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 22
6:00 AM - +Janina Trocka
7:00 AM - +Józef Rębacz
8:00 AM - +Poor Souls in Purgatory
7:00 PM - O Boże błog. dla Księży i Sióstr pracujących w Bazylice;
TUESDAY / WTOREK - October 23
6:00 AM - +Janina Trocka
7:00 AM - Przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże błog. i
łaski dla Agaty Serksnas, rodzin Bucior, Buchajski, Kniaź, Ogiera,
Lawson i przyjaciół; +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Józef Rębacz;
8:00 AM - For all Basilica’s Benefactors, living & deceased;
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla organisty, Piotra Mrugały, z
okazji urodzin; +Antoni Oszczapiński i zmarli z rodziny Oszczapińskich;
WEDNESDAY / ŚRODA - October 24
6:00 AM - +Br. Tom Iwicki, CR
7:00 AM - O Dary Ducha Św. i Boże błog.dla Iwony i jej całej rodziny;
+Marta Gagala; +Jarosław Twaróg; +Józef Rębacz;
8:00 AM - Blessing for Dawn Connolly; +Poor Souls in Purgatory;
7:00 PM - W int. Parafian i Dorbrodziejów Bazyliki
THURSDAY / CZWARTEK - October 25
6:00 AM - +Rev. Edward Dubel, CR.
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Józef Rębacz;
+Władysław Morawski;
8:00 AM - For the special intention for Paul;
7:00 PM - O potrzebne łaski i zdrowie dla Kasi i jej rodziny;
FRIDAY / PIĄTEK - October 26
6:00 AM - +Jacek Sopart;
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, ++Zmarli z rodziny
Iwony, +Józef Rębacz;
8:00 AM - Geri & Minie Dileonardo and Family; +James Skrenka;
7:00 PM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące
SATURDAY / SOBOTA - October 27
6:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzebski, CR
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For the special intention for Paul;
11:30 AM -Wedding: Michael Golebiowski & Monika Lenart
1:00 PM - Quinceanera: Elizabeth Rebollo
2:30 PM - Wedding: Kamil Trojan & Paulina Bensen
4:00 PM - Wedding: Michal Kusiak & Katarzyna Mrozek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Mike Bialas; +Irene Bork,
+Harriett & Matthew Czajkowski;
7:00 PM - +Jan Plewa;
SUNDAY / NIEDZIELA - October 28
6:00 AM - Za wstaw. św. Judy Tadeusza o Boże błog. dla Tadeusza
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM -+Lucjan Milewski w 13. rocz. śm., +Władysława Wicek,
+Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Stanisław Łowisz w 9. rocz. śm.,
+Jan Wesołowski, +Czesław Kiercul w 10. mies. po śm., +Tadeusz
Machalski, +Stanisław Giza w 27. rocz. śm. +Wincenty Rębacz w 12.
rocz. śm., +Zmarli z rodziny Rębaczów i Haruzów, +Józef Rębacz;
10:45 AM - +Edward Utterback,+Luis, Rosario, Jose, Luis Ochoa,
+Angelina & Leonardo Gudino, +Magdalena & Jack Acosta, +Rosario &
Juan Marabillas, +James Giuseffi, +Manuel & Bertha Sanchez, +Leona
Lee & Larraine Mayles, +Richard Dalporto /int. from Utterback Family
12:30 PM - Dziękczynna, z prośbą o Boże błog. dla Stanisława i Zofii
Kudłacz w 56. rocz. ślubu; +Józef i Władysława Ciołek, +Mirosław
Mieczkowski, +Antoni Zalewski, +Maria, Antoni, Jan, Wincenty
Zaskowski; +Franciszka i Aleksander Zaskowski; +Jerzy, Regina, Ignacy
Kniazewski, +Anna, Konstanty, Franciszek Świeżyński, +Steven, Stefan,
Janina Olczyk; +Teresa Trocka, +Teresa Jaremienko, +Czesława i
Stanisława Kowalenko;
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:
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

Justin Afryl & Cassandra Stefanski
SECOND CALL
Erald Nikolla & Sara Prystaj
THIRD CALL
Michael Golebiowski & Monika Lenart
Kamil Trojan & Paulina Bensen
Michal Kusiak & Katarzyna Mrozek

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

29th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
10/21 - 29th Sunday in Ordinary time
10/22 - St. John Paul II (1920-2005)
Born in 1920 in Wadowice, Poland, Karol
Wojtyla became Pope John Paul II in 1978.
Among his many accomplishments as pope,
he made 104 apostolic journeys outside Italy and promulgated a new catechism. He
inaugurated World Youth Day and the
World Meeting of Families. John Paul II died on April 2,
2005.
10/23 - St. John of Capistrano
St. John was born at Capistrano, Italy in
1385. Proficient in civil and ecclesiastical
law, at the age of twenty nine John was
named governor of Perugia. While attempting the broker peace in a regional war he was
captured and imprisoned. St. Francis came to him in a
dream, and upon his release he embraced radical poverty
as Franciscan. He studied the preaching art under St. Bernardine of Siena. After one sermon, one hundred of his
listeners applied to the Franciscans. He died in 1456 after
inspiring and leading soldiers in a battle defending Belgrade against the Turks. He is the patron of jurists.
10/24 - St. Anthony Mary Claret
St. Anthony was ordained in 1835 and served
as apostolic missionary to his native Catalonia
and the Canary Islands; Archbishop of Santiago, Cuba and confessor to Queen Isabella II.
Only five feet tall, Anthony astounded many
with the power of his preaching. He is said to have given
over 10,000 sermons in his lifetime, sometimes preaching
six or seven in a day. When asked how he could continue
he replied: “I am just a horn, someone else does the blowing”. The order he founded, the Claretians, continues to
spread the Gospel through a thriving publishing apostolate.

October 21, 2018
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;

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.

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.
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

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 to the
Resurrection Hall on Sunday, October 28 (Cafeteria) and buy
some homemade food like: bigos, cranberries, pierogi and
crepes. All profit goes to the Missions.

Today’s 2nd Collection is for the World
Mission. Thank you for your generosity.
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. 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 and for the building of
chapels, churches, orphanages and schools.
CHICAGO

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

29th Sunday in Ordinary Time
POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
Blessed are the peacemakers, for
they will be called children of God”
87. This Beatitude makes us think of the many endless
situations of war in our world. Yet we ourselves are
often a cause of conflict or at least of misunderstanding. For example, I may hear something about someone
and I go off and repeat it. I may even embellish it the
second time around and keep spreading it… And the
more harm it does, the more satisfaction I seem to derive from it. The world of gossip, inhabited by negative
and destructive people, does not bring peace. Such people are really the enemies of peace; in no way are they
“blessed”.
88. Peacemakers truly “make” peace; they build peace
and friendship in society. To those who sow peace Jesus makes this magnificent promise: “They will be
called children of God” (Mt 5:9). He told his disciples
that, wherever they went, they were to say: “Peace to
this house!” (Lk 10:5). The word of God exhorts every
believer to work for peace, “along with all who call
upon the Lord with a pure heart” (2 Tim 2:22), for “the
harvest of righteousness is sown in peace by those who
make peace” (Jas 3:18). And if there are times in our
community when we question what ought to be done,
“let us pursue what makes for peace” (Rom 14:19), for
unity is preferable to conflict.
89. It is not easy to “make” this evangelical peace,
which excludes no one but embraces even those who
are a bit odd, troublesome or difficult, demanding, different, beaten down by life or simply uninterested. It is
hard work; it calls for great openness of mind and
heart, since it is not about creating “a consensus on
paper or a transient peace for a contented minority” or
a project “by a few for the few”. Nor can it attempt to
ignore or disregard conflict; instead, it must “face conflict head on, resolve it and make it a link in the chain
of a new process”. We need to be artisans of peace, for
building peace is a craft that demands serenity, creativity, sensitivity and skill.

October 21, 2018
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.

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.

Look for the positive things
These guys took the time to give a drink to a dehydrated
koala...

Sowing peace all around us: that is holiness.

October - Month of the Rosary
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.
CHICAGO

Project Rachel
A post-abortion healing hotline and referral service for women
and men (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

XXIX Niedziela Zwykła - Mk 10,35-45
„Co chcecie, żebym wam uczynił”? Jezus
zachęca mnie, abym Go prosił. Mogę być
pewny, że ilekroć zbliżam się do Niego na
modlitwie, On pierwszy czeka na mnie i gotów jest słuchać
moich próśb. Czy jestem przekonany, że nie ma takich
próśb, których On by nie wysłuchał?
„Nie wiecie, o co prosicie”. Jezus uświadamia mi,
że to, o co nieraz usilnie proszę, nie jest mi do końca znane.
Widzę tylko jedną stronę rzeczywistości – moje potrzeby.
On zna drugą stronę – wolę Ojca, który pragnie mojego
dobra. Czy wierzę, że On wie najlepiej, co jest dla mnie
dobre? Przedstawię sobie obraz Boga Ojca, który
przygotowuje dla mnie miejsce w wieczności. Uświadomię
sobie, że codziennie o mnie myśli i mnie oczekuje. Będę
prosił z miłością, aby strzegł mnie i mojego miejsca w
wieczności.
Nie wiem, co jest moim kielichem doświadczeń,
który mam wypić w tym życiu. W żarliwej modlitwie
poproszę Go, abym z miłością przyjmował wszystko, co
przygotowuje dla mnie każdego dnia. Jezus pokazuje mi
ewangeliczną drogę do nieba. Jest to droga służby, wolna od
niezdrowej
rywalizacji
i
wywyższania
się.
Przestrzega mnie, abym nie ulegał modzie tego
świata, który manifestuje swoją władzę nad innymi i siłę.
Zobaczę siebie w spotkaniach z bliskimi, pośród
codziennych zajęć. Co przeważa we mnie: postawa
życzliwości i służby czy rywalizacji i skupiania się na
sobie? Zanurzę się w modlitwie serca, którą rozciągnę na
cały dzień: „Jezu, spraw, abym upodabniał się do Ciebie!”

22 października - wspomnienie
Św. Jana Pawła II
Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja
1920 roku w Wadowicach, był pierwszym i
jedynym Polakiem sprawującym urząd
głowy Kościoła katolickiego Stolicy
Piotrowej w Watykanie. Wcześniej był arcybiskupem
krakowskim, kardynałem. Na papieża wybrano go na
konklawe 16 października 1978 roku, po nagłej śmierci
jego poprzednika Jana Pawła I. Poza stanem duchownym
był poetą, politologiem, a także aktorem, dramaturgiem i
pedagogiem.Podczas swojego dwudziestosiedmioletniego
pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał miejsca
zamieszkane przez katolików, na całym świecie.

Ks. Krzysztof Wons SDS

24 października - wspomnienie
św. Antoniego Marii Klareta (1807-1870)
Św. Antoni pochodził z rodziny tkackiej i był
przedsiebiorcą. Znał doskonale życie
robotników. Podjął jednak powołanie do
kapłaństwa i z zapałem realizował
ewangelizacyjne pragnienia. Założył w 1849
Zgromadzenie Misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi,
nazwanych klaretynami. Został arcybiskupem na Kubie,
gdzie głosił misje ludowe, zabiegał o formacje
prezbiterów i o edukację świeckich. Po powrocie do
Hiszpani został spowiednikiem królowej Izabeli. Jego
życie jest przykładem „rządcy wiernego i roztropnego”,
który umiał podjąć i odpowiedzialnie wykorzystać
otrzymane dary dla budowanie Kościoła i powierzonych
mu ludzi.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
w ŚRODĘ, 31 październka od godz. 5:30 PM
W programie:
wspólne zabawy
i konkursy.

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA
Dzisiaj wraz z Kościołem Katolickim na całym świecie
obchodzimy 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.
CHICAGO

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 Figurze Matki Bożej.
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.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu
październiku jest 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.

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.
1 Listopada - Uroczystość
Wszystkich Świętych
W tym dniu obowiązuje udział
we Mszy świętej.
Msze święte 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 Listopada - Dzień Zaduszny
Msze święte 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
CHICAGO

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.

Pomoc dla Ugandy
„Misja dla ubogich” powstała przy
Bazylice Św. Jacka 19 listopada 2017
roku i jest organizacją charytatywną.
Wspieramy pomocą, modlitwą i
miłością najbardziej potrzebujacych w Ugandzie.
Przekazujemy pomoc dla: sierot ze szkół podstawowych i
średnich oraz seminarzystow. Delegacja naszych ochotnikow
wyjechała po raz trzeci do Ugandy z darami hojnych i
współczujacych ludzkich serc. Zostaly zawiezione m.in.:
przybory szkolne, odzież, obuwie, piłki. W niedzielę, 28
października serdecznie zapraszamy do naszej kawiarenki na
smaczny bigos, żurawinę, pierogi i naleśniki. Cały dochód
zostanie przekazany do Ugandy. Bóg zapłać za wsparcie.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 14, 2018 / 14 października 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $6,878.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second collection for Building Fund

$(2,747.00)
$3,900.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 154,000.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(104,897.00)
Deficit / Deficyt
$ (49,103.00)
*********************************************
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!

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
___________________________________________________

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

MR. Gilbert Galarza for offering $1,000.
ConnieLauerman - $475
Jadwiga Blacharczyk - $100
Halina & Stanislaw Urbaniak - $100
Mieczysław Gaj - $100
Anna Scislowicz - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!

We remember all benefactors in our prayer.

Dzisiejsza II składka przeznaczona jest na
Misje. Bóg zapłać za wszystkie ofiary
złożone na ten cel.

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. 10:30 AM.
CHICAGO

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
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
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