine Nazimek, +Charlotte Zbikowski;
7:00 PM - W intencji uciekających się do Boga przez przyczynę św.
ojca Pio; +Stanisława, Grzegorz, Mieczysław Burczak
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 19
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; God’s blessing for Beatriz Zunino; Blessings for Donald Trump
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, seminarzystów; dzieci w Afryce
oraz ofiarodawców, dobroczyńców i ochotników” Misji dla Ubogich”;
+Apolonia, Leon, Tomasz Cieślak
FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; For Donald Trump &
America; +Charlotte Zbikowski; +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr.
Adam Piasecki; +Ban Gallardo and Ging Gallardo; +Violeta Unabia
7:00 PM - +Janina i zmarli z rodziny; +Halina, Wiktor, Radek
Brzezicki; +Stanisław Siwiec -3 tyg. po śmierci;
SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 21
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Danuta Ocytko; +Lucyna Dębek i jej rodzice;
8:00 AM - For Donald Trump & America; Health & blessing for Paul;
Blessings for Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine Nazimek;
11:30 AM -Wedding: Caleb Blackmur & Allison Achtel
2:30 PM - Wedding: Marcin Rakus & Katarzyna Koterba
4:00 PM - Wedding: Krzysztof Król & Karolina Lesniewska
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 22- CHRIST THE KING
6:00 AM - O potrzebne łaski dla Ignacego i Piotra Pelczara; O potrzebne
łaski dla Elżbiety i Krzysztofa Mroczkowskich;
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family; God’s
blessing for Beatriz Zunino; For Donald Trump & America; +Jan Plewa;
9:00 AM - O Boże błog. dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w dniu
patronalnego święta; Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błog. dla Romana i Józefy Kukla w 60 rocz. małżeństwa w Polsce;
+Edward Haruza, +Lucjan Milewski, +Stanisław i Zbigniew Uss i zm z
rodz.; +Stanisława i Konstanty Olechno i zm.z rodz.; +Andrzej Niemiec
10:45 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; +Gregorio Valdez;
+Teresita Valdez; +Saturnina Valdez; +Edward & Lorraine Nazimek,
12:30 PM - W intencji Sióstr Misjonarek w dniu patronalnego święta;
Dziękczynna za darczyńców, wolontariuszy i przyjaciół „Misji dla
Ubogich” z okazji 3. rocz. powstania; +Danuta Ocytko, +Anna Maj,
+Jan, Wiktoria, Marcin Wilgusz, +Ks. Adam Piasecki
5:00 PM - For the living & deceased parishioners;
6:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych parafian i dobrodziejów:

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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL

Caleb Blackmur & Allison Achtel
Marcin Rakus & Katarzyna Koterba
Krzysztof Krol & Karolina Lesniewska
BAPTISM / CHRZTY
Leonardo Poplawski;
Cefen Rain Tong Ngysa

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Andrew Kolosa
† Jerry Gubernat
† Ann Slota
† Stefan Adamczyk
† Władysława Krzysztoń
Eternal rest grant unto them, o Lord, and let perpetual
light shine upon them. May they rest in peace. Amen

33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
11/18 The Dedication of the
Basilicas
of Saints Peter and Paul
Already in the twelfth century
there was being celebrated
today the anniversary of the dedication of the basilicas of
St Peter at the Vatican and St Paul in the Via Ostiense by
Pope St Silvester and Pope St Siricius in the fourth
century. More recently this commemoration has been
extended to the whole Church, honouring the two
greatest apostles of Christ just as the anniversary of the
dedication of St Mary Major (5 August) celebrates the
motherhood of the Virgin Mother of God.
11/21 The Presentation of the
Blessed Virgin Mary
In unity with Eastern
Christianity, and commemorating
the dedication in 543 of the New
Basilica of Saint Mary, built next
to the Temple at Jerusalem, this feast celebrates Mary’s
“dedication” of herself to God from her infancy, inspired
by the Holy Spirit, whose grace had filled her ever since
her immaculate conception.

THANKSGIVING DAY
This year we celebrate Thanksgiving Day
on Thursday, November 26th.
As always we will celebrate
a Thanksgiving Mass at 10:30 AM
followed by a traditional
Thanksgiving dinner.
Please call the Parish office
if you plan on attending the dinner.

During the month of November we
pray for all the deceased. Anyone
wishing to enroll deceased
members of their family or friends
into this month of prayer are asked
to do so by writing their names on
the All Souls Day Envelopes.
Envelopes can be found in your box
of parish envelopes and have been placed at the doors of
the Church. Those enrolled will be remembered at all
masses during the month of November.
CHICAGO

NOVEMBER 15, 2020
SUNDAY REFLECTION (source: Word Among Us)
MATTHEW 25:14-30

A man . . . called in his servants
and entrusted his possessions to
them. (Matthew 25:14)
Valued at nearly twenty years’ wages, even one talent
was an astonishing amount of money. So the master
was not giving his servants a small gift or an
insignificant coin. While we often think these talents
represent our own gifts or abilities, a number of
commentators suggest that we look at them as the
extremely valuable gifts of mercy and love that God
lavishes on us. And as we learn from the servant who
hid his talent, those gifts multiply, not when we try to
guard and keep them, but when we use them!
That’s where our first reading comes in. The
“worthy wife” of Proverbs 31:10-31 is not just a quaint
lesson, or worse, the product of a patriarchal society.
Her story is much closer to the servant in today’s
Gospel who doubled his five talents by using them—by
multiplying mercy and love by sharing it.
Look at how she is described: She works busily
within her household and does it “with loving
hands” (Proverbs 31:13). But she doesn’t stop there.
“She reaches out her hands to the poor, and extends her
arms to the needy” (31:20). She does not hoard the selfgiving love and compassion she has received from God.
She generously gives it away, both to her family and to
anyone she sees in need.
You see, it’s not her charm or beauty that gives
her value. It’s her fear of the Lord, her reverence for
God. It’s the way she recognizes the wideness of his
mercy and love and imitates him by sharing them. That
is what brings her, and her whole family, such joy.
Each one of us has received God’s precious gifts
of mercy and love. Each of us has the opportunity to
open our hands and our hearts to give them away to the
people around us. The wife from Proverbs 31 did it.
Let’s go out and do the same.

“Father, you have given me precious gifts.
Help me to multiply them by sharing them.

ST. HYACINTH BASILICA

33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME

More updates about „Renew My Church”
process will be in the next bulletin.
Next week our special
collection will support the
Catholic Campaign for
Human Development.
Forty million people in the
United States live in
poverty. This collection
supports programs that
empower people to identify and address the obstacles
they face as they work to bring permanent and positive
change to their communities. Learn more about the
Catholic Campaign for Human Development at

www.usccb.org/cchd/collection

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
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.

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
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
CHICAGO

NOVEMBER 15, 2020
“The Mission for the Poor” based at
the Basilica of St. Hyacinth in Chicago,
was founded in November of 2017.
On Sunday, November 22, we cordially
invite everyone to the Holy Mass at
12:30 pm. We will celebrate the third
anniversary of our work and we will
thank the God Almighty for looking
after us.
„The Mission for the Poor” supports Polish Franciscan
missionaries working in Uganda and a Polish
Resurrectionist priest, working in Tanzania.Thanks to
the support of many people of good will and earnings
from the sale of our products, "St. Hyacinth Pierogi "
and ”John Paul II Cream Puffs", almost 200 children
can now attend school with the hope of a better future.
Thirty Ugandan seminarians are now studying to
become Franciscan missionaries with the hope they
continue the Franciscans’ work in Africa.
Thanks to you, the construction of a formation house, a
kindergarten and
two churches have
already
been
completed. Thanks
to you, water wells
will provide clean
drinking water to
many
and
hundreds of people
in the parishes
where
our
missionaries serve did not die of starvation during this
pandemic. God bless you all for your support of the
missionaries’ work in Uganda and Tanzania.
We would like to sincerely thank Rev. Stanisław
Jankowski, the pastor of St. Hyacinth Basilica for his
help and care, Rev. Steven Bartszczyn for supporting
our work, and Rev. Stanisław Lasota, our spiritual
guardian, for his guidance and prayers. We would also
like to thank all our volunteers who generously donate
their time to work for the "Mission for the Poor".
Without you, everything that is done for our brothers
and sisters in Uganda and Tanzania would be
impossible. May God bless all of you!
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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
17 listopada - św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18 listopada - Bł. Karoliny Kózkówny
Urodziła się 2 sierpnia 1898 r. we wsi Wał-Ruda k. Radłowa,
jako czwarte z jedenaściorga dzieci w ubogiej, chłopskiej
rodzinie. Będąc 16-letnią dziewczyną została zamordowana,
kiedy broniła się przed zgwałceniem przez rosyjskiego
żołnierza. Miało to miejsce 18 listopada 1914 roku. Zmarłą
szybko otoczył kult męczeństwa i świętości. 10 czerwca 1987
roku, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
20 listopada - Św. Rafała Kalinowskiego
Urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie. W 1864 r. za udział w
powstaniu styczniowym, Rosjanie skazali go początkowo na
śmierć, a potem na katorgę. Podczas dziesięcioletniego pobytu
na Syberii modlił się, wspierał swoich towarzyszy niedoli oraz
chorych, prowadził też katechezę dla dzieci i młodzieży. W
listopadzie 1877 wstąpił do karmelitów, przyjmując zakonne
imię Rafał od św. Józefa. Był cierpliwym spowiednikiem,
prowadził ponadto intensywną działalność apostolską.
21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

ŚWIĘTO
DZIĘKCZYNIENIA
Zbliża
się
„Święto
Dziękczynienia”, które w tym
roku obchodzimy w czwartek, 26 listopada. W tym
dniu zapraszamy na Mszę św. o godz. 10:30 rano.
Tradycyjnie po Mszy św. będziemy wydawać obiad w
Resurrection Hall. Bardzo prosimy zapisywać się na
listę, abyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość
obiadów. Telefon do biura parafialnego (773) 342-3636.
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
W niedzielę, 22 listopada,
obchodzimy
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. W tym dniu Siostry

Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej,

które posługują w naszej parafii, obchodzą swoje
patronalne święto. Podczas Mszy św. o godz. 9:00 rano
siostry odnowią swoje śluby zakonne. Pamiętajmy o
siostrach w naszej modlitwie i prośmy o nowe i święte
powołania do pracy wśród Polonii.

15 LISTOPADA 2020
ROZWAŻANIE
Ewangelia - Mt
O co proszę? O hojność i mądrość w
rozwijaniu swoich życiowych talentów
„Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek” (w.
14). Uświadomię sobie, że Bóg powołując mnie do życia,
przekazał mi swój majątek. Tym majątkiem jestem ja i
talenty, które mi dał. Bardzo Mu na mnie zależy.
Jak głęboko wierzę w prawdę, że nabrałem wartości w
oczach Bożych i że On mnie miłuje (por. Iz 43,4)? Jakie
jest moje poczucie własnej wartości? Czy moje życie i
powołanie przeżywam jako dar? Czy są one dla mnie
źródłem radości?
„Każdemu dał według jego zdolności” (w. 15). Nie ma
człowieka, którego Bóg by nie obdarował. Każdy
otrzymuje pełnię darów według zamiarów Stwórcy. Jakie
są moje największe talenty?
Za które z talentów chciałbym Panu Bogu szczególnie
podziękować? Czy potrafi ę zaakceptować moje braki?
Czy nie ulegam kompleksom, uczuciu zazdrości?
Talenty otrzymane od Boga kryją w sobie ogromną moc
rozwoju. Są dla mnie wyzwaniem. Domagają się mojego
współdziałania (ww. 19-25). Które z otrzymanych
talentów najbardziej rozwijam, a które zakopuję?
Zauważę, że Jezus w przypowieści o talentach kładzie
nacisk na „wierność w niewielu rzeczach” (ww. 21-23).
Dla Boga nie jest najważniejsza wielość rzeczy, które
wykonuję, ale wierność, z jaką podchodzę do
najmniejszych obowiązków. Co mogę powiedzieć o
wierności Bogu w drobnych rzeczach?
W modlitwie zawierzenia oddam Jezusowi swoje życiowe
talenty, poproszę, aby był gospodarzem mojego majątku,
strzegł go i pomagał pomnażać. Oddam Mu siebie,
powtarzając: „Rozporządzaj moim życiem według Twoich
zamierzeń!”.
Krzysztof Wons SDS

Listopad jest miesiącem pamięci o
naszych bliskich zmarłych. Specjalne
kopertki na wypominki dostępne są
przy wyjściach z Kościoła.
Wypełnione czytelnie kopertki z
imieniem i nazwiskiem zmarłych można składać razem
z ofiarą do koszyka. Jak co roku wypominki będą
czytane w naszej bazylice przez cały miesiąc listopad.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 LISTOPADA 2020
W niedzielę, 22 listopada o godz. 12:30 PM w bazylice
Św. Jacka będzie odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji „Misji dla Ubogich” na którą wszystkich
serdecznie zapraszamy.

Kolejne rozważanie i informacje na temat
przebiegu procesu: „Odnów Mój Kościół” podamy
w następnym biuletynie.
12 Tradycji AA
1. Nasze wspólne dobro powinno być
najważniejsze, wyzdrowienie każdego z
nas zależy bowiem od jedności
Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem
w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może
się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi
przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie
rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest
pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich
sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup
lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie
alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować
ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom
ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy
finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie
odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i
nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze
pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie
niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się
organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i
komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych,
którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska
wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA
nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na
przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze
zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i
filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę
wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze
o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
CHICAGO

W tym dniu będziemy celebrować 3. rocznicę powstania
Misji i będziemy dziękować Panu Bogu
Wszechmogącemu za opiekę nad nami.
„Misja dla Ubogich” przy Bazylice Św. Jacka w
Chicago powstała w listopadzie 2017 roku. Nasza Misja
wspiera pracę polskich franciszkanów, którzy posługują w
Ugandzie oraz polskiego księdza ze zgromadzenia
zmartwychwstańców posługujacego w Tanzanii.
Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli i rozprowadzaniu
naszych wyrobów takich jak „Pierogi Św. Jacka” czy
„Kremówki Papieskie,” prawie 200 dzieci uczęszcza do
szkoły z nadzieją, że w przyszłości ich życie, dzięki
edukacji, będzie lepsze. Również 30 seminarzystów z
ofiar zdobywa wykształcenie, aby móc w przyszłości
kontynuować pracę misyjną w Afryce. Dzięki Wam
zostały ukończone: budowa domu formacyjnego,
przedszkola i dwóch kościołów. Dzięki Wam studnie
głębinowe będą dostarczały czystą wodę do picia; setki
ludzi w parafiach, gdzie posługują nasi misjonarze, nie
zmarło z głodu podczas pandemii. Za to wszystko
serdeczne „Bóg Zapłać!”
Dziękujemy ks. Proboszczowi Stanisławowi
Jankowskiemu za wszelką pomoc i opiekę nad nami,
ks.Stefanowi Bartczyszynowi za wspieranie naszej pracy,
oraz ks. Stanisławowi Lasocie, naszemu opiekunowi
duchowemu, za poświęcany nam czas i modlitwę.
Pragniemy również podziękować wszystkim naszym
woluntariuszom, którzy ofiarują swój czas na pracę w
„Misji dla Ubogich”. Bez was, wszystko co jest robione
dla naszych braci i sióstr w Ugandzie i Tanzanii, byłoby
niemożliwe. Niech Pan Bóg pobłogosławi wasz trud i
poświęcenie.
ZAPISY NA MSZE 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) 342-3636.
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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

November 8, 2020 - 8 listopada 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Priests’ Health & Retirement

$ 7,530.00
$ 10,000.00
$ (2740.00)
$ 1,791.00

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
Week of 11/1 & 11/8
$1,275 - Anonymous
$1,000 - Annette Dvorak
$1,000 - Zdzisław i Stanisława Sitarz
$500 - Zdzisław Rybałtowski; Gilbert Galarza
$300 - Zenon Przytulski
$200 - Mirosław Kowalski; Stanisław Wala; Marianna Boksa,
Waldemar Koszela, Grzegorz Lepionka, Marian Wojtowicz,
$100 - James & Czesława Kolak; Krzysztof Ocytko; Stanisław
Rembeliński; Raymond Jagodzinski, Wesley Frackowiak,
Tadeusz Szczepanski, Jospeh Jurek, Joanna Rogalewska,
Bronislawa Pieniazkiewicz, Raul Madrang, Michael McGuire,
Piotr Irla, Kazimierz Czechura, Maria Sajdak, P. Kielian,,
Anna Sudomirska, Marian Zych

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
________________________________________________________________________________________

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 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”

SPRZEDAŻ CIAST
Polska Szkoła im. Kard.
Wyszyńskiego serdecznie zaprasza
do zakupu domowych wypieków i
ciast oraz oszdó choinkowych w
niedzielę, 22 listopada po Mszy św.
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
PRZEZNACZONY JEST NA
POTRZEBY SZKOŁY.
ZAPRASZAMY
SECOND COLLECTION
Today’s 2nd collection is for the repairs. Next
week (Nov 22) 2nd collection if for the
Catholic Campaign for Human Development.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona naprace
remontowe. Za tydzień (22 listopada) będzie druga
składka na Katolicką Kampanię na rzecz rozwoju
człowieka.
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

