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 12
6:00 AM - For the special intention for Paul;
7:00 AM - +Marta Gagala, +Benedykt, +Jarosław Twaróg, +Helena
Pliszylo, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina, Ryszard Boehm;
8:00 AM - +Deceased Resurrectionists;
7:00 PM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - November 13
6:00 AM - For the special intention for Paul;
7:00 AM - Za wstaw. M.B. Nieustającej Pomocy o Boże błog. dla Agaty
Serknas i rodzin Bucior, Buchajski, Loveson, Ogiela, Kniaś, Kaczor i
przyjaciół, O Boże bł. dla Mikołaja z okazji urodzin i jego rodziny,
+Marta Gagala, +Benedykt, +Jarosław Twaróg, +Helena Pliszyło,
+Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina, Ryszard Boehm;
8:00 AM - +Bridget & Joseph Connolly;
7:00 PM - +Stanisław Krzysztofik;
WEDNESDAY / ŚRODA - November 14
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i całej rodziny,
+Marta Gagala, +Benedykt, +Andrzej Korzun, +Jarosław Twaróg,
+Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina, Ryszard Boehm;
8:00 AM - Health & blessing for Dawn Connolly, + Souls in Purgatory,
+Mitchell Czajkowski (4th death anniversary);
7:00 PM - +Zmarłe Siostry Misjonarki Chrystusa Króla; +Zmarli z rodzin
Hoffmann i Roske;
THURSDAY / CZWARTEK - November 15
6:00 AM - For the living benefactors & parents of the Resurrectionists
7:00 AM - +Marta Gagala, +Benedykt, +Andrzej Korzun, +Jarosław
Twaróg, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina, Ryszard Boehm;
8:00 AM - +Deceased Missionary Sisters of Christs the King;
7:00 PM - +Ks. Leonard Krzywda C.R.,
FRIDAY / PIĄTEK - November 16
6:00 AM - +Deceased Parishioners & Benefactors
7:00 AM - +Marta Gagala, +Benedykt, +Andrzej Korzun, +Zmarli z
rodziny Iwony, +Halina Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina, Ryszard
Boehm
8:00 AM - Health & blessing for James Kwon on his birthday
7:00 PM - +Br. Tom Iwicki, C.R.
SATURDAY / SOBOTA - November 17
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, C.R.,
7:00 AM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące, +Benedykt, +Halina
Sadkowska, +Mitch Dwojak, +Janina, Ryszard Boehm,
8:00 AM - +Rev. Edwin Karłowicz, C.R.,

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

5:30 PM - +Mike Bialas, +Jean Tokarz, +Michael Connolly Sr & Jr,
+Irene Bork,
7:00 PM - +Ks. Edward Dubel, C.R.
SUNDAY / NIEDZIELA - November 18
6:00 AM - +Zmarli Księża Zmarwychwstańcy
7:30 AM - Birthday bless. for Gabrielle Zunino, H & B for Beatriz Diaz
and her family, +Mitch Dwojak, +Jan Plewa, +Janina, Ryszard Boehm,
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 13 rocz. śm.; +Violet Maszkiewicz,
+Marta Gagala, +Halina Sadkowska, +Jarosław Twaróg, +Mitch Dwojak,
+Benedykt, +Jan Wesołowski, +Henryk, Janina Bartosik, +Józef, Maria
Bartosik, +Wincent, Katarzyna Lebieccy, +Franciszek Kaczmarczyk w
32 rocz. śm. oraz dusze zmarłe z rodziny Kaczmarczyk i Jarząbek,
+Władysława Wicek
10:45 AM - +Marco Antonio Solis, +Barbara Sadilek, +Marianne
Stefaniak, +Samuel Bostic Jr.,
12:30 PM - O Boże bł. dla Anny Pyka z ok. ur., +Zofia Baran w 2. rocz.
śm., +Zofia Sendera w 1 rocz. śm., +Halina Sadkowska, +Czesław
Zawada, +Dariusz Kwaśniewski, +Mitch Dwojak, +Zdzisława Statowska,
+Mirosław Mieczkowski, +Antoni Zalewski
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

1:00 PM - Wedding: Danny Aguilar & Heidi Borys
4:00 PM - Wedding: Caroline Tiske & Blake Winchester

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.

FIRST CALL

Timothy James Unger & Danielle Horning
THIRD CALL

Danny Aguilar & Heidi Borys
Caroline Tiske & Blake Winchester
BAPTISM / CHRZTY
Mick Edmund Zbikowski

PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Bogusław Rajwa
+Stanisław Krzysztofik
+Krzysztof Robert Kapelski

32nd Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
11/11- 32nd Sunday in Ordinary time
11/12 - St. Josaphat, Bishop & Martyr
He was a Polish-Lithuanian monk and
archbishop of the Ruthenian Catholic
Church, who on 12 November 1623 was
killed by angry mob in Vitebsk, in the PolishLithuanian Commonwealth. He is "the bestknown victim" of anti-Catholic violence related to
implementing the Union of Brest, and is declared
a martyr and saint of the Catholic Church. His death
reflects the conflict among Christian Orthodox and
Catholics that had intensified after the Ruthenian
Orthodox Church confirmed its communion with the
Roman Catholic Church through the 1596 Union of
Brest.
11/13 - St. Frances Xavier Cabrini, Virgin
She was born in Lombardy, the youngest of thirteen children. Because of her frail health she was refused admission to two convents. She devoted herself to teaching,
and founded the Missionary Sisters of the Sacred Heart of
Jesus. In 1889 the Pope sent her to New York, where she
founded an orphanage. In all she founded 67 institutions.
She died of malaria at Chicago in 1917.

11/15 - St Albert the Great
He was one of the greatest philosophers of
the Middle Ages, coming at the beginning
of the great flowering that came with the
rediscovery of the works of Aristotle. He
had a great interest in science and astronomy and his learning gave him the title, as a Doctor of
the Church.

11/17 - St. Elizabeth of Hungary
She was a daughter of the King of Hungary. She was
given in marriage to Ludwig, the Landgrave of Thuringia,
by whom she had three children. She frequently meditated on heavenly things and when her husband died she
embraced poverty and built a hospice in which she cared
for the sick herself.
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;

Next week 2nd collection will be for the
Catholic Campaign for Human Development.
Thank you for your generous support
CHICAGO

November 11, 2018
POPE FRANCIS

GAUDETE ET EXSULTATE
Don’t hold grudges; forgiveness
comes from forgiving others
Christians must let go of resentments and forgive
those who have wronged them so that they may
experience God’s forgiveness.
This can be particularly difficult when “we carry
with us a list of things that have been done to us.
God’s forgiveness is felt strongly within us as
long as we forgive others. And this isn’t easy because grudges make a nest in our heart and there is
always that bitterness.
Do not let us be put to shame, but deal with us in
your kindness and great mercy. Deliver us by your
wonders, and bring glory to your name, O Lord,”
Azariah prayed.
Although Azariah is innocent of the crime he is
condemned for, his attitude of recognizing his own
personal sins is the same attitude Christian men
and women should have when approaching the
sacrament of penance.
“Accusing ourselves is the first step toward forgiveness.” “To accuse one’s self is part of the
Christian wisdom. No, not accusing others;
(accuse) ourselves. ‘I have sinned.
God welcomes a contrite heart” and when Christians readily admit their faults, “the Lord covers
our mouths like the father did to the prodigal son;
he does not let him speak. His love covers it, he
forgives all.”
“These are the two things that help us understand
the path of forgiveness: ‘You are great Lord, unfortunately I have sinned’ and ‘Yes, I forgive you
70 times seven as long as you forgive others.’”

Thanksgiving Day
This year we celebrate
Thanksgiving Day on
Thursday,
November 22. Thanksgiving Mass in
our church will be at 10:30 AM followed by a traditional Thanksgiving dinner. Please contact the Parish office if you plan on attending the dinner.
We remind that the parish office
will be closed on the weekend of
Nov. 22 –25.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA
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POLAND CELEBRATES
100 YEAR OF INDEPENDENCE
...”On 11 November 1918, the dream
of generations of Poles came true:
the Polish state was reborn. After the
partitions and 123 years of serfdom,
Russificatio and Germanisation, after
great uprisings, free Poland was
reinstated on the map of the world,
we read in the Sejm's resolution
announcing the year 2018 as the
jubilee year of the 100th Anniversary
of Poland regaining its Independence. The document
stresses that our nation emerged victorious from the
historical ordeal thanks to those who remained unyielding.
Another line of the resolution reads as follows: regaining
independence happened due to devotion and heroism not
only on battlefields, but also in everyday efforts to
preserve the spiritual and material substance of the nation
as well as in everyday endurance of Polish families. The
Sejm also expressed the hope that Poles would abandon
disputes, following the example of the Fathers of
Independence – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty and
Ignacy Daszyński – by celebrating this joyous jubilee
together, united and reconciled….” From the official declaration

Some have asked what the book in front of the Sacred
Heart Altar is all about; it is our Book of Remembrance.
Listed in the book are the names of those whose funeral
we celebrated during 2017 & 2018. This a reminder during the month of November to pray for the faithfully departed.

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.

RELIQUARIES

By Poland’s Sejm (House of Rep.)

As mentioned last week, 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.
CHICAGO
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REFLEKSJA

Ks. Stanisław Jankowski, proboszcz

Polska zawsze Niepodległa
11 listopada co roku obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Naród
niepodległości. W tym roku Jej 100 rocznicy, wspominamy w sposób szczególny
wyzwolenie Polski ze studwudziestotrzyletniej niewoli pod panowaniem Rosji, Prus i Austrii.
Kiedy w 1918 roku Prusy i Austria zostały pokonane przez Stany Zjednoczone, Wielką
Brytanię i Francję a Rosja przeżywała wielka rewolucję, Polacy otrzymali szansę
odbudowania własnego, niepodległego państwa. Wydarzenia jakie rozegrały się w listopadzie
1918 roku, przyjmujemy jako początek odrodzenia Polski niepodległej. W wielu miejscach
Ojczyzny udało sie Polakom rozbroić wojska niemieckie i utworzyć pierwsze władze
niepodległego państwa polskiego. O pozostałe ziemie Rzeczypospolitej żołnierze polscy
musieli jednak walczyć jeszcze kilka lat aż do 1921 roku.
W XIX wielku Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości. Jednak przegrywali. Wrogowie
byli wielokrotnie silniejsi i liczniejsi. Czasy napoleońskie, powstanie listopadowe, Wiosna Ludów, powstanie
styczniowe- to klęski naszego narodu na polu militarnym. Ale mobilizowały one ducha, budziły poczucie
patriotyzmu i pragnienie wolnościa, a także hartowały nasze umysły i serca.
Wspomnę zaledwie Bogdana Jańskiego, założyciela Zmartwychwstańców, zgromadzenia powstałego na
emigracji po wielkim powstaniu listopadowym. To on siłą umysłu i ducha, gromadzi na bruku francuskim w
Paryżu wokół siebie byłych powstańców, pisarzy, wieszczów i wraz z nimi szuka drogi do Niepodległej
Polski. Pragną wpłynąć na rządy europejskie aby pomogły Polakom odzyskać utraconą wolność. Ale
doświadczył tak wiele prywaty, że w końcu wyrzekl znamienite słowa: „Aby Polskę odrodzić potrzeba Jej

wpierw odrodzenia moralnego i religijnego. Potrzeba Jej umysłów przekraczających własne interesy. Tak
przygotowana elita będzie mogła wziąć ster rządów naszego Kraju, kiedy on na nowo powstanie do
wolności”. (Bogdan Jański)

Dzisiaj zadajemy sobie pytanie o naszą postawę wobec wyzwań jakie niesie wolna, suwerenna i
niepodlegla Ojczyzna. Ojciec Świety Jan Paweł II podczas kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny przypomniał
nam o tym wielokrotnie, że „wolność jest nie tylko dana ale i zadana” ... (Kongres Eucharystyczny we

Wrocławiu)

Zatem Ojczyznę stanowią czasy, historia i ludzie, którzy tę rzeczywistość, której na imię Polska tworzą,
pielęgnują i o nią walczą na różne sposoby. Trzeba nam zawsze pamiętać o dniach dobrych i złych. Nie wolno
zapominać o tych, którzy walczyli i ginęli.
Niech ta piękna uroczystość, 100 lecia Niepodległości Polski, stanie się impulsem do gorliwej pracy
nad formacją człowieka, Polaka, aby mógł godnie służyć Bogu i Ojczyźnie. Polska będzie żyć, dopóki my
żyjemy. Żyjmy godnie!!

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
W czwartek, 23 listopada przypada
Święto Dziękczynienia. W tym dniu
zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. 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 prosimy o kontakt z naszym
biurem parafialnym w celu dokonania zapisów.
Przypominamy również, iż w tym dniu nie będzie
Mszy św. wieczornej o godz. 19:00. W dniach od 22
do 25 listopada biuro parafialne będzie nieczynne.
CHICAGO

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.
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
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
12 listopada - Św. Jozafata, biskupa i męczennika
Urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim w
rodzinie mieszczańskiej pochodzenia ruskiego. Za radą
jezuitów, w 1604 roku wstąpił do zakonu bazylianów. W 1609
otrzymał święcenia kapłańskie w obrządku unickim. W wieku
38 lat Jozafat został wybrany Arcybiskupem Połocka. Żył
bardzo skromnie. Z wielką roztropnością Jozafat próbował
łagodzić spory pomiędzy katolikami obrządku wschodniego i
prawosławnymi. Rankiem, 12 listopada 1623 roku po
odprawieniu Mszy świetej został napadnięty i zabity. Jego ciało
utopiono w Dźwinie. Relikwia lewej ręki św. Jozafata wraz ze
skromnym pierścieniem biskupim znajduje się w bazylice
Serca Jezusowego w Warszawie.

13 listopada - Św. Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski

W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali
napadnięci przez zbójców i wymordowani.
Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim
zginął Benedykt. Izaaka zamordowano w celi
obok. Mateusz zginął przeszyty oszczepami, gdy
wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający oddzielnie
Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił
los towarzyszy. Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na
ołtarze.

11 listopada 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.

15 listopada - Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora
Kościoła
16 listopada - Św. Małgorzaty Szkockiej
17 listopada - Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Elżbieta urodziła się w 1207 r. jako trzecie
dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy,
siostry św. Jadwigi Śląskiej. Wyszła za mąż
mając 14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje
dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w
1227 r. Ludwik zmarł podczas wyprawy
krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak więc
Elżbieta została wdową mając 20 lat. Ostatnie
lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty
chorym i biednym. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia
założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła w
Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. w
Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; jest
także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją
nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

TYLKO 3 DNI W CHICAGO
Grzegorz Braun i dr Michał Krajski
Piątek 23 listopada godz. 7pm - Dom Podhalan
4808 S. Archer Ave., Chicago
Sobota 24 listopada godz. 1pm - Kings Hall Banquets
1000-40 N. Rohlwing Rd., Lombard
Sobota 24 listopada godz. 6pm - Kościół Św. Jacka
3636 W. Wolfram St., Chicago
Niedziela 25 listopada godz. 12am - DiDi Banquet Hall
6218 W. Belmont Ave., Chicago
Niedziela 25 listopada godz. 5pm - Kościół Św. Trojcy
1118 N. Noble St., Chicago
CHICAGO

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) 551-1612.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 4, 2018 / 4 listopada 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $7,490.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second Collection:

$(2,135.00)
$ 4,931.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 182,875.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(125,897.00)
Deficit / Deficyt
$ (56,978.00)
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.

Stanisława Ugolik - $1,000
Connie Lauerman - $775
Janusz & Lucyna Kulawiak - $240
Grzegorz & Elżbieta Szeszko - $130
Kazimierz Czechura - $100
Mieczysław Gaj - $100
Bogdan Waz - $100
Joseph Zyzda - $100
Mr. & Mrs. Tadeusz Kabat - $100
Józef & Teresa Skowron - $100
Andrzej Stopka - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Pan obficie Wam błogosławi!
We remember all benefactors in our prayer.

Za tydzień 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

___________________________________________________

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
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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