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 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM -+Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM -+Harriett, Mathew Czajkowski,+Edward, Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Zmarli księża zmartwychwstańcy
TUESDAY / WTOREK - October 29
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - +Łukasz Dominików
8:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 PM - +Łukasz Dominików
WEDNESDAY / ŚRODA - October 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Zmarli parafianie i dobrodzieje
8:00 AM - Elisabeth Schults birthday; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - W int. chorych i cierpiących z naszej parafii
THURSDAY / CZWARTEK - October 31
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
FIRST FRIDAY / PIĄTEK - November 1 - All Saints
6:00 AM -+Zofia Przekop
7:00 AM - +Czesław Wolak, Julia i Alfred Radzik, +Maria i Jan
Kobyłecki, +Max i Józefa Cienki; +Diane Odell,
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr, Czajkowski and Gagola Families,
+Thaddeus & Christine Czauz; +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - W int. rodziny Poniedzielskich i Zybałów o zdrowie i Boże
błog.; +Zmarli z rodziny Poniedzielskich, Chrząszczów, Pietrzyków,
Ścibiszów, Gołyskich, Wielgusów, Jastrzębiów, oraz zmarłych
siąsiadów, teściów i rodziców; +Franciszek, Janina, Henryk Grzesik,
+Józef, Stefania Macko, +Dusze w czyśćcu cierpiące
5:30 PM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 PM - +Krystyna Skrzynik; +Zofia Wojciechowska; +Jan Plewa
FIRST SATURDAY / SOBOTA - November 2 - All Souls
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Zofia Przekop, +Deceased Missionary Sisters, +Deceased family
members of the Missionary Sisters; +Deceased Resurectionists;
7:00 AM - +Zmarłe siostry misjonarki, +Zmarli z rodzin sióstr
misjonarek; +Zmarli ks. zmartwychwstańcy;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM -+Julia Arcidiakono, +Czesław, Stanisława, Józef Prawdzik,
+Franciszek Wyszyński, +Zmarłe siostry misjonarki, +Zmarli z rodzin
sióstr misjonarek, +Zmarli księża zmartwychwstańcy
5:30 PM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +All souls in purgatory
7:00 PM - +Maria Kulawiak, +Józef Kulawiak, +Aniela i Marcin
Kociubiński,+Zofia Wojciechowska i zmarli z rodz. Wojciechowskich i
Budzioch, +Stanisława i Jan Lempicki, +Czesła Kuświk, +Robert
Masłowski, +Zmarłe siostry misjonarki, +Zmarli z rodzin sióstr
misjonarek, +Zmarli księża zmartwychwstańcy;
SUNDAY / NIEDZIELA - November 3
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek family;
+Ted Mitrenga; +Jan Plewa
9:00 AM - +Zmarłe członkinie Sodalicji Św. Teresy,+Wacława i Józef
Pilichiewicz, +Lucjan Milewski,+Jan Stankiewicz, +Stanisław Lis,
+Edward Haruza, +Maria i Michał Bator, +Kazimierz Bator
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Anthony Rady-20 Anniv;
+Maria Rady-4,5 years anniv; +Souls in purgatory
12:30 PM - W int. żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca; O
Boże błog. w rodzinie Gaj; +Władysława i Józef Ciołek, +Virginia
Laskowski, +Józef Kokitko, +Edward Haruza, +Stanisław Sak,
+Wojciech Sołtys, +Emil, Feliksa, Mariusz Ozyl
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
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

Kyle David Lux & Renia Marie Sas
Zachary Joosten & Meghan Hickey
BAPTISM / CHRZTY
Pawel Maksymilian Czachor
Thomas Stanley Piatek
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

30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

LITURGICALLY SPEAKING
10/28. Saints Simon and Jude, Apostles – Feast
St Simon, Apostle
Simon is eleventh in the list of the twelve Apostles. He is
known as Simon the Zealot, but nothing else is known about
him. His other name of “Simon
Cananaeus” simply adapts another
Hebrew word for “zeal” and has nothing
to do with the town of Cana.

St Jude, Apostle
Jude, also called Thaddaeus, is the
apostle who at the Last Supper asked the
Lord why he showed himself only to the
disciples and not to the world. For many centuries he was
scarcely venerated because people confused him with Judas
Iscariot. He is the patron saint of lost and desperate causes

10/30 St Marcellus (d. 300)
A centurion from Tingis (Morocco), he not only refused to
worship Roman gods but also threw down his soldier’s insignia
in front of the legion’s standards. As he did this, he proclaimed
his Christian identity, his allegiance to the Lord and rejected
the worship of gods made of stone and wood. He was put to
death by the sword around the year 300.

OCTOBER 27, 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.

November 1 - ALL SAINTS DAY

11/1 All Saints Day - Solemnity, Holy Day of Obligation
Christians have been honoring saints and martyrs since at least
the second century AD. Initially the calendars of saints and
martyrs varied by location, with churches honoring local saints.
However, gradually feast days became more universal. The
first reference to a general feast celebrating all saints occurs in
St. Ephrem the Syrian (d. AD 373). The current observance
(November 1) probably originates from the time of Pope
Gregory III (d. AD 741).

11/2 All Souls Day

This day is dedicated to the saints of the Church,
that is, all those who have attained heaven.

It is a Holy Day of Obligation.
Masses in our church:
6:00 EN, 7:00 PL, 8:00 EN, 12:30 PL, 5:30 EN, 7:00 PL
November 2 - ALL SOULS DAY
This day is dedicated to those who have
died and not yet reached heaven.
Masses in our church:
6:00 EN, 7:00 PL, 8:00 EN, 12:30 PL,
5:30 EN, 7:00 PL
Because All Souls Day falls on a Saturday this year,
the mass at St. Adalbert Cemetery is CANCELLED.

ALL SOULS
First Thursday, First Friday
and Saturday of the Month
Friday, November 1 is the first
Friday of the Month, and a Holy
Day of obligation. At 5:00 PM
we communally recite the rosary followed by a
Mass in English. On Saturday, after the 8:00 AM
Mass, we pray the Rosary.
CHICAGO

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

30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

A Reflection on Prayer
by Nicholas Senz (alateia.org)
“When Fr. Karol Wojtyla was studying in Rome, he
wrote his doctoral dissertation on the mystical theology
of St. John of the Cross. His adviser was the French Dominican Fr. Reginald Garrigou-Lagrange. Fr. GarrigouLagrange’s lasting contributions came in the areas of
mystical and spiritual theology. His two-volume The
Three Ages of the Interior Life is a master work in the
discipline of prayer, and contains countless valuable
lessons for Christians to grow in holiness. He reminds us
that growth in the spiritual life is not quantitative—it
doesn’t mean an increase in size, “like a heap of wheat.”
If that were the case, then “This addition would multiply
charity without making it more intense.” Rather, spiritual
growth is qualitative—the love of God “becomes
stronger” and “takes deeper root” in our souls. In other
words: when we advance in the spiritual life, we don’t
just love God more, but more deeply. He reminds us that
while it can be tempting to think that our love for God
and our merit before Him will increase with the number
of works we perform, it is not the amount of our acts that
pleases God, but the fervor with which we perform
them—not the quantity, but the quality. He makes a
comparison to our natural lives: “a friendship is
strengthened only by more generous acts; very imperfect
acts serve only to maintain it, not to make it grow.”

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 8 spots remaining!!!!
Please make your reservations A.S.A.P.
CHICAGO

OCTOBER 27, 2019
A Reflection for All Saints Day
by Fr. Thomas Rosica, CSB
“…As we begin the month
of November, a time traditionally
set aside by Catholics to remember both the Saints and those who
have died. "All Saints
Day" (Nov. 1) and "All Souls
Day" (Nov. 2) set the tone for the
month. The pain of death and loss touches all people and
religious people turn to their faith traditions for some
answers and consolation in the loss of loved ones.
The Saints are our ancestors and friends -- that
"cloud of witnesses" who accepted the godly realism of
their lives, shared it with others on Earth, and continue to
do so now before the throne of God in heaven. We
believe that they "intercede" for us here below, and in a
special way, they are linked with us in what we call "the
communion of Saints.
All Souls Day and the commemoration of the dead
throughout the month of November is a source of
consolation and hope for each of us. It is dedicated to the
memory, not just of the Saints but also to all the faithful
departed. For Christians and Catholics, the holy souls in
purgatory (not a place but a state of waiting and longing)
see ever more clearly what we intuit from afar. They are
already within reach of eternal life, the loving arms of
Jesus; but they are not yet closely within his embrace.
The sting of death has been removed, but they are still
sensing the pain of love which only complete union with
Jesus can heal. There is truth in the expression: "distance
makes the heart grow fonder!"…
No matter what your religious convictions are, it
might be good during this month to remember someone
close to you who has died. Bring this person's image into
your mind. As you remember this life, imagine God
escorting that person into heaven at the time of death.
Finally, imagine this loved one waiting for you. Such
visioning and imagining can have very healing and
consoling effects on our lives.
If we spend our earthly pilgrimage filling our
minds with thoughts of heaven, when we finally cross
over into eternal life, the images we see may not be
foreign, startling or strange. We, too might be able to
echo those words: "My God, I know this place. I am
home."

ST. HYACINTH BASILICA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
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1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Ewangelia: Łk 18,9-14
W Ewangelii słyszymy dziś o faryzeuszu i celniku.
Jest to przypowieść, w której Jezus Chrystus ukazuje nam
właściwą postawę życia, postawę z jaką powinniśmy stawać
przed obliczem Boga. Obaj - faryzeusz i celnik - znaleźli się
w świątyni, ale zachowali odmienne postawy. Oto
faryzeusz, pyszny i zadufany w sobie, w swoich zasługach,
o nic już Boga nie prosi, tylko patrzy ku górze, w niebo, bo
taką postawę zachowywali Żydzi w świątyni i dziękuje, że
nie jest jak celnicy, zdziercy i oszuści. Chwali się przed
Bogiem, że jest od nich lepszy. Rzeczywiście, lepszego
przykładu pychy nam nie potrzeba. Myśli, że to, co dobrego
czyni zupełnie usprawiedliwia go w oczach Boga. Ale to
tylko on tak myślał. Natomiast celnik świadom swych
upadków nie potrafi nawet wznieść swych oczu ku górze
tylko prosi Boga o miłosierdzie. W pokorze liczy na Boży
dar przebaczenia.
Oto dwie postawy: pychy i pokory. Pycha skupia
się na tym, co ja daję Bogu. Wtedy myśli się tylko o sobie.
Natomiast pokora skupia się na tym, co Bóg mi daje. I
właśnie postawa celnika, postawa pokory jest nam ukazana
przez Jezusa Chrystusa jako droga naszego postępowania w
życiu. Owo przyjście faryzeusza i celnika do świątyni
przywodzi nam na myśl nasze pojawienie się w świątyni,
najczęściej na Mszy św. Z jaką postawą wtedy stajemy w
naszym sercu? Nieraz bylibyśmy skłonni mówić Bogu, że
przecież chodzimy do kościoła co niedzielę, a nawet w
tygodniu, podczas gdy wielu naszych znajomych czy
sąsiadów w ogóle nie przychodzi. Czasami wierni mówią
księdzu w czasie odwiedzin kolędowych, że „z naszego
bloku, naszej klatki tylko my chodzimy w niedzielę do
kościoła”. Nawet chodzimy na różaniec i inne nabożeństwa.
Tamci nawet na rekolekcje parafialne nie poszli do kościoła.
Sobie myślimy, że przecież w oczach Boga jesteśmy
usprawiedliwieni. To, co czynimy jest dobre, ale to nie ma
być podstawowym impulsem naszego działania. Nie mamy
iść do kościoła w niedzielę, żeby się wynosić nad innych i
móc powiedzieć „ja byłem”, ale trzeba nam iść ze
świadomością, że udział w Mszy świętej jest wielką szansą
dla mnie, momentem mojego uświęcenia, że potrzebuję w
moim życiu Słowa Bożego, które ma być „lampą dla moich
stóp”, że Słowo Boże ma być pokarmem mojej duszy i siłą
mojego działania. Przychodzę bo wierzę, że w darze
Eucharystii, Komunii świętej, Bóg dzieli się ze mną swoim
życiem, swoją łaską.
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się uniża, będzie wywyższony”. Czy
potrafimy
zauważyć u siebie
panowanie pychy? Czy jesteśmy w
stanie uwolnić się od pychy?
Nie patrz na to, co Ty dajesz Bogu, a
patrz na to, co Bóg tobie daje!

Ks. Franciszek Koenig

CHICAGO

W tym dniu obowiązuje udział we Mszy Świętej.
Msze święte w tym dniu w naszej bazylice:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM - w jęz. polskim
6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM - w jęz. angielskim

2 listopada - Dzień Zaduszny
Msze święte w dniu 2 listopada
w naszej bazylice:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM
w jęz. polskim
6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM
w jęz. angielskim
W TYM ROKU DZIEŃ ZADUSZNY PRZYPADA
W SOBOTĘ, W ZWIĄZKU Z TYM
NIE BĘDZIE MSZY ŚW.
NA CMENTARZU ŚW. WOJCIECHA.

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.
DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty
miesiąca
1 listopada - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
2 listopada - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
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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 środę przed Mszą św. o 6:40 PM.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 3 listopada na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA LISTOPAD
Intencja powszechna:
O KOMUNIKACJĘ I POJEDNANIE
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie
żyją różnorodne wspólnoty religijne,
zapanował duch dialogu i pojednania.

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

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 20, 2019 / 20 października 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,350.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$ (9,625.00)
Deficit/Deficyt
($3,275.00)
Second Collection
$ 3,503.00
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.

27 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 - $ 350
Janusz Kulawiak - $100
Anonymous - $100

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.

REMINDER:
Day Light Savings Time ends Nov. 3.
Turn your clocks back on Saturday
night Nov 2.
ZMIANA CZASU Z LETNIEGO NA ZIMOWY:
W nocy z soboty na niedzielę, 3 listopada cofamy
zegarki o godzinę (śpimy dłużej).
SECOND COLLECTION
This week’s 2nd collection is for the repair needs ouf our
parish. Thank you for your support.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na prace remontowe naszej bazyliki.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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”

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

