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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. – 5:30pm 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 15
6:00 AM - For Pope Francis
7:00 AM - +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg
8:00 AM - ++Harriett & Matthew Czajkowski
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela; +Wiktoria Czyżewska;
+Helena i Jan Radkosz;
TUESDAY / WTOREK - October 16
6:00 AM - +Rev. Edwin Karlowicz, CR
7:00 AM - +Jarosław Twaróg
8:00 AM - +Barbara Sadilek
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
WEDNESDAY / ŚRODA - October 17
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - O dary Ducha Św. i błog. Boże dla Iwony i całej rodziny;
+Marta Gagala; +Jarosław Twaróg
8:00 AM - Health & blessing for Dawn Connolly; +Poor souls in
Purgatory
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
THURSDAY / CZWARTEK - October 18
6:00 AM - +Br. Tom Iwicki, CR
7:00 AM - +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg
8:00 AM - + Deaceased members of Resurrectionists
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błog. Boże dla Justyny
Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
FRIDAY / PIĄTEK - October 19
6:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 AM - Za wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ważnej
sprawie Bogu wiadomej; +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg; +Zmarli z
rodziny Iwony;
8:00 AM - Health & blessing for Genowefa Machalska - 90th birthday
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela;
SATURDAY / SOBOTA - October 20
6:00 AM - For the family members of the Resurrectionists
7:00 AM - + Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzebski, CR
1:00 PM - Wedding : Eann Cox & Natalia Baran
2:30 PM - Wedding: Steven Fiumefreddo & Jessica Silva
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Mike Bialas; +Irene Bork;
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela; O zdrowie i Boże błog.
dla Ireny Bokina z okazji imienin;
SUNDAY / NIEDZIELA - October 21
6:00 AM - For all Donors & Banefactors of our Basilica
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla Genowefy Machalskiej z ok.
urodzin; +Lucjan Milewski w 13. rocz. śmierci; +Izabela Cieplińska w 1.
rocz. śmierci; +Władysława Wicek; +Marta Gagala; +Jarosław Twaróg;
+Stanisław Łowisz w 9. rocz. śmierci; +Jan Wesołowski;
10:45 AM 12:30 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz Boże błog. dla
Justyny Marchlewicz przez wstawiennictwo św. Charbela; +Mirosław
Mieczkowski; +Mirosław Mieczkowski; +Antoni Zalewski;
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
Erald Nikolla & Sara Prystaj
SECOND CALL
Michael Golebiowski & Monika Lenart
Kamil Trojan & Paulina Bensen
Michal Kusiak & Katarzyna Mrozek
THIRD CALL
Ean Cox & Natalie Baran
Steven Fiumefreddo & Jessica Silva
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+ Jacek Mieczysław Sopart

28th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
10/14 28th Sunday of the year
10/15 St. Teresa of Avila
Saint Teresa of Ávila, baptized as Teresa
Sánchez de Cepeda y Ahumada (1515–1582),
was a Carmelite nun, author, and theologian of contemplative life through mental prayer. Active during
the Counter-Reformation, she was a reformer in
the Carmelite Order of her time; the movement she initiated, later joined by Saint John of the Cross, eventually
led to the establishment of the Discalced Carmelites,
though neither she nor John were alive when the two orders separated. In 1622, forty years after her death, she
was canonized by Pope Gregory XV, and, on 1970, she
was named a Doctor of the Church by Pope Paul VI.
10/16 St. Hedwig or St. Margaret Mary Alacoque
10/17 St Ignatius of Antioch (- 107)
He was the second bishop of Antioch after St Peter (the
first being Evodius). He was arrested (some writers believe that he must have been denounced by a fellowChristian), condemned to death, and transported to Rome
to be thrown to the wild beasts in the arena. In one of his
letters he describes the soldiers who were escorting him
as being like “ten leopards, who when they are kindly
treated only behave worse.”
10/18 Saint Luke, Evangelist
He was a Greek doctor who converted to
Christianity. He was a companion of the
Apostle Paul, and wrote his Gospel in accordance with
Paul’s teaching. He also wrote the Acts of the Apostles,
which narrates the early history of the Church up to
Paul’s first stay in Rome. As a Greek, he takes care to
explain to Gentile readers Jewish customs and the meaning of Hebrew words.
10/19 Wednesday of week 29 of the year
St. John Brebeuf and Isaac Jogues and Companions
or St. Paul of the Cross
OCTOBER 14, 2018 CANONIZATION
On Sunday, October 14, 2018 during the meeting of the
world Synod of Bishops, Pope Francis declares
Saints of the Universal Church
Pope Paul VI
Abp Oscaro Romero
and four others:
Francesco Spinelli, Vincenzo Romano,
Maria Caterina Kasper,
Nazaria Ignazia of Saint Teresa of Jesus.
CHICAGO
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October
Respect Life Month
As you know, October is
Respect Life Month, 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.

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.

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.
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’s 2nd Collection is for
the repairs needs of our church.
Next week, October 21,
the 2nd Collection is for the World Mission.
Thank you for your support and generosity
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

28th Sunday in Ordinary Time
POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
“Blessed are the pure in heart,
for they will see God”
83. This Beatitude speaks of those whose hearts are
simple, pure and undefiled, for a heart capable of love
admits nothing that might harm, weaken or endanger
that love. The Bible uses the heart to describe our real
intentions, the things we truly seek and desire, apart
from all appearances. “Man sees the appearance, but
the Lord looks into the heart” (1Sam 16:7). God wants
to speak to our hearts (Hos 2:16); there he desires to
write his law (Jer 31:33). In a word, he wants to give us
a new heart (Ezek 36:26).
84. “Guard your heart with all vigilance” (Prov 4:23).
Nothing stained by falsehood has any real worth in the
Lord’s eyes. He “flees from deceit, and rises and departs from foolish thoughts” (Wis 1:5). The Father,
“who sees in secret” (Mt 6:6), recognizes what is impure and insincere, mere display or appearance, as does
the Son, who knows “what is in man” (Jn 2:25).
85. Certainly there can be no love without works of
love, but this Beatitude reminds us that the Lord expects a commitment to our brothers and sisters that
comes from the heart. For “if I give away all I have,
and if I deliver my body to be burned, but have no
love, I gain nothing” (1 Cor 13:3). In Matthew’s Gospel too, we see that what proceeds from the heart is
what defiles a person (15:18), for from the heart come
murder, theft, false witness, and other evil deeds
(15:19). From the heart’s intentions come the desires
and the deepest decisions that determine our actions.
86. A heart that loves God and neighbor (Mt 22:36-40),
genuinely and not merely in words, is a pure heart; it
can see God. In his hymn to charity, Saint Paul says
that “now we see in a mirror, dimly” (1 Cor 13:12), but
to the extent that truth and love prevail, we will then be
able to see “face to face”. Jesus promises that those
who are pure in heart “will see God”.
Keeping a heart free of all that tarnishes love: that is
holiness.

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.
CHICAGO
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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. You do not need to be a parishioner to be
a member of the RCIA Program.

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
Today, after all Masses, volunteers are 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 are in
need of volunteers who will help during the picture
shoots.
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 at 1:30pm 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.
ST. HYACINTH BASILICA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ

XXVIII Niedziela Zwykła
(Mk 10,17-30)
Najważniejsze pytanie, jakie powinien
człowiek sobie stawiać to to, które
zadał Jezusowi pewien młodzieniec: „Co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?” Dlaczego jest to tak bardzo
ważne pytanie? Bo to pytanie o sens życia. Odpowiedź
Jezusa jest zdecydowana: nie wystarczy zwykłe uczciwe
życie: nie zabijałem, nie kradłem... To Bogu nie
wystarcza. To dopiero połowa czynności. Pełna postawa
to ta, którą zaproponował Jezus: „Idź, sprzedaj wszystko i
rozdaj ubogim...”- postawa usunięcia wszelkich podstaw
i podpór, na których człowiek może stać i dzięki którym
może czuć się bezpiecznym na dziś i jutro.
W tym miejscu przypomina mi się osoba św.
Franciszka z Asyżu, który pozwalał swoim braciom mieć
zapasy jedynie na dzień dzisiejszy. Jeśli było więcej,
trzeba było rozdać bardziej potrzebującym. Dzień
jutrzejszy należało zaczynać od punktu zero. Opatrzność
Bożą brało się na serio i dosłownie.
Nie mieszajmy środków z celem ostatecznym,
zaufajmy Bożej Opatrzności. Chleb jest czymś bardzo
ważnym, ale wierność Bożym przykazaniom jest
ważniejsza niż zdobycie chleba. Bogactwo nie jest czymś
złym, ale złem jest brak wrażliwości na cudzą biedę jaki
może się łączyć z bogactwem. (Ks. Mariusz Kunicki)
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.

Serdecznie zapraszamy
dzieci na
Bal Wszystkich Świętych
w ŚRODĘ, 31 październka od godz. 5:30 p.m.
W programie: wspólne zabawy i konkursy
O godz. 6:55 p.m. - Parada Świętych i uroczyste
wejście do kościoła na Mszę Świętą.
Uwaga! Obowiązkowe przebranie
za Świętego lub Aniołka
Osoby, które chciałyby sponsorować słodycze dla dzieci
prosimy, by przyniosły je w niedzielę i wrzuciły do
koszyka, który znajduje sie przy Figurze Matki Bożej.
CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
10/14 - XXVIII Niedziela Zwykła
10/15 - Św. Teresy od Jezusa
„Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie
przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest
niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko;
Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam
wystarczy. Solo Dios basta!”.
10/16 - Św. Jadwigi Śląskiej
Pochodząca z Bawarii (ur. między 1178 a 1180 zm. przed 14 października 1243) należy do
najpopularniejszych świętych w Polsce,
zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii,
Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we
Francji. Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego,
fundatorka klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia
oddana dziełom miłosierdzia.
10/17 - Św. Ignacego Antiocheńskiego
Już samo jego imię Ignacy (łac. ignis - ogień),
mówi bardzo wiele o historii chrześcijańskich
męczenników na początku II wieku. Był
biskupem Antiochii, miasta, w którym
zgromadziła się duża rzesza wyznawców Chrystusa. Nie
lękał się okrutnej śmierci, dlatego jest świadkiem
chrześcijańskiej nadziei i niewzruszonej wiary w życie
wieczne.
10/18 - Św. Łukasza Ewangelisty
Pochodził, według tradycji, z Antiochii
Syryjskiej. Był poganinem Według najstarszej
tradycji św. Łukasz jest autorem dwóch ksiąg
znajdujących się w kanonie Nowego
Testamentu: jednej z ksiąg Ewangelii oraz Dziejów
Apostolskich.
10/19 - Bł. Jerzego Popiełuszki
"Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko
jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać
wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu.
Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jest
minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego"
10/20 - Św. Jana Kantego
„Kiedy ten mąż Boży sprawować miał
najświętszą ofiarę Mszy św. (a odprawiał ją co
dzień), z wrzącą w sercu ku Bogu miłością, z
głębokim ukorzeniem, z zalaną łzami twarzą do
niej się gotował, wiedział bowiem, że miał
stanąć przed niepojętym majestatem Bożym i złożyć Mu
nieocenioną ofiarę Syna Jego. Podczas jej sprawowania,
Jan, wewnętrzną swą do łez rozczulony pobożnością, w
ludziach przytomnych żywą pobożność budził i rozżarzał.”
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
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.

ZDJĘCIA DO ALBUMU JUBILEUSZOWEGO
W przyszłym roku nasza parafia będzie
obchodzić JUBILEUSZ 125-LECIA istnienia.
Jednym z projektow jest stworzenie Albumu
obejmującego wszystkie rodziny naszej
wspólnoty parafialnej. Każda rodzina, która
weźmie udział w sesji otrzyma w prezencie
jedno zdjęcie 8x10 oraz jeden album rodzinny.
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.
Sesje odbywać się będą w godz.:
18 i 19 października 2:00pm-8:40pm;
20 października 10:00am-4:40pm,
21 października 12:00pm-6:40pm.
Dzisiaj, 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 773-342-3636. Będziemy również potrzebować
osoby, które pomogą podczas sesji zdjęciowych.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do biura.

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.
„GARAGE SALE”
Dzisiaj zapraszamy do Sali
Resurrection Hall na „Garage Sale”,
Można także zakupić kawę i ciasto.
Zgromadzone fundusze przeznaczone
są na zakup ubrań, butów i zabawek dla dwóch
Domów Dziecka w Polsce. Serdecznie dziękujemy
za wsparcie i zapraszamy.

Zarząd Koła Żywego Różańca
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PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

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.

Dziękczynna Msza Święta
w intencji Ojczyzny
w 100. Rocznicę
Odzyskania Niepodległości
przez Polskę odbędzie
się 11 listopada 2018 roku o godzinie 1:30 pm w
Bazylice św Jacka w Chicago.
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.
Bezpłatne wejściówki dostępne są w biurze
parafialnym oraz na stronie:
www.chicagophilharmonic.org
Msza będzie uwieńczeniem festiwalu Poland 2018.
ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA
21 października wraz z Kościołem Katolickim
na całym świecie będziemy obchodzili
Światową Niedzielę Misyjną, Doroczna druga
kolekta zebrana w tym dniu zapewnia
kluczowe wsparcie wspólnot wiary znajdujących się w
najgorszej sytuacji ekonomicznej. Podczas Światowej
Niedzieli Misyjnej okazujemy im solidarność poprzez
udzielenie swojego modlitewnego i finansowego
wsparcia. 75% tej kolekty wspiera inicjatywy Papieskiego
Rozkrzewiania Wiary w Afryce, Azji i Ameryce
Łacińskiej, 10 % wspomaga dzieła Stowarzyszenia
Opieki Społecznej Bliskiego Wschodu, a 15% wspiera
Biuro Misyjne Archidiecezji Chicago.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 7, 2018 / 7 października 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $6,122.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second collection for Building Fund

$(3,503.00)
$5,487.00

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. z modlitwą
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
$ 144,375.00
Actual collections / Zebrana kolekta
$(98,019.00)
Deficit / Deficyt
$(46,356.00)

*********************************************
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.
___________________________________________________

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

ConnieLauerman - $725
Elias & Maria Martin - $195
Harry Bork - $100
George Zalewski - $100
Joseph Zyzda - $100
John Kociubinski - $100
Wieslaw Widlak - $100
Anna Scislowicz - $100
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 bazyliki.
Za tydzień, 21 października, II składka
przeznaczona jest na Misje.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na ten cel.
CHICAGO

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
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
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