ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców
3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. – 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - October 29
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Józef Rębacz;
8:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 PM - +Łukasz Dominików;
TUESDAY / WTOREK - October 30
6:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak, CR
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Józef Rębacz;
8:00 AM - For all our family members
7:00 PM - Zmarli księża i bracia Zmartwychwstańcy
WEDNESDAY / ŚRODA - October 31
6:00 AM - +Rev. Edward Dubel, CR
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Józef Rębacz;
8:00 AM - Health & Blessing for Dawn Connolly; +Souls in Purgatory;
7:00 PM - W int. dzieci i młodzieży z naszej parafii
THURSDAY / CZWARTEK - November 1
6:00 AM - +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Helena Pilszylo,
+Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Józef Rębacz, +Mirosław
Laskowski, +Władysław Laskowski, +Maria Kisło, +Zofia i Romuald
Stankiewicz, Janina i Bolesław Laskowski, +Leokadia i Jan Janowski,
+Janina i Stanisław Dominiak;
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life
12:30PM - +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak,
+Benedykt, + Zmarli z rodziny Kabatów i Pudłów, +Jan Wesołowski
5:30PM - For all Resurrectionists living & deceased
7:00 PM - +Zofia Wojciechowska w 1. rocz. śm., +Helena Pliszylo,
+Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Jan Plewa, +Tadeusz, Leokadia
Dziądziak, +Wanda, Franciszek Kukliński, ++Celestyn, Zdzisław
Kukliński, oraz zmarli i znajomi;
FIRST FRIDAY / PIĄTEK - November 2
6:00 AM - ++Deceased Resurrectionists;
7:00 AM - +Feliks & Michalina Pawełko, +Marta Gagala, +Zmarli z
rodziny Iwony, +Jarosław Twaróg, +Helena Pliszylo, +Halina
Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Zmarli parafianie i dobrodzieje;
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr; +Czajkowski & Gogola Families;
12:30PM - +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak,
+Benedykt; ++Zmarli parafianie i dobrodzieje,
5:30PM - ++Deceased parishioners & benefactors;
7:00 PM - +Krystyna Skrzynik, +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska,
+Mitch Dwojak, +Jan Plewa, +Tadeusz Dziądzik, +Leokadia Dziądzik,
+Wanda Kuklinski, + Franciszek Kuklinski, +Zdzisław i Celestyn
Kuklińscy oraz zmarli znajomi; +Stefan Janicki, +Henryk Janicki,
FIRST SATURDAY / SOBOTA - November 3
6:00 AM - For Pope Francis
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące, +Mitch Dwojak, +Halina
Sadkowska, +Helena Pliszylo, +Benedykt,
8:00 AM - +Deceased Missionary Sisters and family members
2:30 PM - Erald Nikolla & Sara Prystaj
5:30 PM - +Connolly Sr. & Jr., +Irene Bork, +Mike Bialas;
7:00 PM - +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska
SUNDAY / NIEDZIELA - November 4
6:00 AM - +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak;
7:30 AM - +Ted Mitrenga, +Helena Pliszylo, +Jan Plewa,
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 13. rocz. śm., +Jan Mazur, +Wacława i
Józef Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz, + Zmarłe członkinie Sodalicji św.
Teresy, +Władysława Wicek, +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska,
+Mitch Dwojak, +Benedykt, + Jan Wesołowski,
10:45 AM - +John E. Szewczyk,
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych członkiń Koła Żywego
Różańca; +Wiesław Adamczyk; +Marta Gagala, +Helena Pliszylo,
+Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Mirosław Mieczkowski, +Antoni
Zalewski, + i Bronisław Pasik, +Zofia i Czesław Staniszewski;
5:00 PM - For Parishioners; +Jocelyn Alabastro Suganob
6:30 PM -+Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św.
o 12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

FIRST CALL

Danny Aguilar & Heidi Borys
Caroline Tiske & Blake Winchester
SECOND CALL

Justin Afryl & Cassandra Stefanski
THIRD CALL

Erald Nikolla & Sara Prystaj
BAPTISM / CHRZTY
Violet Marie Markovich
Anthony Jozef Dekind
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Andrzej Korzun

30th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING

A Reflection for All Saints Day

by Bishop Peter Ingham
Halloween is growing in popularity but its roots are lost
on most people. It is observed on 31 October, the “een”
or “eve” of All Hallows Day (All Saints Day) on 1 November. “Hallow” is a word in the Lord’s Prayer –
“hallowed be thy name” (may God’s name be held holy)
so to celebrate Halloween without connecting it to All
Saints Day would be like celebrating Christmas Eve without a Christmas Day. If you take away the Saints from
Halloween, along with our Christian beliefs about the
dignity and destiny of human beings, then all you have
left is a pre-Christian superstition about the dead!
Halloween is an opportunity to deepen our understanding
of another aspect of our faith. Halloween leads us into the
back-to-back feast days of All Saints and All Souls (1
November and 2 November.) These two days celebrate
what we affirm in the Apostles Creed, “I believe in the
Communion of Saints,” which means the union that exists between the blessed in Heaven (the Saints), the souls
expiating their sins in purgatory and we who are still on
our earthly pilgrimage to eternal life with God. This is an
abundant exchange where the holiness of the Saints (the
hallowed ones) benefits others well beyond any harm the
sin of anyone could cause others.
The origin of “trick” or “treat” is connected with forgiveness and reconciliation for those who had died in the previous year. To wipe the slate clean for the coming year,
young people would come masked and boldly bargain for
“treats” so that the spirits of the dead would not do you
any mischief with their “tricks.” Costumes and decorations that glorify witches and devils are hardly appropriate because witches and devils symbolize the evil that
Jesus Christ has overcome by his death and resurrection.
The use of skeletons and skulls can be healthy reminders
that we all have to die one day and we offer the charity of
the Mass and our prayers as we lovingly remember our
dead on All Souls Day. Jack-o-the Lanterns roaming forever between heaven and earth, holding his pumpkin lantern high is a one-man morality tale associated with Halloween. Jack is smart enough to outwit the devil himself,
but it is not enough to get him into heaven. Jack was so
self-centred that he never helped another human being.
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He used his giftedness only for himself. While Jack knew
about faith and the power of the Cross, he failed to take
up his cross and follow Jesus. Halloween also invites us
to talk openly about death which is a taboo topic for so
many, almost as if it were not a real fact of life! You and
I need to press the “pause” button in our crowded lives to
reflect on our own mortality, with all the spiritual and
practical consequences that go with it. Fortunately each
year the Church gives us two feasts, All Hallows (Saints)
and All Souls (the Commemoration of all the Faithful
who are departed) to do this.

November 1 - ALL SAINTS DAY
This day is dedicated to the saints of
the Church, that is, all those who
have attained heaven.
It is a Holy Day of Obligation.
Masses in our church:
6:00 EN, 7:00 PL, 8:00 EN, 12:30 PL, 5:30 EN, 7:00 PL
November 2 - ALL SOULS DAY
This day is dedicated to those who have died and not
yet reached heaven. Masses in our church:
6:00 EN, 7:00 PL, 8:00 EN, 12:30 PL, 5:30 EN, 7:00 PL
The annual All Souls Day Mass at
St. Adalbert Cemetery will be
held on Friday, November 2, at
2:00 PM at the cemetery chapel.

ALL SOULS
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.
First Thursday, Friday and
Saturday of the Month
Thursday, November 1 is the first Thursday of the Month.
We celebrate All Saint Day. As a parish family we pray
for vocations to the priesthood and religious life. Friday,
November 2 is the First Friday of the Month and 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. On Saturday, after
the 8:00 AM Mass, we pray the rosary in
honor of the Blessed Virgin Mary.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
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JACKA
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The Chicago Philharmonic Society is proud to announce
its first-ever international classical music festival,
joining in the worldwide celebration of
Poland’s 100-year National Independence Day
which commemorates the restoration of the country’s
sovereignity in 1918.
Thanksgiving Mass for Poland will be celebrated on November 11, 2018 - 1:30 PM
at St. Hyacinth Basilica.
Wojciech Kilar’s Missa Pro Pace (Mass for Peace) for orchestra, organ, choir, and soloists will
be performed and led by outstanding Polish conductor Marek Moś.
It’s free and open to all - Tickets are required and are available at
www.chicagophilharmonic.org or at St. Hyacinth Basilica.
CONFIRMATION CLASSES
Rite of Christian Initiation for Adults
(RCIA)
RCIA classes have already begun. Adults who
have not been baptized, received their First Holy communion, the Sacrament of Reconcilliation—Confession
and Confirmation, should contact the parish Office to register. The classes are held once a week here at St. Hyacinth. Individuals completing the RCIA Program will receive the sacraments on Holy Saturday April 20, 2019.

Mission in Uganda
“Missionaries of the Poor” at St. Hyacinth Basilica help those in need in
Uganda. If you would like to support the
Mission in Uganda, please come on Sunday to the Resurrection Hall (Cafeteria) and buy some
homemade food like: bigos, cranberries, pierogi and
crepes. All profit goes to the Missions.

PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev.
Edward Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Franciszek
Wietrzak, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Rev. Tomasz
Wojciechowski, Urszula Michałowska, Henry
Frank; Patricia Fruguglietti;

Month of October is dedicated to the
Rosary. The rosary is recited in English,
Monday through Saturday after the 8:00
AM mass. And also in Polish 15 minutes before the 7:00 PM Mass.

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku:
8:30 AM - 6:45 PM

REMINDER: Day Light Savings
Time ends Nov. 4. Turn your clocks
back on Saturday night Nov 3.
Today’s 2nd Collection is for the
restoration of the main altar.
Thank you for your generous support .
CHICAGO

October - Month of the Rosary

THE WOMEN'S CENTER
116 N. Cicero Avenue, Chicago, IL
SEEKING DONATIONS:
We are in immediate need of 6 infant
car seat/carriers, also 5 large car seats
for 20 to 40 lb (by law all car seats must be less than 7
years old), toddler beds, exersaucers, baby carriers –
(front and back). We also need baby food (in date) and
Enfamil formula, baby shampoo, baby lotion, baby
wipes, and diapers in size 5 and 6 only and pull-up
diapers in all sizes and women’s hygiene products. We
need maternity clothes in s. extra large only, girl’s clothes
in s. 2T to 5, boys clothes s. 7 and 8, and children’s
winter coats and jackets in all sizes. These items can only
be picked up when accompanied by baby furniture. For
our address where you can deliver them to us or if a pickup by a volunteer is needed, please call 773-794-1313.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o
powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z
wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia:
małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest
powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie
można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc
łaski Bożej. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości
wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą
łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar
zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich
ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu
przyjmie od Boga dar świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie
różni się od Dnia Zadusznego (Wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmarłych) przypadającego na 2 listopada.
Uroczystość przypadająca na 1 listopada wyraża
powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na
hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie
rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do
domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie
Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących
w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech
stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć
czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej
łączności wyraża się świętych obcowanie.

„Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się
za wszystkich naszych bliskich zmarłych i umacnia w
nas, ziemskich pielgrzymach, wiarę w ostateczne
zmartwychwstanie, którego zadatek daje nam
sakrament Eucharystii.” (Jan Paweł II)

•

•

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH
Wierni, którzy nawiedzą kościół
lub kaplicę publiczną 1 lub 2
listopada mogą dostapić odpustu
zupełnego, który może być
ofiarowany tylko za zmarłych.
Wg obowiązujących przepisów
mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu
dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić
Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne
warunki jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i
modlitwa według intencji Ojca Świętego.
Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i
przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych ,
zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze
w czyśćcu cierpiące, odpust ten w dniach od 1-8
listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

CHICAGO

1 LISTOPAD - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W czwartek obchodzimy Wszystkich Świętych. Kościół
wschodni wspominał wszystkich świętych wyznawców
już w IV wieku. Na Zachodzie pierwszy raz obchodzono
to święto w V wieku. W 609 roku, papież Bonifacy IV
poświęcił pogańską świątynię Panteonu, nadając jej tytuł
Sancta Maria ad Martyres, pierwsze wspomnienie
wszystkich świętych zostało włączone do kalendarza pod
datą 13 maja. Papież Grzegorz IV w 835 roku rozciągnął
je następnie na cały Kościół, przenosząc na dzień 1
listopada.

W tym dniu obowiązuje udział we Mszy Świętej.
Msze święte w dniu 1 listopada w naszej bazylice:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM - w jęz. polskim
6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM - w jęz. angielskim

2 LISTOPAD - WSZYSTKICH ZMARŁYCH
W piątek obchodzimy Wspomnienie
Wszystkich wiernych zmarłych - Dzień
Zaduszny. Kościół wspomina w liturgii
wszystkich wierzących w Chrystusa,
którzy odeszli już z tego świata, a teraz
przebywają w czyśćcu. Przekonanie o
istnieniu czyśćca jest jednym z
dogmatów naszej wiary. W tych dniach nawiedzamy
groby bliskich i znajomych, modląc się w ich intencji.

Msze święte w dniu 2 listopada w naszej bazylice:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM - w jęz. polskim
6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM - w jęz. angielskim
MSZA ŚW. NA CMENTARZU ŚW. WOJCIECHA
Księża Zmartwychwstańcy zapraszają wszystkich do
wspólnej modlitwy za zmarłych w piątek, 2 listopada o
godzinie 2:00 PM w kaplicy na Cmentarzu św.
Wojciecha w Niles.

WYPOMINKI
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 od poniedziałku do piątku.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Dziękczynna Msza Święta w intencji Ojczyzny
w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę odbędzie się
w niedzielę, 11 listopada 2018 roku
o godzinie 1:30 PM w Bazylice św Jacka.
Podczas mszy z udziałem orkiestry Chicago Philharmonic, chóru i solistów pod
dyrekcją Marka Mosia oraz wirtuoza gry na organach, pana Andrzeja Białko zostanie
wykonana m. in. Msza Pokoju Wojciecha Kilara oraz Fanfara Krzysztofa
Pendereckiego. Wymagana jest rejestracja udziału. Więcej informacji na plakatach przy
wejściu do kościoła, na ulotkach oraz na stronie Bazyliki św. Jacka.
Bezpłatne wejściówki dostępne są w biurze parafialnym oraz na stronie:
www.chicagophilharmonic.org. Msza będzie uwieńczeniem festiwalu Poland 2018.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
w ŚRODĘ, 31 październka od godz. 5:30 PM

PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

W programie:
wspólne zabawy i konkursy.
O godz. 6:55 PM Parada
Świętych i uroczyste wejście
do kościoła na Mszę świętą
Osoby, które chciałyby
sponsorować słodycze dla dzieci
prosimy, by przyniosły je w niedzielę i wrzuciły do
koszyka, który znajduje sie przy balaskach, przy Figurze
Matki Bożej.

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
pod duchową opieką ks. Adama Piaseckiego CR

zaprasza osoby borykające się z różnymi problemami w
życiu na indywidualną modlitwę wstawienniczą z
duchowym rozeznaniem. Modlitwa odbywa się w każdy
trzeci wtorek miesiąca po Mszy świętej o
godzinie 19 w Sali Resurrection Hall.
Konieczne jest uprzednie zgłoszenie
telefoniczne (773) 342-3636, (773) 551-1612.
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty miesiąca
2 listopada - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
3 listopada - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i świata.
CHICAGO

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową do
Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza
Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się
w dniach od 3 do 12 kwietnia 2019.
W programie pielgrzymki m.in. Rzym, Watykan, Asyż,
Florencja, Wenecja, Padwa, Bolonia, Werona, Mediolan i
wiele innych pięknych miejsc. Koszt pielgrzymki wynosi
$2,795. Po więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę
proszę dzwonić do Blue Amber Travel (847) 630 3777.

Pomoc dla Ugandy
„Misja dla ubogich” powstała przy
Bazylice Św. Jacka w 2017 roku i jest
organizacją charytatywną. Wspieramy
p o mo c ą , m o d l i t w ą i m i ł o ś c i ą
najbardziej potrzebujacych w Ugandzie. Przekazujemy pomoc
dla: sierot ze szkół podstawowych i średnich oraz
seminarzystow. W niedzielę, 28 października serdecznie
zapraszamy do kawiarenki na smaczny bigos, żurawinę,
pierogi i naleśniki. Cały dochód zostanie przekazany do
Ugandy. Bóg zapłać za wsparcie.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 4 LISTOPADA na Mszę św. o
12:30 w intencji żyjących i zmarłych członków
KŻR oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

28 października 2018

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 21, 2018 / 21 października 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $6,685.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt

$(2,940.00)

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 PM w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 163,625.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(111,582.00)
Deficit / Deficyt
$ (52,043.00)
*********************************************
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!

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 PM w Res. Hall
na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
naszym ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą
Bazylikę w ostatnim tygodniu.
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA, ESPECIALLY

Lucyna & Janusz Kulawiak - $250
Connie Lauerman - $230
Joanna & Grzegorz Lepionka - $100
Kathy Ciesielski - $100
Marian & Dorota Wojtowicz - $100
Katherine Pudlo - $100
Anna Scislowicz - $100
Mieczysław & Elżbieta Gaj - $100
Beatriz Diaz - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
We remember all benefactors in our prayer.

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.
_______________________________________________________

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Dzisiejsza II składka przeznaczona jest na
prace związane z renowacją naszej Bazyliki.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
ZMIANA CZASU
Z LETNIEGO NA ZIMOWY:
W nocy z soboty na niedzielę, 4 listopada
cofamy zegarki o godzinę (śpimy dłużej).
CHICAGO

Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
Naszą drogą młodzież zapraszamy.
---------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

