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PIOTR MRUGAŁA  
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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE  

WEEKDAY / W TYGODNIU 
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);  

8:00 A.M. (Eng); First Friday-  
5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 

 

HOLY DAY ANTICIPATED /  
  W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH 

7:00 P.M. (Pol.) 
 

HOLY DAYS OF OBLIGATION / 
W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE 

6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);  
8:00 A.M.(Eng.); 12:30 P.M. (Pol.);  
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 

 

SUNDAY ANTICIPATED /  
NIEDZIELNA W SOBOTĘ 

5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.); 
 

SUNDAY/ W NIEDZIELĘ 
6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);  

9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);  
12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);  

6:30 P.M. (Pol.); 

PARISH STAFF 



 Parish Web Page and Facebook 
 

Check out the new Parish 
Website:sthyacinthbasilica.org. 
and the official Parish 
Facebook page by clicking on 
the link on the home page of 
the website.   

 

Parafialna Strona Internetowa i Facebook 
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej: sthyacinthbasilica.org. 
Zapraszamy również na naszą oficjalną 
stronę na Facebook’u, na którą można 
wejść klikając na link na głównej stronie 
naszej Bazyliki.  

CONVENT / DOM SIÓSTR 
3620 West Wolfram Street, Chicago, Illinois 60618 

(773) 278- 4404 

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 

MONDAY—SATURDAY:  7:45 A.M. & 6:45 P.M. 
SATURDAY:                                5:00 P.M. 
 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 A.M. & 6:45 P.M. 
SOBOTA:                               5:00 P.M.  

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. 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - October 9 
6:00 AM  - For Priests and Sisters serving in our parish; 
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny, 
Stanisława i Lucyny; ††Wacław, Teofila, Józef, Antoni 
Myśliwiec; 
8:00 AM -  †Rev. Leonard Krzywda, C.R.; 
7:00 PM -  O pokój na świecie; 

 TUESDAY / WTOREK - October 10 
6:00 AM - For God’s blessings for Resurrectionists; 
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM -  †Ronald Zygmunt; 
7:00 PM -  O pokój na świecie;  

WEDNESDAY / ŚRODA - October 11 
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.; 
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, 
Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa;  
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;  
7:00 PM - O pokój na świecie; 

THURSDAY / CZWARTEK - October 12 
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;   
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.; 
7:00 PM -  †Ks. Chester Mitoraj, C.R.; 

FRIDAY /PIĄTEK - October 13 
6:00 AM - †Rev. Frank Majewicz, C.R.; 
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;  
8:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.; 
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę dla rodzin: Piotrowski, Jaworski, Macugowski, 
Chałczyński, Pleczeluk, Sobczyk i Russi; O zdrowie dla Artura 
Piotrowskiego oraz potrzebne łaski dla Artura i Asi 
Piotrowskich oraz Bogdana; 

SATURDAY /  SOBOTA - October 14 
6:00 PM -  †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;  
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jadwigi 
Klusek w dniu imienin; ††Za zmarłych z rodziny Małeckich; 
††Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;  
1:00 PM  -Michael Wehby & Violet Prokopek 
2:30 PM  - Brian Doyle & Katarzyna Brudniewicz 
4:00 PM  - Mark Orwat & Janina Burdzy  
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike 
Bialas; †Martin Zygmunt; 
7:00 PM - †Antoni Daniłowski i za zmarłych z rodziny 
Daniłowskich;  

SUNDAY / NIEDZIELA - October 15 
6:00 AM  - †Br. Tom Iwicki, C.R.;  
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke; †Stanisława 
Maszkiewicz; 
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Jadwiga Polak; 
†Stanisław  Łowisz;  
10:45 AM - God’s blessings for Mary Kopinski; †Alexis Jaynah 
Villasin; ††Harriet & Matthew Czajkowski; †Barbara Sadilek;  
12:30 PM - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Anny i Stanisława Sądelskich w 50. rocznicę 
ślubu; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Angeliki i 
Gabrieli Garbacz oraz dla ich rodziny; †Ryszarda Kokoszka w 
1. rocznicę śmierci; †Alicja Głąb;  
5:00 PM - For parishioners;  
6:30 PM - Za parafian;      

MARRIAGE BANNS / 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

 

FIRST CALL 
Paweł Piotr Cisak & Marta Milewska 

 

SECOND CALL 
Frank Malawski & Anna Barzycka 
Marco Mascarinas & Dianne Perez 

Marcin Duchnicki & Katarzyna Cichon 
 

THIRD CALL 
Michael Wehby & Violet Prokopek 

Brian Doyle & Katarzyna Brudniewicz 
Mark Orwat & Janina Burdzy  
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10/8  27th Sunday of the year 
 

10/9  St Denis (- 258) 
 

As might be expected for a saint of such an early period, 
practically no hard facts about Saint Denis survive. Ac-
cording to St Gregory of Tours, writing some 300 years 
later, Denis came to Gaul from Rome in the middle of the 
third century. He arrived at what is now the Ile de la Cité 
in Paris, where he built a church, arranged the regular 
celebration of Mass, and preached the Gospel. Together 
with two members of his clergy he was martyred near the 
city. 
 

Blessed John Henry Newman (1801 - 1890) 
 

Born in London in 1801, he was 
for over twenty years an Anglican 
clergyman and Fellow of Oriel 
College, Oxford. His studies of the 
early Church led him progressively 
towards Catholicism, and in 1845 
he embraced “the one true fold of 
the Redeemer”. In 1847 he was ordained priest and went 
on to found the Oratory of St Philip Neri in England. He 
was a prolific and influential writer on a variety of sub-
jects. In 1879 he was created Cardinal by Pope Leo XIII. 
Praised for his humility, unstinting care of souls and con-
tributions to the intellectual life of the Church, he died in 
Birmingham on 11 August 1890.  
He was beatified by Pope Benedict XVI at a ceremony in 
Birmingham on 19 September 201 

10/10  Tuesday of  of week 28 of the year 
10/11 Wedneday of week 28 of the year 
10/12 Thursday of week 28 of the year                                                      
10/13 Friday of week 28 of the year 

10/14   Pope St. Callistus I (-222) 
The question of what to do about re-
pentant sinners was a matter of intense 
debate and dissension in the early 
Church, and many of the violent splits 
in the Church of the early centuries 
hinged on this very point. What were 

you to do if someone committed a serious sin? The rigor-
ists – we might call them the “slip once and you’re 
damned” school – held that once you had done such evil 
acts you were for ever separated from the true, the pure 
Church, and there was no way back. Callistus decreed 
that sinners – for example, fornicators and adulterers – 
could be readmitted to communion if they repented and 
did penance for their sin. Callistus based the theology of 

LITURGICALLY SPEAKING 

 

POPE FRANCIS TWEET  
I have chosen this theme for World  

Communications Day 2018: “The truth will 
set you free” (Jn 8:32). Fake news and  

journalism for peace.  In our times we need 
to pray so much – Christians, Jews,  

and Muslims – for peace. 

PRAY FOR THE SICK 
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 

 

Monika Krzyzewski, Rev. Michal Osuch, 
Rev. Francis Rog,  

Bp. Robert Kurtz, Edward Jaskóła, Maria 
i Franciszek Wietrzak,  

Mary Kopinski, Bożena Jagielska, Annabelle,  
Rosa Maria Santos, Dominik 

 

PARISH FALL FEST 
On Sunday October 8, we will hold our 
October Parish Fest.   The Fest will begin 
immediately after the 9:00 AM Sunday 
Mass and continue till 3:00 PM  Weather 
permitting, we will hold the fest under the 
tent next to the convent.  If the weather 

does not cooperate, we will be upstairs in resurrection 
Hall.  Join us for food, beverage, music and lots of fun. 

Novena to Our Lady of Guadalupe  
Patroness of the Unborn 

 

Oh Mary, Mother of Jesus and Mother 
of Life, We honor you as Our Lady of 
Guadalupe. Thank you for pointing us 
to Jesus your Son, The only Savior and 
hope of the world.   
Renew our hope in him, That we all 
may have the courage to say Yes to life, 
and to defend those children in danger of abortion. 
Give us your compassion  to reach out to those tempted to 
abort, and to those suffering from a past abortion. 
Lead us to the day when abortion will be a sad, past chap-
ter in our history. 
Keep us close to Jesus, the Life of the World, who is Lord 
forever and ever. Amen 

 

Next week’s 2nd  
collection is for  

the renovation of the convent. 
Thank you for your support.   



(re)ENCOUNTER            
Young Adult Faith Night  
Connect. Inspire. Worship 
Friday October 20, 2017 

Join together with thousands of young 
adults at the UIC Pavilion for an event that remind you 
that you are not alone in your faith!  Discover how to 
live your dream and have an active faith life. 
Featuring Cardinal Blase J. Cupich, Mark Wahlberg and 
more! 
Register today!   Tickets $15.00  Ages 18-39 
www.reencounterchicago.org 
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Dear Parishioners of St. Hyacinth, 
 

Greeting from the Missionaries of the 
Holy Family! 

 

Thank you for opening your parish 
doors to Fr. Tomasz Grabara, MSF for 
a Mission Appeal on the weekend of July 9-10, 2017.  
He greatly appreciated your hospitality.  After receiving 
a final wire transfer, the total net appeal from the Mis-
sion office at the Archdiocese of Chicago is $5,170.00.  
May God bless you for this great act of generosity. 
 

Happy Fall Season! 
Yours in Christ the Missionary. 
 

Maurice “Maury” Prater 
Mission Advancement Director 

During the month of November 
we pray for all the deceased.  
Anyone wishing to enroll de-
ceased 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 have been placed 
at the doors of the Church.   

 
 
 
 
 
Several months ago we announced a new way that we will 
be making available for parishioners to make their weekly 
donations.  We now have our account set up and are ready 
to go.  Give Central is like direct deposit only in reverse.  
By setting up your account and logging in, your donation 
to the church can be made automatically. You choose if 
they are to be done weekly, monthly, quarterly or just 
once.  You also choose the amount that you will give.  In 
addition to the regular weekly collection, other special 
collections and second collections are listed.  All you need 
to do is type in Give Central on your computer.  Choose 
the Start Giving button, type in St. Hyacinth and then 
choose the St. Hyacinth Basilica picture.  Choose START 
GIVING and fill in the appropriate information and you 
are done. You will be able to choose that the donation be 
charged to your credit card or to your bank account. If you 
would like to set up this automatic way of donating, but 
are not sure how to set up your account, just come to the 
parish office and we will help you. If you have any ques-
tions please ask Fr. Steve. 

October Month of the Rosary 
 

A reminder that the month of 
October is dedicated to the 
Rosary.  The rosary will be 
recited in English, Monday 
through Saturday after the 
8:00 am mass. And also in 
Polish before the 7:00 pm 
Mass.   

 
World Mission Sunday 

SUNDAY, OCTOBER 22 
 

World Mission Sunday, organized by the Propagation of 
the Faith, is a day set aside for Catholics worldwide to 
recommit themselves to the Church's missionary activity 
through prayer and sacrifice.  In 2017, World Mission 
Sunday is celebrated on October 22.   Mission dioceses - 
about 1,100 at this time - receive regular annual assis-
tance from the funds collected. In addition, these mission 
dioceses submit requests to the Congregation for the 
Evangelization of Peoples for assistance, among other 
needs, for catechetical programs, seminaries, the work of 
Religious Communities, for communication and transpor-
tation needs, and for the building of chapels, churches, 
orphanages and schools.  
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ROZWAŻANIE NIEDZIELNE 

PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY 
Przypowieść o winnicy jest ostatnim wezwaniem do 
nawrócenia, jakie Chrystus przed swoją Męką kieruje do 
Izraelitów. Jezus znajduje się już u kresu swojej drogi do 
Jerozolimy — miasta, w którym zabijano proroków — i 
zwraca się do swoich rodaków z prośbą, aby przejrzeli i 
uznali w nim Mesjasza, Syna Bożego. 
Przypowieść ta jest streszczeniem całej historii 
zbawienia. Winnica symbolizuje lud Izraela. Jej 
właścicielem jest Bóg, jej dzierżawcy to przywódcy ludu, 
posłańcy to prorocy, a bestialsko zabity syn to Jezus 
Chrystus — kamień węgielny, na którym zostanie 
wzniesiona nowa budowla, nowy Lud Boży, Kościół. Będą 
należeć do niego ci wszyscy, którzy uwierzą Jego słowom. 
Jako chrześcijanie cieszymy się tym wielkim przywilejem 
— łaską wybrania i włączenia we wspólnotę Kościoła. 
Musimy jednak być świadomi, że nasze życie w Bożej 
winnicy, jaką jest Kościół, powinno przynosić 
błogosławione owoce: święte życie, sprawiedliwość, 
pokój, poszanowanie drugiego człowieka, a więc to 
wszystko, co stanowi wypełnienie prawa miłości będącego 
konstytucją Królestwa Bożego. Jeżeli tak się nie stanie, to 
Królestwo Chrystusa zostanie nam zabrane i zmarnujemy 
tę wielką łaskę, którą wysłużył dla nas Jezus umierając na 
krzyżu.  

 

o. Jarosław Krawiec — dominikanin 
 

„Jezu, Ty nie zawahałeś się oddać swojego życia, aby 
moje życie mogło przynosić prawdziwe owoce dobra i 
świętości. Przepraszam Cię dziś za wszelkie opory 
wobec Ciebie i brak współpracy z Twoją łaską.”  

♦ Środa,  11 października - 
Wspomnienie  

św. Jana XXIII, papieża 
 

„Po papieżu Janie zostanie nam we 
wspomnieniach obraz uśmiechniętej 
twarzy i dwojga szeroko rozwartych 
ramion obejmujących uściskiem 
cały świat. Człowiek posłuszeństwa 
i pokoju. Ileż osób zostało 
zdobytych przez prostotę jego ducha 
połączoną z rozległą znajomością ludzi i spraw? Powiew 
nowości przyniesiony przez niego nie odnosił się do 
doktryny, raczej do sposobu jej wyrażania. Nowy styl bycia, 
mówienia, nowy ładunek sympatii, z jakim zwracał się on 
do zwykłych i możnych na tej ziemi. Zwołany przez niego 
Sobór Watykański II okazał się nową kartą w dziejach 
Kościoła. To on, pośród wielu trudności, zapoczątkował 
nową porę nadziei dla chrześcijan i ludzkości.” 

 

Św. Jan Paweł II 

ŚWIATOWA	NIEDZIELA	MISYJNA	‐	22	PAŹDZIERNIKA		
	

22 października Kościół na całym świecie obchodzi Światową 
Niedzielę Misyjną, by w ten sposób pamiętać w zjednoczeniu 
o  tych,  którzy  poświęcają  swoje  życie  służbie  na misjach w 
różnych  krajach  świata.  Zostajemy  zaproszeni  również  do 
wykonania  braterskich  gestów  będących  wyrazem  naszej 
solidarności  i wsparcia, które pomogą nie tylko misjonarzom, 
ale  i  ludziom  biednym,  prześladowanych  za  wiarę  w 
Chrystusa.  Działalność  misyjna  polega  na  przekazywaniu 
prawd  i  głoszeniu  nauk  Chrystusa  oraz  próbie  pomocy 
niewierzącym  w  odnalezieniu  Jezusa  poprzez  Chrzest  św., 
Eucharystię,  prowadzenie  życia  chrześcijańskiego  pełnego 
radości,  miłości,  pokoju  i  pojednania.  Na  dzień  dzisiejszy 
istnieje  1100  misyjnych  diecezji,  które  regularnie  corocznie 
otrzymują pomoc  z  funduszy  zebranych w  tym dniu. Oprócz 
tego  diecezje  te  składają  specjalne  wnioski  do  Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów  z prośbą o pomoc na  inne potrzeby: 
na  programy  katechetyczne,  seminaria,  pracę  wspólnot 
religijnych,  dla  potrzeb  komunikacyjnych  i  transportowych 
oraz  do  budowy  kaplic,  kościołów,  sierocińców  i  szkół. 
Potrzeby  te  dopasowane  są  w  zależności  od  środków 
zgromadzonych w tym dniu każdego roku. 
Poprzez  chęć  złożenia  ofiary  na  Światowy  Dzień  Misyjny 
pomożemy  papieżowi  Franciszkowi  w  utrzymaniu  misji  na 
całym  świecie, pozwoli ona dotrzeć do miejsc, gdzie misyjne 
Kościoły pomagają tym najbardziej potrzebującym. A my, jako 
wspólnota Kościoła, poprzez swój dar uczestniczymy czynnie 
w ewangelizowaniu całej ludzkości na świecie.  

PODZIĘKOWANIE  
 

Drodzy Parafianie Bazyliki Św. Jacka! 
 

Serdeczne Pozdrowienia od Misjonarzy 
Świętej Rodziny! 

Dziękujemy za otwarcie drzwi swojej 
parafiii dla ks. Tomasza Grabara, MSF, 

który wdzięczny jest za Waszą gościnność w czasie weekendu 
misyjnego, 9-10 lipca 2017 r., kiedy to mówił o akcji misy-
jnej. Całkowita suma uzbierana na ten cel wyniosła $5,170.00 
Niech Wam Bóg błogosławi za ten wielki akt 
wielkoduszności ofiarowanej w czasie II kolekty.  
 

Błogosławionego jesiennego sezonu życzą Misjonarze! 
 

Maurice "Maury" Prater - Dyrektor ds. Rozwoju misji 
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DONACJE NA NASZĄ PARAFIĘ 
Kilka miesięcy temu ogłosiliśmy nowy, dodatkowy sposób 

płatności, którą udostępniamy parafianom, aby można 
było dokonać cotygodniowych wpłat/składek na naszą 
bazylikę. Konto to już zostało założone i jest gotowe do 

użycia. GIVE CENTRAL - bo tak nazywa się sposób 
przekazywania ofiar na konto Bazyliki, działa tak jak 

przelew. Poprzez założenie konta i zalogowanie się na nie, 
twoja darowizna/ofiara, może być dokonana 

automatycznie. Można wybrać samemu, czy ma być ona 
pobierana tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie lub tylko 

jednorazowo. Sam wybierasz też kwotę, którą chcesz 
przekazać. Oprócz zwykłej kolekty tygodniowej są tam 

wymienione jeszcze inne, dodatkowe kolekty np. na 
święta, ma remont parafialnych budynków itp.  Jedynie co 
musisz zrobić, to wybrać na komputerze GIVE CENTRAL. 
Następnie wybierz przycisk ROZPOCZNIJ wpisując nazwę 
naszego kościoła czyli ST. HYACINTH CHURCH i kliknij na 

obrazek naszej bazyliki. Wybierz opcję START GIVING i 
wpisz  wymagane informacje. Będziesz mógł sam wybrać, 
czy darowizna będzie pobierana z twojej karty kredytowej 

czy z konta bankowego. Jeśli chcesz skorzystać z tego 
automatycznego sposobu przekazania ofiar, ale nie wiesz 
jak założyć konto, przyjdź do biura parafialnego, a my Ci 

pomożemy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o 
kontakt z ks. Steve Bartczyszyn.   

JESIENNY FESTIWAL PARAFIALNY 
 

Zapraszamy wszystkich 
na dzisiejszy, niedzielny, 

parafialny „Jesienny 
Festiwal” z dobrą 

muzyką, piwem, loterią i 
smacznym jedzeniem. 

Rozpoczynamy zaraz po 
Mszy św. o godz. 9:00 

rano a kończymy o 3:00 
po południu. Festiwal 
będzie miał miejsce przy fontannie, obok 

budynku Resurrection Hall. 
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH BARDZO 
SERDECZNIE I CZEKAMY NA WAS! 

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE 
 

Zrzeszenie organizuje bezpłatne 
kursy jęz. angielskiego na 
poziomie podstawowym 

 i średnio-zaawansowanym. 
Klasy będą odbywać się w 

Foreman High School przy 3235  
N. Leclaire Ave., we wtorki i czwartki od 6:30 do 9:30 wieczorem. 

Zapewniamy pomoc fachowych nauczycieli oraz komplet 
podreczników. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z 

siedzibą Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego pod numer  telefonu: 
773-282-1122 wew. 405, 409.  

NABOŻEŃSTWO 
RÓŻAŃCOWE  

 
 

Nabożeństwo Różańcowe w 
październiku będzie odprawiane 
15 minut przed wieczorną Mszą 
Św., od poniedziałku do soboty o 
6:45 PM, a w niedzielę przed 
wieczorną Mszą św. o 6:15 PM.   

RÓŻANIEC DLA DZIECI: 
Zapraszamy  również wszystkie 

dzieci na Różaniec,  w każdą środę 
przed Mszą św. wieczorną o 6:40.  

 

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ MODLITWY!!! 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

13  maja  1917  roku  Matka  Boża  objawiła  się  trzem 
pastuszkom w  Fatimie.  Objawienia  powtarzały  się  13  dnia 
każdego miesiąca od maja aż do października. W nawiązaniu 
do tych objawień w naszej bazylice każdego 13 dnia miesiąca 
odbywa się nabożeństwo fatimskie.  

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na ostatnie 
nabożeństwo fatimskie w roku 100‐lecia obchodów 

objawień, w piątek 13 października, na Mszę świętą o godz. 
7:00 wieczorem. 

„Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie 
zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak 
obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i 

czynili pokutę za grzechy.” (Matka Boża) 



WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII 
 

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”  
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m. 

w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o 
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.  

6:30 p.m. w naszej bazylice. 
___________________________________________________ 

 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO  
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy 

Św. wieczornej w kaplicy. 
____________________________________________________ 

 

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 p.m. 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.  

___________________________________________________ 
 

KRĄG BIBLIJNY 
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall 
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana. Pragniemy 

zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny, 
którą Pan kieruje do każdego z nas. 
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CHICAGO                                                                                                                                                             BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA  

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY 
I COLLECTION / I  KOLEKTA ‐ Oct. 1, 2017/ 1 października, 2017 

Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta: 

Envelopes/Koperty:                                                              $3,829.00 

Loose Check‐Cash/Czeki‐Gotówka:                                   $2,412.00 

                                                                                          $6,241.00 
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET  

                                                                                                ($6,250.00) 

Loss / Strata                                                                         ($9.00) 

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty 

July 1 ‐ Oct. 1, 2017/1 lipca ‐ 1 października, 2017               $78,996.00 

Deficit / Deficyt (week 14 ‐2017 /18)                      ($2,254.00) 

II COLLECTION: Oct. 1, 2017 / II KOLEKTA: 1 października, 2017 

Convent  Renovation / Renowacja Domu Sióstr (Konwent) 

$3,934.00 

Thank you for your continued support!  
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie! 

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty 

July 1 ‐ Oct. 1, 2017/1 lipca ‐ 1 października, 2017               $81,250.00 

II SKŁADKA NIEDZIELNA 
 

W dzisiejszą niedzielę, 8 października,  
II kolekta przeznaczona będzie na dalsze prace 

remontowe Domu Sióstr (Konwentu).   
 

Serdeczne „Bóg Zapłać” za  Wasze nieustanne 
wsparcie i ofiary na ten cel. 

ZAPISY DO SZKOŁY PARAFIALNEJ ŚW. JACKA 
na KATECHEZĘ 

 

Trwają jeszcze zapisy do 
Niedzielnej Szkoły 

Katechetycznej im. św. Jacka na 
katechezę.  Zapisów można 
dokonać w biurze szkoły, na 

parterze budynku Resurrection 
Hall, w każdą niedzielę od  
10:00 ‐ 11:30 am oraz  

w tygodniu w naszej kancelarii parafialnej. Zapraszamy.  
 

„Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą powołaną 
do głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym 

rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe 
wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości  

ludzkiej i chrześcijańskiej”.  
Św. Jan Paweł II, (Familiaris Consorcio) 

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA  
 

“Anioł stróż to przyjaciel, którego nie 
widzimy, lecz czujemy jego obecność. Niech 
nam towarzyszy na naszej ziemskiej drodze 

aż do nieba. (...) Jak św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus uczmy się pokory od Boga, 
który dla nas stał się mały. (…) Jedynie w 
modlitewnej ciszy można się nauczyć  

słuchać Bożego głosu. ”  

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY  
NA PAŹDZIERNIK: 

 

*Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim 
były zagwarantowane poszanowanie i ochrona 
praw, a bezrobotnym została dana możliwość 

przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. .  

Całodzienna	Adoracja		Najświętszego	Sakramentu	


