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. – 5:30pm 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 8
6:00 AM - Henry Frank health & blessing
7:00 AM - + Jarosław Twaróg
8:00 AM - + Mike Bialas
7:00 PM - O mądrość Bożą oraz błog. Boże dla Justyny Marchlewicz
przez wstaw. św. Charbela;
TUESDAY / WTOREK - October 9
6:00 AM - Henry Frank health & blessing
7:00 AM - Za wstaw. MB Nieustającej Pomocy o Boże bł. i potrzebne
łaski dla Agaty Serksnas i rodzin ucior, Buchajski, Ogiela, Knias,
Loveson, Kaczor i przyjaciół. ++Wacław, Józef, Teofila, Antoni
Myśliwiec i zmarli z rodziny; +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg;
+Wojciech Zdrenka w 1. rocz. śmierci;
8:00 AM - +Vince Neri;
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
WEDNESDAY / ŚRODA - October 10
6:00 AM - Henry Frank health & blessing
7:00 AM - O dary Ducha Świętego i błog. Boże dla Iwony i jej rodziny;
+Jarosław Twaróg
8:00 AM - +Poor souls in Purgatory; +Ronald Zygmunt
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
THURSDAY / CZWARTEK - October 11
6:00 AM - Henry Frank health & blessing
7:00 AM - + Marta Gagala; + Jaroslaw Twarog
8:00 AM - Priests & Sisters working in our parish
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błog. Boże dla Justyny
Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
FRIDAY / PIĄTEK - October 12
6:00 AM - Henry Frank health & blessing
7:00 AM - + Zmarli z rodziny Iwony; +Jarosław Twaróg
8:00 AM - + Rev. Joseph Wise, CR
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela;
SATURDAY / SOBOTA - October 13
6:00 AM - Henry Frank, health & blessing
7:00 AM - +Za zmarłych nie mających z nikąd pomocy
8:00 AM - For God’s blessing for all Resurrectionists;
1:00 PM - Chris Czekaj & Katarzyna Chwascinska
5:30 PM - +Michael Connolly Sr. & Jr; +Irene Bork; +Mike Bialas
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
SUNDAY / NIEDZIELA - October 14
6:00 AM - Henry Frank, health & blessing
7:30 AM - + Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 13. rocz. śmierci; +Stanisław
Maszkiewicz; +Władysława Wicek; +Marta Gagala; +Stanisław Łowisz
w 9. rocz. śmierci; +Jan Wesołowski
10:45 AM - +Martin Zygmunt; +Marco Antonio Solis; +John Szewczyk;
+Barbara Sadilek
12:30 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz Boże błog. dla
Justyny Marchlewicz przez wstawiennictwo św. Charbela; +Mirosław
Mieczkowski
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian

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:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
5:00 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
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.

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL
Michael Golebiowski & Monika Lenart
Kamil Trojan & Paulina Bensen
Michal Kusiak & Katarzyna Mrozek
SECOND CALL
Ean Cox & Natalie Baran
Steven Fiumefreddo & Jessica Silva
THIRD CALL
Katarzyna Chwascinska & Christopher Czekaj
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+ Halina Pliszylo
+ Helena Sadkowska
+ Mitch Dwojak

27th Sunday in Ordinary Time

October 7, 2018

LITURGICALLY SPEAKING
10/07 - 27th Sunday in Ordinary Time
10/09 - St. Denis & Companions ( - 258)
This martyr and patron of France is regarded as the first
bishop of Paris. His popularity is due to a series of legends, especially those connecting him with the great abbey church of St. Denis in Paris. He was for a time confused with the writer now called Pseudo-Dionysius. The
best hypothesis contends that Denis was sent to Gaul
from Rome in the third century and beheaded in the persecution under Emperor Valerius in 258. According to
one of the legends, after he was martyred on Montmartre—literally, “mountain of martyrs”—in Paris, he carried
his head to a village northeast of the city. Saint Genevieve
built a basilica over his tomb at the beginning of the sixth
century.

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 subjects. In 1879 he was created
Cardinal by Pope Leo XIII. Praised for his humility, unstinting care of souls and contributions 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 2010.
10/11 - St. John XXIII, Pope (1881–1963)
Angelo Giuseppe Roncalli, was head of
the Catholic Church and sovereign of
the Vatican City State from 28 October 1958
to his death in 1963 and was canonized on 27
April 2014. He was the fourth of fourteen
children born to a family of sharecroppers who lived in a
village in Lombardy. He was ordained to
the priesthood in 1904 and served in a number of posts,
as nuncio in France and a delegate to Bulgaria, Greece
and Turkey. Roncalli was elected pope on 28 October
1958 at age 76. He was the first pope to take
the pontifical name of "John" He called the historic Second Vatican Council (1962–1965). Pope John
XXIII did not live to see the Vatican Council to completion. He died of stomach cancer on 3 June 1963, four and
a half years after his election and two months after the
completion of his final encyclical, Pacem in terris. Today
he is affectionately known as the "Good Pope".
CHICAGO

October Respect Life Month

As you know, October is Respect Life Month, and October 7 is
Respect Life Sunday, when the Church celebrates in a
particular way the sanctity of human life from the moment of
conception until natural death. This year’s Respect Life Month
theme is “Each of Us is a Masterpiece of God’s Creation.”
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 chapter in our history. Keep us close to Jesus,
the Life of the World, who is Lord forever and ever. Amen

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. This year World Mission Sunday
is celebrated on October 21.
Mission dioceses - about 1,100 at this time - receive regular
annual assistance 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 transportation needs, and
for the building of chapels, churches, orphanages and schools.

BAPTISM / CHRZTY
Adrianna Gotowalski
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;

Today the Second Collection is for the repairs
and renovetion of our church. Thank you for your
support to St. Hyacinth Basilica
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

27th Sunday in Ordinary Time
POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
Seeing and acting with mercy: that is holiness.

79. True justice comes about in people’s
lives when they themselves are just in
their decisions; it is expressed in their pursuit of justice
for the poor and the weak. While it is true that the word
“justice” can be a synonym for faithfulness to God’s
will in every aspect of our life, if we give the word too
general a meaning, we forget that it is shown especially
in justice towards those who are most vulnerable:
“Seek justice, correct oppression; defend the fatherless,
plead for the widow” (Is 1:17). Hungering and thirsting
for righteousness: that is holiness. “Blessed are the

merciful, for they will receive mercy”

80. Mercy has two aspects. It involves giving, helping
and serving others, but it also includes forgiveness and
understanding. Matthew sums it up in one golden rule:
“In everything, do to others as you would have them do
to you” (7:12). The Catechism reminds us that this law
is to be applied “in every case”, especially when we are
“confronted by situations that make moral judgments
less assured and decision difficult”.
81. Giving and forgiving means reproducing in our
lives some small measure of God’s perfection, which
gives and forgives superabundantly. For this reason, in
the Gospel of Luke we do not hear the words, “Be
perfect”(Mt 5:48), but rather, “Be merciful, even as
your Father is merciful. Judge not, and you will not be
judged; condemn not, and you will not be condemned;
forgive, and you will be forgiven; give, and it will be
given to you”. Luke then adds something not to be
overlooked: “The measure you give will be the
measure you get back”. The yardstick we use for
understanding and forgiving others will measure the
forgiveness we receive. The yardstick we use for
giving will measure what we receive. We should never
forget this.
82. Jesus does not say, “Blessed are those who plot
revenge”. He calls “blessed” those who forgive and do
so “seventy times seven” (Mt 18:22). We need to think
of ourselves as an army of the forgiven. All of us have
been looked upon with divine compassion. If we
approach the Lord with sincerity and listen carefully,
there may well be times when we hear his reproach:
“Should not you have had mercy on your fellow
servant, as I had mercy on you?” (Mt 18:33).
POPE FRANCIS TWEET
We fly to Thy protection, O Holy Mother of God. Do not
despise our petitions in our necessities, but deliver us
always from all dangers. O Glorious and Blessed Virgin.
CHICAGO

October 7, 2018
CONFIRMATION CLASSES
Adults, 18 years and older, wishing to receive
Baptism, Holy Eucharist and Confirmation,
areasked to register in the parish office for this
year’s RCIA program.
Classes will begin
October. Teens 14 years and older who have already been
baptized may also sign up for Confirmation classes by
registering in the parish office. CLASSES BEGIN TUESDAY,
OCTOBER 9th at 6pm in Resurrection Hall - Room 107.

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 15 minutes
before the 7:00 pm Mass.

ST. HYACINTH ANNIVERSARY
PHOTO SESSION
Next year St. Hyacinth Parish will
be celebrating its 125th Anniversary.
One of the projects for this occasion
is to create a directory book
featuring all the members of our
parish family. Professionals from
„Life Touch” are taking care of this
project.
For participating in photo session
each family will receive a complimentary 8x10
photograph and directory. OUR FIRST SESSION
TOOK PLACE IN MAY. Those who haven’t had
chance to do it in May will have opportunity in
October 18,19,20 and 21 in Resurrection Hall.
Date & time schedule is:
October 18 & 19: 2:00pm - 8:40pm
October 20: 10:00am - 4:40pm
October 21: 12:00pm - 6:40pm
RESERVATION IS REQUIRED FOR YOUR
PHOTOGRAPHY APPOINTMENT.
Next week, October 13 & 14 after all Masses,
volunteers will be at the doors of the church asking
parishioners to sign up for their picture shoot. You
may also schedule appointment calling us during
office hours. For more information, please call the
parish office at 773-342-3636. We will also be in
need of volunteers to help sign up after every mass
on Sunday, October 14 and during the picture
shoots.
ST. HYACINTH BASILICA
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ

XXVII Niedziela Zwykła - Mk 10, 2-16
Zwrócę uwagę na zakłamanie faryzeuszów w
rozmowie z Jezusem. Stwarzają pozory ludzi poszukujących prawdy. Ich serce jest zatwardziałe. Są przekonani, że mają gotową odpowiedź na wszystko. Boją się
zakwestionowania ich poglądów. Jak wygląda moja
osobista rozmowa z Jezusem? Czy w spotkaniu z Nim
jestem prostolinijny, szczery i otwarty? Czy potrafię
rozmawiać z Nim o wszystkim, co przeżywam głęboko
w sercu? Czy nie unikam trudnych pytań, na które
mogę otrzymać niewygodne dla mnie odpowiedzi?
„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela”. Prawda, która odnosi się do związku małżeńskiego, przypomina także o boskim pochodzeniu
każdego życiowego powołania. Moje życie jest święte,
to znaczy, że ostatecznie należy do Boga. Czy szanuję
moje powołanie? Czy nie obchodzę się z nim jak z
moją własnością? Czy potrafi łbym każdego ranka
powiedzieć z przekonaniem i uległością: „Boże, moje
życie należy do Ciebie? Co czuję, kiedy wypowiadam
te słowa?”. Jezus przypomina mi, że wybór drogi życia
wymaga ode mnie konsekwencji i wierności. Każde
sprzeniewierzenie się powołaniu boleśnie rani, jak cudzołóstwo małżonków. Spojrzę na moje życiowe
powołanie. Czy jestem wierny słowu, które dałem
Bogu i ludziom?
Jezus jednoznacznie mówi do mnie, że jeśli nie
stanę się jak dziecko, nie wejdę do królestwa Bożego.
Będę pytał Jezusa, co te słowa mają oznaczać w przypadku mojego powołania. Jakich cech dziecka najbardziej mi brakuje? Czystości? Prostoty? Ufności?
Szczerości? Oddania?
W serdecznej modlitwie zbliżę się do Jezusa
jak dziecko. Będę Go prosił, aby wziął mnie w objęcia,
położył na mnie ręce i pobłogosławił mnie. Będę
częściej wracał do tego obrazu w mojej osobistej modlitwie. Będę trwał w modlitwie serca: „Jezu, powierzam Ci całą moją kruchość!”
Ks. Krzysztof Wons SDS

PAPIESKA INTENCJA NA PAŹDZIERNIK
Intencja ewangelizacyjna:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał
misyjny i były obecne wśród ubogich,
zepchniętych na margines i tych, którzy nie
mają głosu.
CHICAGO

7 października 2018
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
7 X - XXVII Niedziela Zwykła;
wspomnienie Matki Bożej Różańcowej
9 X - Św. Dionizego i towarzyszy
11 X - Św. Jana XXIII, papieża (1881-1963)
Ten niezwykły papież w swojej ludzkiej
prostocie zachęca nas do tego abyśmy mieli
dystans do siebie, nie stawiali siebie na świeczniku, aby nasze życie nie kręciło się wokół
nas, ale wokół Jezusa.
12 X - Bł. Jana Beyzyma, prezbitera (1850-1912)
Jezuita, który z miłości do Chrystusa poświęcił swoje
życie trędowatym, wyrzuconym na margines społeczeństwa, pracował na Madagaskarze.
13 X - Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
(1829-1916) Kapucyn, w trudnych czasach
zaborów przyczynił się do powstania wielu
zgromadzeń zakonnych i instytutów
świeckich. Jest dla nas przykładem otwartości
na łaskę Bożą oraz pełnego zaangażowania w
sprawy wiary wbrew różnym przeciwnościom.

DZIEŃ MODLITW W INTENCJI
OBRONY ŻYCIA POCZĘTEGO
W miesiącu październiku w sposób
szczególny modlimy się za dzieci poczęte
nienarodzone. Zawierzajmy, przez ręce
Niepokalanej Bożej Rodzicielki, Matki
Różańcowej, wszystkich tych, którzy ustanawiają
prawa, aby w każdyn narodzie szanowano życie od
poczęcia do naturalnej śmierci. Dzisiejsza niedziela, 7
października jest w sposób szczególny poświęcona
ochronie życia poczętego.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu
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 pm.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Członków Koła Żywego Różańca zapraszamy
dzisiaj na Mszę św. o 12:30 w intencji żyjących i
zmarłych członków KŻR oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
DIAKONIA MODLITWY
WSTAWIENNICZEJ
pod duchową opieką
ks. Adama Piaseckiego CR
ZAPRASZA
do wspólnej modlitwy od 19 października 2018
w każdy trzeci piątek miesiąca osoby potrzebujące
modlitwy i rozeznania duchowego, borykające się
z trudnościami życiowymi.
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię” Mt 11,28

Zapisy telefonicznie w biurze św. Jacka (773)342-3636

7 października 2018
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 nabożeństwo
fatimskie w sobotę, 13 października o 7 wieczorem.

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

ZDJĘCIA DO ALBUMU
JUBILEUSZOWEGO
W przyszłym roku nasza parafia
będzie obchodzić JUBILEUSZ 125L E CI A istnienia. Jednym z
projektow jest stworzenie Albumu
obejmującego wszystkie rodziny
naszej wspólnoty parafialnej. Firma
"Life Touch" zajmuje się robieniem zdjęć do
naszego albumu. Każda rodzina, która weźmie
udział w sesji otrzyma w prezencie jedno zdjęcie
8x10 oraz jeden album rodzinny. PIERWSZA
TAKA SESJA ODBYŁA SIĘ W MAJU. Osoby i
rodziny, które nie miały możliwości wzięcia
udziału w pierwszej sesji prosimy, aby zgłosiły się
na najbliższą i ostatnią już sesję, która odbędzie się
w dniach od 18 do 21 października w Resurrection
Hall. Sesja odbywać się będzie w następujących
godzinach:
18 i 19 października 2:00pm - 8:40pm;
20 października 10:00am do 4:40pm,
21 października 12:00pm - 6:40 pm.
KONIECZNA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA DATY I GODZINY. Za tydzień, 14
października, po wszystkich Mszach św. będzie
można zapisać się na dogodną dla Państwa datę i
godzinę. Rezerwacji można dokonać także
dzwonić do biura parafialnego na numer 773-3423636. Będziemy również potrzebować
wolontariuszy, którzy pomogą podczas sesji
zdjęciowych. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie
się do biura.
Zachęcamy wszystkich parafian,
aby stali się częścią naszego albumu rodzinnego.
Będzie to wspaniała pamiątka rodzinna, która przyniesie
każdemu wiele wspomnień.
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.

„GARAGE SALE”
W niedzielę, 14 października.
odbędzie się „Garage Sale”, Podczas
garage sale będzie także można kupić
kawę i ciasto. Zgromadzone fundusze
przeznaczone są na zakup ubrań, butów i zabawek
dla dwóch Domów Dziecka w Polsce. Paczki
planujemy wysłać na Boże Narodzenie, mamy
mało czasu dlatego prosimy Was wszystkich o
wsparcie w tym projekcie. Serdecznie dziekujemy
i zapraszamy.

Zarząd Koła Żywego Różańca

Chór Bazyliki Św. Jacka ogłasza nabór nowych
członków. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pana
organisty, biura parafialnego, zakrystii lub przyjście na
próbę w niedzielę o godz. 10:30AM.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyszli pomóc sprzatać kościół w
minionym tygodniu.
Zapraszamy chętne osoby do
pomocy w sprzątaniu kościoła w
każdy poniedziałek bezpośrednio po
wieczornej Mszy św.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

7 października 2018

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
September 30, 2018 / 30września 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $6,658.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second collection for Renovation Fund

$(2,967.00)
$3,717.00

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. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
kościelne wydatki
$ 134,750.00
Actual collections / Zebrana kolekta
$(91,897.00)
Deficit / Deficyt
$(42,953.00)

*********************************************
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 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

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
naszym ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą
bazylikę w ostatnim tygodniu.

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.

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA, ESPECIALLY

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ
DUSZY CHRYSTUSA

Pani ConnieLauerman za ofiarę $425
Pani Markowi Dziecina za ofiarę $400
Panu Antoniemu Michalczyk za ofiarę $180
Panstwu Grazynie i Stanislawowi Wala za ofiarę $100
Panu Januszowi Grotkowskiemu za ofiarę $100
Panu Romanowi Kuleszy za ofiarę $100
Panstwu Kujawa i Paslawski za ofiarę $100
Dziękujemy pani Annette Dvorak oraz Dariuszowi
Kutrzuba za donację wygranej na loterii podczas
karnawału parafialnego .
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
We remember all benefactors in our prayer.

Dzisiaj będzie zebrana II składka na
pokrycie kosztów remontu naszego kosciola
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

___________________________________________________

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
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Resurrection Hall o godz.
7:30 wieczorem. 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

