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 - November 5
6:00 AM - ++Za dusze w czyśćcu cierpiące,
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Elżbiety Wojnach z okazji
imienin; W int. wynagradzającej za grzechy w rodzinie Zofii, o Boże
błog. i nieustanną opiekę Maryi w rodzinie Zofii; +Marta Gagala;
+Jarosław Twaróg; +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch
Dwojak, +Benedykt, +Andrzej Korzun;
8:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 PM - ++Zmarli z rodzin Hoffmann i Roske
TUESDAY / WTOREK - November 6
6:00 AM - +Chester Gross
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Helena Pliszylo,
+Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Benedykt, +Andrzej Korzun
8:00 AM - ++Zmarli z rodzin Roske i Hoffmann
7:00 PM - W int. wynagradzającej za grzechy w rodzinie Zofii; O Boże
błog. i nieustanną opiekę Maryi w rodzinie Zofii; Za dusze w czyśćcu
cierpiące.
WEDNESDAY / ŚRODA - November 7
6:00 AM - +Rev. Edwin Karlowicz, C.R.
7:00 AM - O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny; o dary
Ducha Św. dla Elżbiety, +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Helena
Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Benedykt, +Andrzej
Korzun.
8:00 AM - Health & blessing for Dawn Connolly; +Poor souls in
purgatory; +Mary Kopinski, +Sophie Skrenka.
7:00 PM - MSZA ŚW. W KAPLICY W KONWENCIE:
W int. wynagradzającej za grzechy w rodzinie Zofii; O Boże błog. i
nieustanną opiekę Maryi w rodzinie Zofii; ++Za dusze w czyśćcu
THURSDAY / CZWARTEK - November 8
6:00 AM - ++Poor souls in purgatory
7:00 AM - +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Helena Pliszylo, +Halina
Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Benedykt, +Andrzej Korzun.
8:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, C.R.
7:00 PM - W int. wynagradzającej za grzechy w rodzinie Zofii; O Boże
błog. i nieustanną opiekę Maryi w rodzinie Zofii.
FRIDAY / PIĄTEK - November 9
6:00 AM - +Rev. Frank Majewicz, C.R., +Br. Tom Iwicki, C.R.
7:00 AM - ++Wacław, Józef, Antoni, Teofila Mysliwiec i zmarli z
rodziny; +Marta Gagala, +Zmarli z rodziny Iwony, +Jarosław Twaróg,
+Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Benedykt,
+Andrzej Korzun.
8:00 AM -+Rev. Edmund Jastrzębski, C.R., +Rev. Joseph Wise, C.R.
7:00 PM - +Za zmarłych z rodziny i przyjaciół.
SATURDAY / SOBOTA - November 10
6:00 AM - ++Deceased Parishioners & Benefactors
7:00 AM - MSZA ŚW. W KAPLICY W KONWENCIE
+Za dusze w czyśćcu cierpiące, +Helena Pliszylo, +Halina Sadkowska,
+Mitch Dwojak, +Benedykt, +Andrzej Korzun.
8:00 AM - MASS IN THE CONVENT CHAPEL
2:30 PM - Justin Afryl & Cassandra Stefanski
5:30 PM - +Mike Bialas, +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork,
7:00 PM - +Helena Pliszylo,
SUNDAY / NIEDZIELA - November 11
6:00 AM - +Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:30 AM - +Helena Pliszylo, +Mitch Dwojak, +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 13 rocz. śmierci, +Mieczysław
Strycharz, +Marta Gagala, +Jarosław Twaróg, +Halina Sadkowska,
+Mitch Dwojak, +Benedykt, +Jan Wesołowski, +Andrzej Korzun.
10:45 AM - Health & blessing for Angela & Steve Fry on 1st wedding
anniversary.; +Samuel Bostic Jr
NO MASS AT 12:30 PM - NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O 12:30 PM
1:30 PM BILINGUAL MASS - Dziękczynna za 100 lat Niepodległości
Polski, w intencji wszystkich poległych, którzy walczyli o wolność.
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian;+Helena Pliszylo,+Halina Sadkowska,+Mitch

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

SECOND CALL

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

Justin Afryl & Cassandra Stefanski
BAPTISM / CHRZTY
Violet Marie Markovich
Anthony Jozef Dekind

PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Mieczyslaw Błasik

31st Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
11/04 - 31st Sunday in Ordinary time
11/09 Dedication of the Lateran Basilica in Rome
The Lateran Basilica was built by the
Emperor Constantine on the Lateran
Hill in Rome in about 324. The feast
of its dedication has been celebrated
in Rome on this date since the 12th
century. In honor of the basilica, “the
mother and head of all the churches of the City and the
World,” the feast has been extended to the whole Roman
Rite.
11/10 Saint Leo the Great, Pope
He was born in Etruria and became Pope in
440. He was a true shepherd and father of
souls. He repelled the invasions of the barbarians or alleviated their effects, famously
persuading Attila the Hun not to march on
Rome in 452 and preventing the invading
Vandals from massacring the population in
455.

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

Today’s 2nd Collection is for the
continued repair needs of our church.
Thank you for your generous support
CHICAGO

November 4, 2018
POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
The worship most acceptable to God
104. We may think that we give glory to God
only by our worship and prayer, or simply by following certain ethical norms. It is true that the primacy
belongs to our relationship with God, but we cannot
forget that the ultimate criterion on which our lives
will be judged is what we have done for others. Prayer
is most precious, for it nourishes a daily commitment
to love. Our worship becomes pleasing to God when
we devote ourselves to living generously, and allow
God’s gift, granted in prayer, to be shown in our concern for our brothers and sisters.
105. Similarly, the best way to discern if our
prayer is authentic is to judge to what extent our life is
being transformed in the light of mercy. For “mercy is
not only an action of the Father; it becomes a criterion
for ascertaining who his true children are”. Mercy “is
the very foundation of the Church’s life”. In this regard, I would like to reiterate that mercy does not exclude justice and truth; indeed, “we have to say that
mercy is the fullness of justice and the most radiant
manifestation of God’s truth”. It is “the key to
heaven”.
106. Here I think of Saint Thomas Aquinas,
who asked which actions of ours are noblest, which
external works best show our love for God. Thomas
answered unhesitatingly that they are the works of
mercy towards our neighbour, even more than our acts
of worship: “We worship God by outward sacrifices
and gifts, not for his own benefit, but for that of ourselves and our neighbour. For he does not need our
sacrifices, but wishes them to be offered to him, in order to stir our devotion and to profit our neighbour.
Hence mercy, whereby we supply others’ defects, is a
sacrifice more acceptable to him, as conducing more
directly to our neighbour’s well-being”.
107. Those who really wish to give glory to
God by their lives, who truly long to grow in holiness,
are called to be single-minded and tenacious in their
practice of the works of mercy. Saint Teresa of Calcutta clearly realized this: “Yes, I have many human
faults and failures… But God bends down and uses us,
you and me, to be his love and his compassion in the
world; he bears our sins, our troubles and our faults.
He depends on us to love the world and to show how
much he loves it. If we are too concerned with ourselves, we will have no time left for others”.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

31st Sunday in Ordinary Time

November 4, 2018

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 (in Polish & English)
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.
ST. HYACINTH BASILICA - MAIN ALTAR RENOVATION PROGRESS
PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM OŁTARZA GŁÓWNEGO

THE WOMEN'S CENTER (116 N. Cicero Avenue)
SEEKING DONATIONS:
We are in immediate need of 6 infant car seat/carriers, also 5
large car seats for 20 to 40 lb (by law all car seats must be less
than 7 years old), toddler beds, exersaucers, baby carriers (front
and back). We need baby food (in date), Enfamil formula, baby
shampoo, baby lotion, baby wipes, and diapers in size 5 and 6
only and pull-up diapers in all sizes and women’s hygiene
products; maternity clothes in s. extra large only, girl’s clothes
in s. 2T to 5, boys clothes s. 7 and 8, children’s winter coats
and jackets in all sizes. These items can only be picked up
when accompanied by baby furniture. For our address where
you can deliver them to us or please call 773-794-1313.
CHICAGO

IMPORTANT!
On Wednesday, November 7 and
Saturday, November 10
the Chicago Philharmonic Orchestra
will have their rehearsals in our
church before the concert on November 11, 2018.
Masses will take place in the Convent chapel on
Wednesday -7:00 PM & Saturday - 7:00 AM & 8:00 AM
On Sunday, November 11 there will be no Holy Mass at
12:30 PM due to the special Mass in Polish and English
at 1:30 PM.
ST. HYACINTH BASILICA
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE

ROZWAŻANIE
XXXI Niedziela Zwykła
Mk 12,28b-34
Jestem zaproszony, aby w świetle Ewangelii
zbadać, co jest najważniejszą wartością mojego życia.
Zbliżę się do Jezusa i w serdecznej rozmowie zapytam
Go o to, co powinno być pierwsze w moim życiu?
Pierwsze jest: „Słuchaj...”. Mój duchowy poziom
w dużej mierze zależy od zdolności słuchania Boga,
który przenika mnie i zna najlepiej moje drogi życia.
Wezwanie „Słuchaj” przypomina mi, że Bóg nieustannie
do mnie mówi i odkrywa przede mną swoją wolę.
Czy jestem przekonany, że Bóg do mnie
codziennie przemawia? Czy słyszę, jak mówi do mnie
osobiście? Czy szukam na co dzień momentów
wyciszenia i skupienia?
Jezus przypomina mi, że Bóg jest dla mnie
Panem jedynym. Czy mógłbym w tej chwili wyznać Mu:
„Jesteś jedynym Panem mojego życia”? Czy nie
ukrywam w swoim sercu bożków, z czczenia których nie
chcę zrezygnować?
Istnieje tylko jeden sposób miłowania Boga –
całym sobą. On chce całego mojego serca, całej duszy,
całego umysłu i całej życiowej mocy. Jakie przeżycia
wywołuje we mnie radykalny ton wypowiedzi Jezusa?
Zapytam siebie szczerze: Czy chcę kochać Boga
tak, jak mówi Jezus: w sposób całkowity i
bezwarunkowy? Czy nie ulegam połowiczności i
kompromisom? Co najbardziej osłabia moją miłość do
Boga? Powiem o tym Jezusowi.
Moja miłość do siebie i bliźniego sprawdza
dojrzałość mojej miłości do Boga. Relację z Bogiem
mogę budować tylko we trójkę: ja – bliźni – Bóg. Co jest
mi najtrudniej pokochać w sobie i w innych?

9 listopada - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę
poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki
wzniósł na Lateranie 9 listopada 324 roku. Bazylika ta
jest jedną z czterech bazylik większych Rzymu. Jej
poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I w dniu 9
listopada 324 r. W ciągu kilku wieków panowało tu 161
papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych.
Bazylika przestała być siedzibą papieży od 1377 r. kiedy
to papież Grzegorz IX przeniósł siedzibę do Watykanu.
Do dziś Bazylika Laterańska zachowuje swe wyjątkowe
znaczenie. Każdy nowo wybrany papież, który jest
biskupem Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji.
Była również pierwszą na świecie katolicką świątynią, w
sposób uroczysty dedykowaną Panu Bogu.
10 listopada - św. Leona Wielkiego, papieża
Urodził się w Toskanii. W 440 r. został
wybrany papieżem. Jego pontyfikat przypadł na
czasy licznych sporów teologicznych i
zamieszania pośród hierarchii kościelnej.
Zwalczał herezje, wprowadził najważniejsze
elementy doktryny chrystologicznej. Bronił Italii i Rzymu
przed najazdami barbarzyńców. Wstrzymał króla Hunów
i jego wojsko i skłonił do odwrotu, był obrońcą kultury
zachodniej. Jako pierwszy papież otrzymał przydomek
„Wielki”. Zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie,
pochowany w portyku Bazyliki św. Piotra.

WYPOMINKI
Listopad jest miesiącem pamięci o
naszych bliskich zmarłych. Specjalne
kopertki na wypominki dostępne są
przy wyjściach z Kościoła. Wypełnione czytelnie
kopertki z imieniem i nazwiskiem zmarłych można
składać razem z ofiarą do koszyka. Jak co roku
wypominki będą czytane w naszej bazylice przez cały
miesiąc listopad od poniedziałku do piątku.

Powiem Jezusowi o osobach, których nie potrafię
zaakceptować. Kto to jest? Poproszę Go, aby uzdrowił
trudne relacje w mojej rodzinie i wspólnocie.
Krzysztof Wons SDS

PAPIESKA INTENCJA NA LISTOPAD
Intencja ogólna:

Aby język serca i dialogu
przeważał zawsze nad językiem oręża.
CHICAGO

WAŻNE!
W środę, 7 listopada i w sobotę, 10
listopada Orkiestra Symfoniczna
będzie miała próby w kościele przed
koncertem na 11 listopada. W tych dniach Msze św. będą
w kaplicy w Konwencie: w środę o godz. 7:00 PM i w
sobotę o godzinie 7:00 AM i 8:00 AM. W niedzielę, 11
listopada nie będzie Mszy św. o godz. 12:30 PM.
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.
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.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o 12:30 PM
w intencji żyjących i zmarłych członków
KŻR oraz na wymianę tajemnic
różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
pod duchową opieką ks. Adama Piaseckiego CR
zaprasza osoby borykające się z różnymi problemami w
życiu na indywidualną modlitwę wstawienniczą z
duchowym rozeznaniem. Modlitwa odbywa się w każdy
trzeci piątek miesiąca po Mszy świętej o
godzinie 19 w Sali Resurrection Hall.
Konieczne jest uprzednie zgłoszenie
telefoniczne (773) 342-3636, (773) 5511612.
CHICAGO

Koło Żywego Różańca
serdecznie dziękuje za wsparcie
akcji „Garage Sale”.
Rzeczy, których nie udało się
sprzedać, zostały przekazane dla Fundacji „Epilepsja”.
Będą one sprzedane i przekazane na chore dzieci. Z
całego serca dziękujemy wszystkim wolontariuszom za
czas i pracę i tym wszystkim, którzy upiekli i przynieśli
ciasto. Bóg zapłać.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 28, 2018 / 28 października 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $6,825.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt

$(2,800.00)

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

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

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 173,250.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(118,407.00)
Deficit / Deficyt
$ (54,843.00)
*********************************************
The suggestion for a weekly donation to defray the
church expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na pokrycie kosztów
kościoła to równowartość jednej godziny wynagrodzenia.
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

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

Connie Lauerman - $950
Ewa - $160
Stanislaw Rembelinski - $100
Celina Boloz - $100
Bronislawa & Daniel Gibala - $100
Joanna & Grzegorz Lepionka - $100
Henry & Zofia Szczepanski - $100
George Zajac - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
We remember all benefactors in our prayer.

Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
___________________________________________________

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i
jałmużnę w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni
wtorek miesiąca o 7:00 PM odprawiana jest w naszej
bazylice Msza Św. w intencji osób uzależnionych.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ
DUSZY CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
_______________________________________________________

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

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Dzisiejsza II składka przeznaczona jest na
prace związane z renowacją naszej Bazyliki.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej
wspólnocie Bazyliki św. Jacka

Michał & Ewelina Banaszczyk
CHICAGO

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

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

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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