ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - October 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Leonard Krzywda, CR
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące

TUESDAY / WTOREK - October 22
6:00 AM - Health and blessing for Paul
7:00 AM - +Ks. Edward Dubel, CR
8:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 PM - +Ks. Jerzy Jedynak, CR

WEDNESDAY / ŚRODA - October 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog dla księży i sióstr pracujących w naszej parafii
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla organisty, Piotra Mrugały
z okazji urodzin

THURSDAY / CZWARTEK - October 24
6:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzębski, CR
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - W intencji chorych i cierpiących z naszej parafii,

FRIDAY / PIĄTEK - October 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Zmarli z rodzin księży zmartwychwstańców
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Zmarli parafianie i dobrodzieje bazyliki

SATURDAY / SOBOTA - October 26
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże blog. i potrzebne łaski dla Wioli i Pawła w dniu
ślubu; +Stefan Kardaś w rocz. śmierci;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimiek, +James Skrenka
11:30 AM - Quinceanera: Nancy Vega
1:00 PM -Wedding: Brian Gondek & Christina Pezzella
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące

SUNDAY / NIEDZIELA - October 27
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek family;
+Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błog. dla rodziny Bachula; +Lucjan Milewski w 14.
rocz. śm., +Stanisław Lis, +Edward Haruza, +Maria i Michał Bator,
+Kazimierz Bator, +Tadeusz Machalski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward Utterback,
+Luis, Rosario, Jose Luis Ochoa, +Angelina & Leonardo Gudino,
+Magdalena & Jack Acosta, +Rosario & Juan Marabillas, +James
Giuseffi, +Manuel & Bertha Sanchez, +Leona Lee & Lorraine Mayles,
+Richard Dalporto, +Leopoldo & Isabel Herrera
12:30 PM - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj; O
zdrowie i Boże błog. dla Zofii i Stanisława Kudłacz w 57. rocz. ślubu;
+Władysława i Józef Ciołek, +Józef Kokitko, +Edward Haruza,
+Katarzyna Bukowska z ok. urodzin, +Zofia i Józef Liszka,
+Euzebiusz Głowek, +Bernice Horwitz, +Aleksander Bartosiak
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

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

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

Kyle David Lux & Renia Marie Sas
Zachary Joosten & Meghan Hickey
THIRD CALL

Brian Gondek & Christina Pezzella
BAPTISM / CHRZTY
Austin Knych
Catalina Rebecca Hernandez
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

†Stefan DYTLO, †Sophie MAZUR ,
†Mamerto RAMIREZ, †Frank DVORAK
Eternal rest grant unto them, o Lord...

29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

LITURGICALLY SPEAKING
10/22 St. John Paul II (1920 - 2005)
Karol Józef Wojtyła was born in Wadowice,
Poland, on 18 May 1920. He was elected Pope
on 16 October 1978. Pope John Paul II made
146 pastoral visits in Italy and, as the Bishop
of Rome, he visited 317 of the current 322
Roman parishes. More than 17.6 million pilgrims attended his
Wednesday General Audiences. His international apostolic
journeys numbered 104 and were expressions of the constant
pastoral solicitude of the Successor of Peter for all the
Churches. Pope John Paul II died in the Apostolic Palace at
9:37 PM on Saturday, 2 April 2005, the vigil of Sunday in albis
or Divine Mercy Sunday, which he had instituted .

10/23 St John of Capistrano (1386 - 1456)
He was born in Capistrano in the Abruzzi in
1386. He studied law at Perugia and for some
time held the office of a judge. He joined the
Friars Minor and was ordained. He travelled
throughout Germany, Poland, Transylvania,
Moldavia, and Russia, leading an apostolic life, strengthening
Christian morals and combating heresy. When the Turks were
invading Europe in the wake of the fall of Constantinople, they
laid siege to Belgrade, then a border fort of the kingdom of
Hungary. John preached a crusade against them and took part
in the battle on 22 July 1456 in which John Hunyadi, his army
and John’s peasant crusaders lifted the siege and defeated the
Turks, keeping Christian Europe safe from Turkish invasion for
the next 70 years. Plague spread through the camp and John
died of it, at Ilok, in what is now Croatia, on 23 October 1456.
He is the patron saint of military chaplains.

OCTOBER 20, 2019
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 are held on Saturdays at 9:30 AM
in Nazareth Hall.

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.

10/24 Saint Antony Mary Claret (1807 - 1870)
He was born in Catalonia. After becoming a
priest he spent several years preaching to the people throughout Catalonia and also in the Canary
Islands. Returning to Spain, he established a missionary order, and founded a great religious library and publishing house in Barcelona which
published millions of cheap copies of ancient and
modern Catholic works. In 1851 the Pope appointed him
Bishop of Santiago de Cuba. The diocese was in a terrible state
and everything needed reform and renewal. He reorganized the
seminary, enforced clerical discipline, and regularized thousands of marriages. He built a hospital and many schools.

Because All Souls Day falls on
a Saturday this year, the mass
at St. Adalbert Cemetery is
CANCELLED.
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, Annabelle, Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski, Henry Frank;
Kazimierz; Myrtle Martin, Susan Kalandyk, John Gibes.

CHICAGO

October - Respect Life Month
As you know, October is Respect Life Month, when
the Church celebrates in a particular way the sanctity
of human life from the moment of conception until
natural death. This year’s Respect Life Month theme is
“Every Life: Cherished, Chosen, Sent.”

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.
ST. HYACINTH BASILICA
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WORLD MISSION SUNDAY
Today we celebrate World Mission Sunday during
this Extraordinary Mission Month.
Let us remember the mission at the heart of our Christian
faith – to share the Good News with the world!
The collection today for the Society for the Propagation
of the Faith supports the priests, religious and lay leaders
who embody Christ’s mercy and presence among the
most vulnerable communities in our world. They have
been charged to proclaim the Word persistently; when it
is convenient and inconvenient. Let us pray and offer our
support for the Church’s worldwide missionary efforts.

Pilgrimage to the Holy Land
FEBRUARY 8-16, 2020
under the spiritual leadership of
Fr. Steve Bartczyszyn, C.R.
$2,295.00 Per Person,
Includes: Roundtrip Airfare, Hotels 3* or 4*, Daily
Breakfast & Dinner, Taxes, Ground Transportation
& All Tours. Trip will include visits to the cities
listed plus much more: Bethany, Jericho, Dead Sea,
Jerusalem, Tiberius, Galilee - Tabgha, Capernum,
Sea of Galilee, Yardenit - Renew your baptism along
the Jordan River, Haifa, Nazareth - Church of the
Annunciation, St. Joseph’s Church &
Cana of Galilee (renewal of marriage
vows), Bethlehem - Basilica of the
Nativity, Milk Grotto, Shepherd’s Field,
Ein Karem.
For reservations please contact: Blue Amber Travel
(847) 630-3777; www.blueambertravel.com
Only 10 spots remaining!!!!
Please make your reservations A.S.A.P.
CHICAGO

OCTOBER 20, 2019
Ask Fr. Mike Schmitz
We recently had a funeral for a family member. I was a
bit annoyed by how much the priest talked about Jesus
and how little he talked about the person who died. Isn’t
the funeral supposed to be more of a celebration of the
person’s life?
“…You bring up a phenomenal point. Most funerals are exactly
what you were expecting. They are either crafted to be a
“celebration of life” or as a way to “formalize” one’s goodbye.
But this isn’t what a funeral is primarily about.
Don’t get me wrong. A family that wants to celebrate the life of
its deceased relative is doing something right in wanting to remember the one they love and to say their goodbyes. Those are
good and significant things to do in the midst of pain, loss and
sorrow.
But they are not the only things. In fact, they are not even the
most important reasons we celebrate Catholic funeral Masses.
One might say that there are four principle reasons for a funeral
Mass. The funeral Mass is not where the priest or deacon gets to
“canonize” the deceased, although the temptation is very strong
to offer that kind of false consolation. All of us are tempted to
say things like, “So-and-so is in heaven now ....” But we can’t
possibly know that! There might be a lot of good things to say
about someone, but we are most often in the dark regarding the
state of their soul. So, while we may reference the deceased, it is
always in relation to Jesus. The funeral Mass, like everything we
do as Catholics, is all about Jesus. I think that we might have a
bit more clarity if we realized that this is the case for every celebration in the church. Baptism isn’t about the person getting baptized, it’s about how Jesus is making that person a new creation.
First Holy Communion is not about the young people coming
forward, it’s about how Jesus is nourishing them with his very
self. Confirmation is not about the person “taking a step,” it’s
about how Jesus is commissioning them and filling them with the
Holy Spirit.
The second purpose of the Catholic funeral Mass is to thank God
for his endless mercy. Before he died, Justice Scalia wrote these
words, “Even when the deceased was an admirable person, indeed especially when the deceased was an admirable person,
praise for his virtues can cause us to forget that we are praying
for and giving thanks for God’s inexplicable mercy to a sinner.”
Consider that the next time you are invited to attend a funeral:
You are there to thank God for the inexplicable mercy he has
given to the sinner whose body is in the casket.
Third, we are called to proclaim and renew our own faith in Jesus
Christ. Whenever we celebrate the Eucharistic sacrifice, we
“proclaim his death and resurrection until he comes again.” This
is eminently true when it comes to the funeral liturgy. We profess
that Jesus Christ has conquered death by his own death and
resurrection, and we renew our own participation in that great
mystery. Last, and above all, the primary reason we celebrate the
Eucharist for the deceased at a funeral is to pray for them. The
Mass is the most powerful and life-giving prayer God has ever
given to us. When someone has died, unless they have chosen
hell, they are most likely in need of purification before entering
heaven. This purification can be difficult and painful. The Mass
aids the person for whom we are praying…”
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE
Ewangelia : Łk 18,1-8
O co proszę? O wytrwałość w ufnej modlitwie i wolność
od zniechęcenia.
Jezus, przygotowując uczniów do misji
apostolskiej, zwraca im uwagę na potrzebę modlitwy.
Modlitwę uczniów Jezusa powinna cechować wierność i
wytrwałość. Co mogę powiedzieć o wierności i
wytrwałości w mojej modlitwie? Popatrzę na swój tryb
życia i program codziennych zajęć. Czy jest w nim
miejsce na codzienną modlitwę? Czy potrafię włączać w
modlitwę moje przeżycia i osobiste doświadczenia?
Jezus za pomocą przypowieści przybliża mi
prawdziwy obraz Boga, do którego modlę się każdego
dnia. Bóg nie jest jak surowy sędzia, który niechętnie
wysłuchuje moich zwierzeń (ww. 2-5). Przeciwnie. Jest
wrażliwy i dobry. Czy ten obraz Boga zgadza się z moim
wyobrażeniem o Nim?
Bóg traktuje mnie jak swego wybranego i prędko
bierze w obronę. Dniem i nocą słucha moich modlitw i
nigdy nie zwleka w moich sprawach (ww. 7-8). Jakie
odczucia budzą się w moim sercu, gdy słucham tych słów
Jezusa? Przywołam moje osobiste doświadczenia z
modlitwy. Jaki jest mój obraz Boga, do którego
przychodzę z prośbami? Czy wierzę, że Bóg jest o mnie
zatroskany i przejmuje Go moja codzienność? Czy nie
pojawia się we mnie odczucie, że Bóg jest surowym
sędzią, który nie liczy się z ludźmi? Opowiem Jezusowi o
moich prawdziwych odczuciach.
Będę prosił Jezusa o dar głębokiej
wiary w Boga bliskiego i wrażliwego na
moje codzienne sprawy. Wracać będę do
wyznania: „Ufam Ci, Boże, Ty zawsze
jesteś ze mną”.

Krzysztof Wons SDS

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA
Dziś podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
obchodzimy Światową Niedzielę Misyjną. Pamiętajmy o
misji, która jest podstawą naszej wiary chrześcijańskiej dzieleniu się Dobrą Nowiną ze światem! Dzisiejsza
kolekta na rzecz Stowarzyszenia Krzewienia Wiary
wspiera kapłanów, liderów religijnych i świeckich,
którzy ucieleśniają miłosierdzie i Chrystusa wśród
społeczności naszego świata najbardziej narażonych na
zranienia. Zostali oni posłani,
aby wytrwale głosić Słowo,
kiedy jest to wygodne i niewygodne. Módlmy się i wspierajmy nasze wysiłki misyjne
Kościoła na całym świecie.
CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
22 października - Św. Jana Pawła II, papieża
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r.
w Wadowicach. W 1942 r. wstąpił do
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w
Krakowie. 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan
Sapieha wyświęcił Karola na księdza. W 1958 r. został
mianowany biskupem pomocniczym Krakowa a w 1964
ordynariuszem Archidiecezji Krakowskiej. Podczas
konsystorza, 26 czerwca 1967 r., został nominowany
kardynałem. Jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą
posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie,
odwiedzał klasztory. 16 października 1978 r. kard. Karol
Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II.
Pontyfikat papieża trwał ponad 26 lat i był drugim co do
długości w dziejach Kościoła. 13 maja 1981, podczas
audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie został
postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę.
Ocalenie, jak sam wielokrotnie podkreślał, zawdzięczał Matce
Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień tego dnia
obchodzono. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca 2 kwietnia
2005 roku, po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą
sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które
sam ustanowił. Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża
-Polaka 27 kwietnia 2014 r.
24 października - Św. Antoniego Marii Klareta, biskupa
Urodził się w Katalonii w 1807 r. Jako dziecko
pomagał ojcu, który był tkaczem. W 1835
otrzymał święcenia kapłańskie. Założył
zgromadzenie dla głoszenia misji ludowych:
Misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi
(Klaretynów). Od 1849 r. był arcybiskupem
Santiago na Kubie, gdzie spotkał się z wrogością ze strony
właścicieli niewolników, stając się obiektem licznych
zamachów. Zmarł w 1870 r. we Francji. Został kanonizowany
w 1950 r.
26 października - Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
Celina Rozalia Leonarda urodziła się 29 października 1833 r.
w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Już jako młoda dziewczyna
zapragnęła wstąpić do klasztoru wizytek w Wilnie, ale
posłuszna woli rodziców i radzie spowiednika w 1853 r.
wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego, właściciela majątku
Obrembszczyzna koło Grodna. Po śmierci męża, w 1875 r.
Celina Borzęcka wyjechała z córkami do Rzymu. Tam znowu
zapragnęła życia zakonnego. Poznała generała
zmartwychwstańców, o. Piotra Semenenkę, który stał się jej
spowiednikiem i przewodnikiem duchowym. Pod jego
wpływem postanowiła wraz z córką Jadwigą założyć żeńską
gałąź zgromadzenia, do którego należał. Po pokonaniu wielu
przeciwności i upokorzeń zmartwychwstanki zostały
zatwierdzone jako zgromadzenie kontemplacyjno-czynne,
którego zadaniem było nauczanie i chrześcijańskie
wychowanie dziewcząt. Zmarła w Krakowie 26
października 1913 r., pochowana obok swej córki
w Kętach. 27 października 2007 r. w rzymskiej
bazylice św. Jana na Lateranie matka Celina
Borzęcka została ogłoszona błogosławioną.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe
w miesiącu październiku
odprawiamy od
poniedziałku do soboty
6:45 PM, w niedzielę o
godz. 6:15 PM.

RÓŻANIEC DLA
DZIECI:
Zapraszamy również
wszystkie dzieci na
Różaniec,
w każdą środę przed Mszą
św. o 6:40 PM.
WYPOMINKI
Listopad jest miesiącem pamięci o
naszych bliskich zmarłych.
Specjalne kopertki na wypominki
dostępne są przy wyjściach z
Kościoła. Wypełnione czytelnie
kopertki z imieniem i nazwiskiem zmarłych można
składać razem z ofiarą do koszyka. Jak co roku
wypominki będą czytane w naszej bazylice przez
cały miesiąc listopad.

ZAPROSZENIE
Centrum Jana Pawła II, oddział w Chicago,
serdecznie zaprasza na uroczysty BANKIET
z dostojnym gościem i przyjacielem Jana Pawła
II, nuncjuszem, ks. abp. Henrykiem Nowackim.
NIEDZIELA, 27 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 3:00 PM - Jolly Inn
(6501 W Irving Park Rd)
Bilety i rezerwacje: Donacja $55 od osoby
(773) 736-7606 lub (773)715-8183

ZAPRASZAMY DZIECI NA

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SOBOTĘ, 2 LISTOPADA O GODZ. 12:30 PM
W RESURRECTION HALL (sala na górze)
W programie:
wspólne zabawy, tańce, muzyka i poczęstunek
Osoby, które chciałyby sponsorować słodycze dla dzieci
prosimy, by przyniosły je w niedzielę i wrzuciły do koszyka
przy balaskach. Bóg zapłać.

W NIEDZIELĘ, 3 LISTOPADA ZAPRASZAMY
DZIECI W STROJACH ŚWIĘTYCH NA MSZĘ ŚW.
O GODZ. 9:00 RANO W NASZEJ BAZYLICE.
CHICAGO

ZAWIERZENIE - TOTUS TUUS
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną
dokonać zawierzenia Jezusowi przez
Maryję wg traktatu św. Ludwika
Grignion de Montfort „O doskonałym nabożeństwie do NMP”
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia, o godz.
6:30 PM w kościele św. Trójcy.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 października
(niedziela) o godz. 6:30 PM. To 33-dniowe przygotowanie
należy rozpocząć 5 listopada. Więcej informacji u p. Danuty
(773)791-3620 lub u p. Doroty (630) 835-4824.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 13, 2019 / 13 października 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,879.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$ (9,625.00)
Deficit/Deficyt
($2,746.00)
Second Collection
$ 3,921.00
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 i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

20 PAŹDZIERNIKA 2019
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. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. 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 oraz na Msze św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Anonymous - $ 300
Joseph Kopinski - $200
Janusz Kulawiak - $150
Irena Chalupka - $100
Alvine Kaminski - $100
Anna Kujawa - $100
Anna Scislowicz - $100
George Zajac - $100

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
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org or visit official parish Facebook.
COFFEE HOUSE
Please stop in Resurrection Hall on Sunday from 10 AM to
12:00 PM for coffee and delicious pastry.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej
kawiarenki w każdą niedzielę od godz. 10 rano do
12 na smaczne pączki, kremówki, gofry i wiele
innych smakołyków.

SECOND COLLECTION
This week’s 2nd collection is for the
MISSIONS. Thank you for your support.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na MISJE.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na ten cel.
CHICAGO

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszytkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com
lub zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można
składać: Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N

Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

