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 19
6:00 AM - +Janina
7:00 AM - O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny;
+Marta Gagala, +Benedykt, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak,
+Janina & Ryszard Boehm, +Bogusław Rajwa
8:00 AM - +Franciszek i Józefa
7:00 PM - ++Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - November 20
6:00 AM - +Charlotte Zbikowski
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Benedykt, +Mitch Dwojak, +Jarosław
Twaróg, +Janina & Ryszard Boehm, +Bogusław Rajwa,
8:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 PM - ++Zmarli parafianie i dobrodzieje
WEDNESDAY / ŚRODA - November 21
6:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak CR
7:00 AM - O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny;
+Marta Gagala, +Benedykt, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak,
+Janina & Ryszard Boehm, +Bogusław Rajwa
8:00 AM - Health & Blessing for Dawn Connolly; +Poor souls in
purgatory
7:00 PM - W intencji księży i sióstr pracujących w naszej parafii,
THURSDAY / CZWARTEK - November 22
6:00 AM - In thanksgiving for all Resurrectionists
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Benedykt, +Mitch Dwojak, +Janina &
Ryszard Boehm,
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life;
10:30 AM - In thanksgiving for all the blessings.
FRIDAY / PIĄTEK - November 23
6:00 AM - +Rev. Joseph Wice, CR
7:00 AM - +Za zmarłych z rodziny Iwony, +Benedykt, +Halina
Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina & Ryszard Boehm, +Bogusław
Rajwa,
8:00 AM - +Rev. Frank Majewicz, CR
7:00 PM - W intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii,
SATURDAY / SOBOTA - November 24
6:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzębski, CR
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu, +Benedykt, +Halina Sadkowska,
+Mitch Dwojak, +Janina i Ryszard Boehm, +Bogusław Rajwa,
8:00 AM - For all family members of our Resurrectionists
5:30 PM - +Mike Białas, +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork,
7:00 PM - O Boże błog. dla Heleny Jurczak
SUNDAY / NIEDZIELA - November 25
6:00 AM - +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak,
7:30 AM - Health & blessing for Diaz, Zunino Family; H & B for Beatriz
Diaz and her family, +Jan Plewa, +Janina & Ryszard Boehm;
9:00 AM - W int. Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracujących w
naszej parafii; +Lucjan Milewski, +Benedykt, +Halina Sadkowska,
+Mitch Dwojak, +Jarosław Twaróg, +Jan Wesołowski, +Władysława
Wicek, ++Anna, Władysław, Antoni, Daniela, Karol, +Anastazja
Kościuk, +Czesław Kiercul w 11 m-c po śmierci, +Zmarłe Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla;
10:45 AM - +Priscilla Obikiri,
12:30 PM - O Boże błog. dla Klary Grabowski w dniu chrztu świętego,
w int. Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracujących w naszej parafii;
++Józef & Władysława Ciołek, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak,
+Antoni Zalewski, +Grzegorz Ziemiński, +Edward Mazurkiewicz,
+Bogusław Rajwa, +Zmarłe Siostry Misjonarki;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian; W int. Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
pracujących w naszej parafii; +Halina Sadkowska, +Za zmarłe Siostry
Misjonarki Chrystusa Króla, +Bogusław Rajwa,

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

Jerome Kohne & Magda Wicen
SECOND CALL

Timothy James Unger & Danielle Horning Carter
BAPTISM / CHRZTY
Julianna Lemanski
Athena Rose Vasquez
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;

33rd Sunday in Ordinary Time

November 18, 2018

LITURGICALLY SPEAKING
11/18 - 33rd Sunday in Ordinary Time
11/21 - Presentation of the Blessed Virgin Mary
In unity with Eastern Christianity, and
commemorating the dedication in 543
of the New Basilica of Saint Mary,
built next to the Temple at Jerusalem,
this feast celebrates Mary ’s
“dedication” of herself to God from her infancy, inspired
by the Holy Spirit, whose grace had filled her ever since
her immaculate conception.
11/22 - Thanksgiving Day; St. Cecilia, Virgin & Martyr
Devotion to St Cecilia, in whose honor a basilica was constructed in Rome in the fifth
century, has spread far and wide because of
the Passion of Saint Cecilia, which holds her
up as a perfect example of a Christian woman,
who embraced virginity and suffered martyrdom for the love of Christ.
11/24 - Saint Andrew Dung-Lac, Priest, and
Companions, Martyrs
The evangelization of Vietnam began in the
16th century and was formally established
with the setting up of two Vicariates Apostolic in 1659. There are now about 6 million
Catholics in Vietnam, some 10% of the population. In the course of the 17th, 18th and
19th centuries no less than 53 decrees, signed by the lords
and emperors of the country from 1625 to 1886, launched
one persecution of Christians after another, each one
more savage than the last. They were all canonized together by Pope John Paul II on 19 June 1988.

Next week, Sunday, November
25th, we celebrate the Solemnity
of Our Lord Jesus Christ,
King of Universe.
In this way Catholics celebrate the end to ordinary time
and the beginning of Advent the following week. Also
the Congregation of the Missionary Sisters who minister
here at St. Hyacinth will celebrate their feast day. We
wish them many God’s blessings.

Today the 2nd collection is
for the Catholic Campaign
for Human Development.
Thank you for your generous support
CHICAGO

POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
113. Saint Paul bade the Romans not to repay evil for
evil (cf. Rom 12:17), not to seek revenge (v. 19), and
not to be overcome by evil, but instead to “overcome
evil with good” (v. 21). This attitude is not a sign of
weakness but of true strength, because God himself “is
slow to anger but great in power” (Nah 1:3). The word
of God exhorts us to “put away all bitterness and wrath
and wrangling and slander, together with all
malice” (Eph 4:31).
114. We need to recognize and combat our aggressive
and selfish inclinations, and not let them take root. “Be
angry but do not sin; do not let the sun go down on
your anger” (Eph 4:26). When we feel overwhelmed,
we can always cling to the anchor of prayer, which puts
us back in God’s hands and the source of our peace.
“Have no anxiety about anything, but in everything, by
prayer and supplication with thanksgiving, let your
requests be made known to God. And the peace of
God, which surpasses all understanding, will guard
your hearts...” (Phil 4:6-7).
115. Christians too can be caught up in networks of
verbal violence through the internet and the various
forums of digital communication. Even in Catholic
media, limits can be overstepped, defamation and
slander can become commonplace, and all ethical
standards and respect for the good name of others can
be abandoned. The result is a dangerous dichotomy,
since things can be said there that would be
unacceptable in public discourse, and people look to
compensate for their own discontent by lashing out at
others. It is striking that at times, in claiming to uphold
the other commandments, they completely ignore the
eighth, which forbids bearing false witness or lying,
and ruthlessly vilify others. Here we see how the
unguarded tongue, set on fire by hell, sets all things
ablaze (cf. Jas 3:6).
116. Inner strength, as the work of grace, prevents us
from becoming carried away by the violence that is so
much a part of life today, because grace defuses vanity
and makes possible meekness of heart. The saints do
not waste energy complaining about the failings of
others; they can hold their tongue before the faults of
their brothers and sisters, and avoid the verbal violence
that demeans and mistreats others. Saints hesitate to
treat others harshly; they consider others better than
themselves (cf. Phil 2:3).

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

33rd Sunday in Ordinary Time

November 18, 2018
Food Pantry Needs Help

Thanksgiving Day
This year we as a nation
celebrate Thanksgiving
Day on Thursday, November 22. As always we will
celebrate a Thanksgiving Mass at 10:30 AM
followed by a traditional Thanksgiving dinner.
Please contact the Parish office if you plan on
attending the dinner or if you would like to help and
be a volunteer for this event.
Reminder the parish office
will be closed on the
weekend of Nov. 22 –25.
THANKSGIVING TABLE PRAYER
O Gracious God, we give you thanks for your
overflowing generosity to us.
Thank you for the blessings of the food we eat
and especially for this feast today.
Thank you for our home and family and friends,
especially for the presence of those gathered here.
Thank you for our health, our work and our play.
Please send help to those who are hungry, alone,
sick and suffering war and violence.
Open our hearts to your love. We ask your blessing
through Christ your son. Amen.

During the month of September 2018, the
Irving Park Food Pantry served 1238
people in 351 households They are in need
of assistance during this holiday season.
They are looking for the following items: Dry Stuffing
mix, canned yams, instant potatoes, Jello, 100% juice,
whole grain crackers, dried fruit and nuts, energy bars,
cranberry sauce, canned veggies, cake mix, peanut
butter, Mac and cheese, dry soup mixes, tuna.
Unwrapped new toys, books, game, and food donations
can be brought to the Food Pantry at Irving Park United
Methodist Church, 3801 N. Keeler 8:00 AM to noon on
Wednesdays.

Catholic High School Entrance Exam
DECEMBER 1
The Catholic High School Entrance Exam will be
administered on Saturday, December 1, 2018 at 8 AM
Students may register for the test beginning on November 16,
2018. Consult the Catholic high school where the student
wishes to enroll for the 2019/20 school year for information
on the registration process. The entrance exam fee is $25
payable either by cash or check to the school administering
the exam. For more information, visit:
schools.archchicago.org

RELIQUARIES

From Celebrating Faith: Year-round
Activities For Catholic Families,
by Mary Cronk Farrell

Upcoming Events
On Sunday December 2, the Church begins the season of
Advent. But for us here at St. Hyacinth we will begin
our year-long celebration of our 125th anniversary as a
parish. On December 2nd we will celebrate a special
mass to open our jubilee celebration. Watch the bulletin
for more information.

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.
CHICAGO

As mentioned, we are looking for sponsors for some 20
reliquaries. Because the relics that we have are of different shapes and sizes, it is important that the relic be
matched up to the actual reliquary. The reliquaries for the
remaining relics which we have, begin at around $120.00.
If you are interested in or able to sponsor one or more
reliquaries, please contact Fr. Steve.
Below is a list of relics that still need reliquaries:
St. Simon Apostle
St. Teresida
Saints Arbogast - Hyacinth - Francis of Assisi (one relic)
St. Fidelis
St. Crispus St. Joseph of Leonessa
St. Margaret Mary Alacoque
St. Teresa of Avila
St. Bernadette
St. Stanislaus Kostka
St. Francis Xavier
St. John Berchman
St. Aloyisius Gonzaga
St. John Neumann
Thank you to all who already made the donation
for the reliquary.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

XXXIII Niedziela Zwykła
Mk 13,24 - 32
Jezus objawia mi prawdę o końcu
świata. Popatrzę na moją codzienność:
na zajęcia, które wykonuję, sprawy, którymi się
przejmuję, troski, cierpienia... To wszystko kiedyś się
skończy. Liczyć się będzie tylko wieczność. Jak często o
tym myślę? Czy mam zdrowy dystans do moich
codziennych spraw? Wyobrażę sobie scenę końca świata,
którą opisuje Jezus. Będę kontemplował Syna Bożego,
który pośród spadających gwiazd i wstrząsów nieba
przychodzi w obłokach z mocą i chwałą. Zobaczę, jak
wysyła aniołów, aby zebrali Jego wybranych z
wszystkich stron świata. Zwrócę uwagę na przeżycia,
jakie wywołuje we mnie to wydarzenie. Jakie uczucia
przeważają: oczekiwania, radości, pokoju? A może
niepewność i lęk? Jezus przywołuje dla mnie tę scenę,
aby pokazać wieczną wartość mojego życia. Będę prosił
mojego Anioła Stróża, aby trwał przy mnie w ostatniej
chwili mojego ziemskiego życia; aby przyszedł po mnie,
kiedy Jezus wysyłać będzie aniołów po swoich
wybranych. Tylko Ojciec wie, kiedy nastąpi przyjście
Jego Syna. Zostawił mi słowo Jezusa, które nie przemija.
Trwanie w Jego słowie pomoże mi odczytać znaki
nadchodzącego końca i przygotować się na przyjście
Jezusa. W żarliwej modlitwie zwrócę się do Ojca, aby
pomógł mi żyć słowem przychodzącego Jezusa. Będę Go
prosił, aby posyłał mi codziennie dobrego anioła i budził
we mnie pokój i radość oczekiwania na przyjście Pana.

20 listopada - Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Krzysztof Wons SDS

WSPÓLNOTA MODLITEWNA „GALILEA”
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest
katolicką, charyzmatyczną i bardzo radosną wspólnotą
ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy
członków w wielu miejscach Polski i Europy.
Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli
niesienie innym zbawienia i nadziei płynącej z osobistego
spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha
Świętego (kerygmat). Po wrześniowych rekolekcjach
ewangelizacyjnych i Kursie Nowe Życie, które prowadził
m.in.: ks. Krzysztof Czerwionka, CR założyciel wspólnoty
w Polsce, zawiązała się wspólnota i przy naszej parafii.
Spotykamy się w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej
w Sali parafialnej w Resurrection Hall.
Wszystkich, którzy chcą spotkać Chrystusa
Zmartwychwstalego podczas modlitwy uwielbienia, w
Żywym Słowie, we wspólnocie, w świadectwie braci i
sióstr, którzy przeżywają swoją wiarę na
codzień serdecznie zapraszamy na nasze
spotkania. Drzwi otwarte dla wszystkich.
Każdy może odnależć swoje własne miejsce.
CHICAGO

Za życia i po śmierci cieszył się wielką sławą
świętości. Bez reszty oddany Bogu, umiał
miłować Go w drugim człowieku. Potrafił
zachować szacunek dla człowieka i jego godności
nawet tam, gdzie panowała pogarda.

21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Według tradycji, Maryja jako dziecko została przedstawiona w
świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Kościół
wspomina przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy
Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się
wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

22 listopada - Św. Cecylii, dziewicy, męczennicy

Cecylia jest jedną z najsławniejszych męczennic
Kościoła rzymskiego. Według legendy, mimo
złożonego ślubu czystości, zmuszono ją do
małżeństwa z poganinem Walerianem. Pan Bóg
zachował jednak cudownie jej dziewictwo. Święta
dziewica pozyskała męża i jego brata Tyburcjusza
dla Chrystusa i razem z nimi poniosła śmierć
męczeńską przez ścięcie. Jest ona patronką muzyki kościelnej.

24 listopada - Św. Andrzeja Dunc Lac i Towarzyszy
Święty Andrzej Dung Lac był pierwszym wietnamskim
męczennikiem. Posługę kapłańską przypieczętował przelaniem
krwi, oddając za wiarę swoje życie.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

W niedzielę, 25 listopada obchodzimy
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
W ten sposób my, jako katolicy, świętujemy koniec
Roku Kościelnego i początek następnego - Adwentu.
W tym dniu Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, które
posługują w naszej parafii obchodzą swoje patronalne
święto. Podczas Mszy św. o godz. 9:00 rano siostry
odnowią swoje śluby zakonne.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek, 22 listopada przypada
Święto Dziękczynienia. W tym dniu
zostanie odprawiona dodatkowa
Msza święta o godzinie 10:30 rano.
Po zakończonej Eucharystii odbędzie się, jak co
roku, wspólny obiad dla osób starszych, samotnych,
ubogich i bezdomnych. Chętnych na obiad oraz
osoby, które chciałyby pomóc przy obiedzie prosimy
o kontakt z naszym biurem parafialnym, w celu
dokonania zapisów.
Przypominamy również, że w tym dniu nie będzie
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. W dniach od 22
do 25 listopada kancelaria będzie nieczynna.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

W środę, 31 października przeżywalismy Wigilię
Uroczystości Wszystkich Świętych. Dzieci z naszej
parafii przebrały się za świętych i bawiły się razem ze
swoimi rodzicami na balu zorganizowanym przez siostrę
Annę i siostrę Kingę. Po balu wszyscy uczestniczyli we
Mszy świętej, którą odprawił ks. Adam Piasecki.
Dziekujemy wszystkim dzieciom, które przyszły na bal,
rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i w
przygotowaniu sali, a w sposób szczególny panu
Eugeniuszowi Bożek, który przygotował muzykę i
nagłośnienie. Nasze podziękowanie kierujemy do
wszystkich parafian, którzy ofiarowali słodycze na ten
cel. Bóg zapłać. Zapraszamy za rok na kolejny bal. A oto
kilka zdjęć.... :-)

CHICAGO

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową do
Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza
Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się
w dniach od 3 do 12 kwietnia 2019.
W programie pielgrzymki m.in. Rzym, Watykan, Asyż,
Florencja, Wenecja, Padwa, Bolonia, Werona, Mediolan i
wiele innych pięknych miejsc. Koszt pielgrzymki wynosi
$2,795. Po więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę
proszę dzwonić do Blue Amber Travel (847) 630 3777.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 11 2018 / 11 listopada 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $ 8,840.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second Collection:

$ (785.00)
$ 5,059.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 192,500.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(134,737.00)
Deficit / Deficyt
$ (57,763.00)
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.

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

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

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.

Connie Lauerman - $950
Jolanta & Andrzej Nowak - $300
Stanisław & Grażyna Wala - $150
Grzegorz & Elżbieta Szeszko - $130
Halina & Stanisław Wyszomierski - $100
Józef Chwistek - $100
Zenobia Milewska - $100
Mieczysław Gaj - $100
Elżbieta & Czesław Garbarz - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
We remember all benefactors in our prayer.

___________________________________________________

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

___________________________________________________

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

Dzisiej będzie zbierana II składka diecezjalna
na Katolicką Kampanię na rzecz Rozwoju
Człowieka. Kampania ta umożliwia członkom
naszych wspólnot realizowanie programów, które
odgrywają wielką rolę w życiu osób ubogich.
Dzięki tym programom stwarza się nowe miejsca pracy,
zapewnia się przygotowanie do zawodu dla osób dorosłych
oraz możliwości edukacyjne.
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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