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 1
6:00 AM - For Missionaries througout the world through the intercession
of Saint Terese of Child Jesus
7:00 AM - ++ W intencji zmarłych współbraci ze Zgromadzenia
8:00 AM - + Rev. Edwin Karlowicz, CR
7:00 PM - O mądrość Bożą oraz błog. Boże dla Justyny Marchlewicz
przez wstaw. św. Charbela; +Zofia Wojciechowska w 11 miesiąc po śm.;
W int. Sodalicji sw. Teresy od Dzieciatka Jezus za wstaw. Patronki;
TUESDAY / WTOREK - October 2
6:00 AM - + Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - + Franciszek Inda w 14. rocz. śmierci
8:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
WEDNESDAY / ŚRODA - October 3
6:00 AM - + Michal Cabaj
7:00 AM - O dary Ducha Św. i błog. Boże dla Iwony i jej rodziny;
+Marta Gagala; +Jarosław Twaróg; +Franciszek Inda w 14. rocz. śmierci;
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 4
6:00 AM - For all benefactors of the Resurrectionists, living & deceased
7:00 AM - Za chorych i cierpiących z naszej parafii; w intencji powołań;
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life
7:00 PM - W int. siostry Franciszki z prośbą o światło Ducha Św. i
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej; O mądrość Bożą i potrzebne
łaski oraz błog. Boże dla Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - October 5
6:00 AM - ++ Poor souls in Purgatory
7:00 AM - + Marta Gagala; +Zmarli z rodziny Iwony; +Jarosław Twaróg
8:00 AM - + Michael Connolly Sr & Jr; Czajkowski & Gogola Families
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus
7:00 PM - O mądrość Bożą i potrzebne łaski oraz błogosł. Boże dla
Justyny Marchlewicz przez wstaw. św. Charbela; +Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - October 6
6:00 AM - + Stephen Zbikowski
7:00 AM - + Za zmarłych nie mających z nikąd pomocy
8:00 AM - + Rev. Edward Dubel, CR
1:00 PM - Richard Sandberg & Jessica Zajac
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
SUNDAY / NIEDZIELA - October 7
6:00 AM - ++ Deceased Parishioners & Benefactors
7:30 AM - Birthday blessing for Frances & Marianella Zunino; +Ted
Mitrenga; +Jan Plewa
9:00 AM - Dziękczynno-błagalna dla Małgorzaty i Grzegorza z ok. 2
rocz. ślubu, z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej; O Boże
błog. dla Antosia; +Lucjan Milewski w 13 rocz. śm.; +Jan Mazur;
++Wacława i Józef Pilichiewicz; +Jan Stankiewicz; +Władysława
Wicek; +Marta Gagala; +Stanisław Łowisz w 9 rocz. śm.;
10:45 AM - +Mary Kopinski;
12:30 PM - O Boże blog. dla członków Koła Żywego Różańca oraz za
zmarłych członków KZR; O Boże błog. dla Damiana Pyka w 8. rocz. ur.,
dla Roberta Pyka w 46. rocz. ur. oraz Heleny Pyka w 69. rocz. urodzin;
O mądrość Bożą, potrzebne łaski i Boże błog. dla Justyny Marchlewicz
przez wstaw. św. Charbela; +Jan Pyka w 23. rocz. śm.; +Bronisław
Markut; +Maria Zublar w 9. rocz. śm.;
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

Katarzyna Chwascinska & Christopher Czekaj
THIRD CALL

Jessica Zajac & Richard Sandberg
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+ Michal Cabaj

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday 8:30 am - 6:45 pm
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piąku : 8:30 - 18:45

26th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
09/30 - 26th Sunday in Ordinary Time
10/01 - St. Therese of the Child Jesus
At the age of 14, on Christmas Eve in
1886, Therese had a conversion that
transformed her life. From then on, her
powerful energy and sensitive spirit
were turned toward love, instead of
keeping herself happy. At 15, she entered the Carmelite convent in Lisieux to
give her whole life to God. She took the
religious name Sister Therese of the Child Jesus and the
Holy Face. Living a hidden, simple life of prayer, she was
gifted with great intimacy with God. Through sickness
and dark nights of doubt and fear, she remained faithful to
God, rooted in His merciful love. After a long struggle
with tuberculosis, she died on September 30, 1897, at the
age of 24. Her last words were the story of her life: "My
God, I love You!" She was canonized by Pope Pius XI on
May 17, 1925. Had she lived, she would have been only
52 years old when she was declared a Saint.
10/02 - The Holy Guardian Angels
Angels are servants and messengers from
God. "Angel" in Greek means messenger.
In unseen ways the angels help us on our
earthly pilgrimage by assisting us in work
and study, helping us in temptation and
protecting us from physical danger.
10/04 - Saint Francis of Assisi
Francis was the son of a prosperous cloth merchant in
Assisi. When his father objected to having his goods sold
without his consent to pay for the restoration of a church,
the bishop commanded Francis to repay the money. He
did. He also renounced his father and gave back everything he had ever been
given, even his garments.
He began a life of perfect
evangelical poverty, living
by begging and even then
only accepting the worst
food that people had to
give. He preached to all
the love of God and the
love of the created world;
because, having renounced
everything, he celebrated
everything he received, or
saw, or heard, as a gift.
CHICAGO

September 30, 2018
First Thursday, Friday and
Saturday of the Month
Thursday, October 5th is the first Thursday of the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood and
religious life. Friday, October 5th is the first Friday of the
Month and we pray in reparation to the Sacred Heart of
Jesus. At 5:00pm we communally recite the rosary followed by a Mass in English. On Saturday, after the
8:00am Mass, we pray the rosary in honor of the Blessed
Virgin Mary.

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.

Renew My Church Prayer
Lord Jesus, you speak to us today,
as you spoke to holy men and women who
have gone before us. In every age and in
our own time, you call to us and say:
Renew My Church.
Pour out the gift of your Holy Spirit upon
us, and so enable us to hear you clearly to listen to each
other attentively to imagine our future boldly
to discern your direction wisely to persevere in your holy
will courageously to stay together in charity to surrender
our own plans readily to embrace the greater good to
hand on your gifts to future generations.
May we remain in the holy company of the
Blessed Virgin Mary, the apostles, and all the saints.
May their example and presence inspire us with patient
confidence in the work of your grace.
We ask this of you who live and reign with the Father in
the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
Amen
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 Building &
Renovating Fund (pink envelopes)
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

26th Sunday in Ordinary Time
POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
“Blessed are those who mourn,
for they will be comforted”

75. The world tells us exactly the
opposite: entertainment, pleasure,
diversion and escape make for the good life. The
worldly person ignores problems of sickness or sorrow
in the family or all around him; he averts his gaze. The
world has no desire to mourn; it would rather disregard
painful situations, cover them up or hide them. Much
energy is expended on fleeing from situations of
suffering in the belief that reality can be concealed. But
the cross can never be absent.
76. A person who sees things as they truly are and
sympathizes with pain and sorrow is capable of
touching life’s depths and finding authentic happiness.
[70] He or she is consoled, not by the world but by
Jesus. Such persons are unafraid to share in the
suffering of others; they do not flee from painful
situations. They discover the meaning of life by coming
to the aid of those who suffer, understanding their
anguish and bringing relief. They sense that the other is
flesh of our flesh, and are not afraid to draw near, even
to touch their wounds. They feel compassion for others
in such a way that all distance vanishes. In this way
they can embrace Saint Paul’s exhortation: “Weep with
those who weep” (Rom 12:15). Knowing how to mourn
with others: that is holiness. “Blessed are those who

September 30, 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.

Congratulations to
Eugeniusz and Izabela Bozek

hunger and thirst for righteousness, for they will be
filled”

77. Hunger and thirst are intense experiences, since
they involve basic needs and our instinct for survival.
There are those who desire justice and yearn for
righteousness with similar intensity. Jesus says that
they will be satisfied, for sooner or later justice will
come. We can cooperate to make that possible, even if
we may not always see the fruit of our efforts.
78. Jesus offers a justice other than that of the world, so
often marred by petty interests and manipulated in
various ways. Experience shows how easy it is to
become mired in corruption, ensnared in the daily
politics of quid pro quo, where everything becomes
business. How many people suffer injustice, standing
by powerlessly while others divvy up the good things of
this life. Some give up fighting for real justice and opt
to follow in the train of the winners. This has nothing to
do with the hunger and thirst for justice that Jesus
praises.

CHICAGO

On Sunday, September 23, Eugeniusz & Iza Bozek
were honored by the Resurrectionists
at the 21st Annual Resurrection Gala
Gienek has volunteered for years as our sound system
man in the church, at the carnival, for Corpus Christi
processions, for the parish theater group. Izabela has
volunteered her time and talents at the parish through
singing in the Polish choir, working as secretary for
Saturday Polish School, helping with the annual New
Year's Eve party and other various projects. Both have
volunteered as members of the Parish Council and the
Carnival committee. Thank you for your hard work and
dedication.
GRATULACJE
dla Państwa Izabeli i Eugeniusza Bożek,
którzy w minioną niedzielę, 23 września, podczas gali
Księży Zmartwychwstańców, otrzymali wyróżenienie
za wkład i pracę dla Bazyliki Św. Jacka.
Dziękujemy i życzymy obfitości łask Bożych.
ST. HYACINTH BASILICA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

30 września 2018

ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ
30 września - XXVI Niedziela Zwykła
Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Jezus w rozmowie z Janem udziela mi życiowej
mądrości: mam dostrzegać dobro w każdym człowieku, także
w tym, który nie przyznaje się do Jezusa. Również przez niego
Bóg potrafi czynić wiele dobra. Jezus przestrzega mnie przed
podejrzliwością i przypisywaniem komukolwiek złej woli. Jak
traktuję osoby, które nie chodzą ze mną za Jezusem? Czy
potrafię dostrzec w nich ludzkie dobro? Co mogę powiedzieć o
codziennych kontaktach z nimi?
Jezus jest hojny wobec wszystkich, których stać na
najprostsze gesty dobroci. Nie zapomni nawet podanego kubka
wody. Co mogę powiedzieć o moich zwykłych zachowaniach
tam, gdzie żyję i pracuję? Czy stać mnie na proste gesty
dobroci? Zauważę, z jaką czułością Jezus troszczy się o mnie –
swojego ucznia. Ktokolwiek okaże mi dobroć za to, że należę
do Jezusa, ten nie utraci swojej nagrody. Przywołam na pamięć
ludzi, którzy okazali mi zwykłą ludzką dobroć. Podziękuję za
nich Jezusowi.
Zauważę, z jaką surowością Jezus piętnuje gorszenie
„najmniejszych”. Zgorszenie jest jak trucizna niszcząca
naturalne dobro człowieka. Staje się okrutne zwłaszcza wobec
najmniejszych, którzy są jak bezbronna i słaba roślinka.
Pomodlę się za ludzi, na których miałem zły wpływ. Zawierzę
ich Jezusowi, aby umocnił w nich dobro, które mogłem osłabić
poprzez dane zgorszenie. Czy aktualnie nie jestem dla kogoś
powodem zgorszenia?
Jezus wzywa mnie do radykalnej walki z korzeniami
grzechu. Poproszę Go, aby pomógł mi stanąć w prawdzie o
sobie. Co najbardziej zabija we mnie dobro i osłabia życiowe
powołanie? Zatopię się w modlitwie serca: „Udziel mi
mądrości w stanowczej walce z grzechem!”
Ks. Krzysztof Wons SDS

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Poniedziałek, 1 X - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
„Jezus przyjdzie nas odnaleźć jakkolwiek daleko będziemy
i przemieni nas w ogniu miłości”.

Wtorek, 2 X - Świętych Aniołów Stróżów
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Czwartek, 4 X - Św. Franciszka z Asyżu
“Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju…”
Piątek, 5 X - Św. Faustyny Kowalskiej
„Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy
nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo
pociechy i przebaczenia”.
CHICAGO

Sodalicja św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w poniedziałek obchodzi swoje
święto. Uroczysta Msza święta w
i n t e n c j i ży j a c y ch i z ma r ł y c h
Członkiń Sodalicji będzie odprawiona
w niedzielę, 30 września o godz. 12:30.
Po Mszy świetej zapraszamy wszystkich
członków na poczęstunek do kawiarenki. Zachęcamy
także do zakupienia róż, które będą sprzedawane przez
członków Sodalicji.
W poniedziałek, 1 października, w dniu
wspomnienia św. Tereski od Dzieciątka Jezus,
zapraszamy na Mszę św. o godz. 7:00
wieczorem. Zapraszamy nowe osoby do
zapisania się do Sodalicji. Opiekunem duchowym jest
ks. Adam Piasecki, CR oraz sr. Anna Górska MChR.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 7 października 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!

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.
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty miesiąca
5 października - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej
i Ko mu nii św. wy nagrad zającej
Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze. Msza Św. oraz nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
7:00 wieczorem.
6 października - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca na
godz. 7:00 wieczorem. Zapraszamy na
modlitwy wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy nasze i świata.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVI 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

MODLITWA O UZDROWIENIE
Mszę święta z modlitwą o uzdrowienie
odprawi ks. Jan Reczek, kapłan diecezji
krakowskiej, we wtorek, 2 października
o godz. 7.00 wieczorem. O godz. 6:30
będzie odmawiany różaniec z ks. Janem.
Serdecznie zapraszamy.
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.

ZAPISY NA NIEDZIELNĄ
KATECHEZĘ 2018/19
Przyjmujemy zapisy do naszej
Niedzielnej
Szkoły
Katechetycznej. Zapisu można
dokonać od poniedziałku do piątku w kancelarii
parafialnej lub w niedzielę w Resurrection Hall od
godz. 10:00 do 11:00. Zajęcia odbywają się w
każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie 9:00 rano.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie...”
KONCERT ORGANOWY
30 września po Mszy św. o godz. 12:30 pm
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Koncert organowy promujący między innymi polską kulturę
na świecie wykona Paweł Przybyła, student Akademii
Muzycznej w Krakowie klasy organów prof. Mirosławy
Semeniuk-Podrazy oraz teorii muzyki. Program koncertu
zawiera utwory: Jana Sebastiana Bacha,
Girolama Frescobaldiego, Nicolausa
Bruhnsa, Francois Couperina, Johanna
Pachelbela, utwory z polskiej Tabulatury
Jana z Lublina oraz improwizację własną
wykonawcy koncertu.
CHICAGO

30 września 2018
PIELGRZYMKA DO HOLY HILL
Arcybractwo, Żywy Różaniec i
Krucjata zapraszają na pielgrzymkę
pokutną do Holy Hill w Wisconsin, w
niedzielę, 7 października 2018. Zapisy
w kancelarii do 30 września. Koszt
pielgrzymki $60. Zbiórka na parkingu
o godz. 7:30 rano.

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.

„GARAGE SALE”
W niedzielę 30 września KZR
organizuje zbiórkę używanej odzieży,
przedmiotów gospodarstwa
domowego i nowych zabawek na tzw.
„Garage Sale”, który odbędzie się 14 października.
Podczas tego garage sale będzie także
sprzedawane ciasto i kawa. 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. Wszystkie rzeczy
można przynosić do Resurrection Hall, na
korytarzu, przy kawiarence. Będziemy je zbierać
od godz. 9 rano do 12 w południe. Serdecznie
dziekujemy i zapraszamy.
Zarząd Koła Żywego Różańca
Zapraszamy chętne osoby do pomocy
w sprzątaniu kościoła w każdy
poniedziałek bezpośrednio po
wieczornej Mszy św.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
September 23, 2018 / 23 września 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $5,718.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
$(3,907.00)
Second collection for Seminarian Education $4,478.00
Donations for Building/Renovations
$2,168.00

30 września 2018

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
$ 125,125.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(85,239.00)
Deficit / Deficyt
$(39,886.00)

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

W sposób szczególny pragniemy podziękować
Panu Arturowi Wincenciakowi za prace przy
odnowienie drzwi.

Thank you Mr. Artur Wincenciak for hard work
on renovation church doors.
May God bless you.
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

Pani ConnieLauerman za ofiarę $200
Pani Helenie Grot za ofiarę $150 (odnowienie drzwi)
Państwu Grzegorzowi i Elzbiecie Szeszko za ofiarę $130
Państwu Mieczysławowi i Elżbiecie Gaj za ofiarę $100
Państwu Stanisławowi i Marzenie Smreczak za $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
Szczęść Boże!

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
Dzisiaj będzie zebrana II składka na
Renowację kościoła (różowe koperty)
CHICAGO

Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus: i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

