27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

125TH ANNIVERSARY

OCTOBER 6, 2019

LETTER FROM OUR PASTOR
ON THE OCCASION OF THE PARISH JUBILEE
Dear Parishioners, Guests and Friends of St. Hyacinth,
It was 125 years ago, when during the first Mass celebrated by Fr. Szymon Kobrzyński,
CR at Christmas the thankful "Te Deum Laudamus" sounded in a small wooden church,
which became the beginning of a great work written with the finger of God and mankind.
The founders of this church chose St. Hyacinth, a Polish saint, as patron of this
community. From the beginning, St. Hyacinth inspired and became the example for many
generations, a model and witness to the love of the Eucharist, a great love for Mary, the Mother of God, and an
example of a tireless missionary. So many generations of our compatriots have found a "spiritual haven" here,
the care of the Resurrectionists and the affectionate guidance of the Nazareth Sisters, teaching hundreds of our
children and youth. Many beautiful jubilees have been celebrated by the parish. Each of them called for an
internal reflection on the condition of faith, which translated into everyday life. Priests, sisters and the faithful
have been characterized by great care, responsibility and incredible entrustment over all these years. Many
parish groups, sodalities, associations, and organizations found their place at St. Hyacinth and fulfilling their
calling in the church, and for the church.
Mankind by its very nature is "Homo Viator", a constant traveler who likes to move. The priests knew about it,
that's why in a letter written by Fr. Anselm Babski, C.R in 1906, which was retrieved in 1980 from a box in the
foundation stone of the second church, we read: "Are you all faithful Catholics yet? How many of you have
remained so? Do you carry the banner of Christ the Lord proudly and high? Is St. Hyacinth, our patron,
become a stranger to you? "
Times are changing. Our neighborhood of Avondale is changing. New pastors come and go at our parish. After
a hundred years, the Sisters of the Holy Family of Nazareth left the parish, and new ones came from the
Congregation of the Missionary Sisters of Christ the King. The staff serving in our parish changed. Now a
Basilica, St. Hyacinth still towers over the buildings of the neighborhood. Parishioners who live in the suburbs
know where their community is and always come on weekdays or Sunday services. The faithful from our
parish, who now live in other states, willingly correspond, and want to keep in touch. The faces of St. Hyacinth
have changed. New residents are moving in, mostly Anglo. Many of them have found in our St. Hyacinth
community, a spiritual center that we are beginning to build together again. Those who crossed the thresholds
of our community for the first time say, "it is a work of God, a work of art, a work of mankind." In a climate of
prayer, they find answers before the Blessed Sacrament. A sacrament for your innermost desires. Together the
Resurrectionist, the Missionary Sisters and the faithful, want to find the "signs of the times" that are now
calling for "the Renewal of Christ's Church."
We understand that this is a process spread over many years. We want to actively participate in this process of
renewal and find the way to our individual and communal spiritual development. Our predecessors, who for
generations worked to put up this spiritual and monumental work, gave it to us as a "treasure" which each of
us, in our life history, has found, nurtured, and maintained it with pride for future generations.
What will tomorrow bring; what will it be like in a few years? Everything is in God's hands. Fr Anselm
concludes his letter: "If you are good children of the Church and faithful sons and daughters of this Nation,
then may God bless you. Pray for our souls, for the souls of your ancestors and benefactors. "
I bless you all who were, who are and will come with all my heart

Rev. Stanisław Jankowski, C.R.
Pastor
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LIST KS. PROBOSZCZA Z OKAZJI JUBILEUSZU PARAFII
Kochani Parafianie, Mili Goście i Przyjaciele Parafii św. Jacka
Było to 125 lat temu, kiedy w Boże Narodzenie podczas pierwszej Mszy św., którą
odprawiał ks. Szymon Kobrzyński, CR, zabrzmiało dziękczynne „Te Deum Laudamus” w
małym drewnianym kościółku, który stał się początkiem wielkiego dzieła pisanego palcem
Boga i człowieka. Fundatorzy tej świątyni wybrali św. Jacka, polskiego świętego, na patrona i opiekuna tej
wspólnoty. Od początku święty Jacek inspirował i swoim przykładem stawał się dla wielu pokoleń, wzorem i
świadkiem umiłowania Eucharystii, wielkiej miłości do Maryi, Matki Boga i przykładem niezmordowanego
misjonarza. Tak wiele pokoleń naszych Rodaków znajdowało tu „duchową przystań”, opiekę
zmartwychwstańców i czułe spojrzenie sióstr nazaretanek, uczących setki naszych dzieci i młodzieży.
Obchodzone były piękne Jubileusze. Każde z nich wołały o wewnętrzną refleksje nad kondycją wiary, która
przekładała się na życie codzienne. Wielka troska, odpowiedzialność i niesamowite zawierzenie cechowały
duszpasterzy, siostry i wiernych przez wszystkie te lata. Dla krzewienia polskiej kultury, tradycji, i literatury
została założona Polska Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wiele grup parafialnych, sodalicji,
stowarzyszeń, bractw znajdowało miejsce u św. Jacka i realizowało swoje powołanie w Kościele i dla
Kościoła.
Człowiek z natury swej to „Homo Viator”, nieustanny podróżnik, lubiący się przemieszczać. Wiedzieli
o tym duszpasterze, dlatego w liście ks. Anzelma Babskiego, CR z roku 1906, który został wydobyty w roku
1980 ze skrzynki kamienia węgielnego drugiego budynku kościoła, czytamy: „Czy wy jeszcze Polacy? Ilu z

was takich jeszcze zostało? Czy wszycy wierni katolicy. Czy mężnie i wysoko nosicie sztandar Chrystusa
Pana? Czy św. Jacek, nasz patron, nie stał się dla was obcym?”

I zmieniają się czasy. Miasto, już nie tak przeludnione naszymi rodakami jak dawniej, kiedy mówiono
o Chicago, że to druga stolica Polski. No i Avandale, jeszcze do niedawna dzielnica zwana „ Polish Village”
zmienia swoje oblicze. Odchodzą polskie biznesy, ludność migruje za miasto, starsze pokolenie wraca do
kraju, do swoich, na zasłużony odpoczynek. Wielu zostało odprowadzonych na wieczny spoczynek na
„Wojciechowo”. A mimo to Bazylika św. Jacka nadal góruje nad budynkami dzielnicy. Parafianie, którzy
mieszkają na przedmieściach, wiedzą gdzie jest ich wspólnota i zawsze przybywają w tygodniu albo na
niedzielne nabożeństwa. Wierni ze wspólnoty, którzy mieszkają w innych stanach Ameryki, chętnie
korespondują, chcą zachować kontakt. Przy różnych narodowych rocznicach przybywają kombatanci
minionych wydarzeń.
Jackowo, zmienia swoje oblicze. Wprowadzają się nowi mieszkańcy, w większości Amerykanie. Wielu
z nich odnajduje u św. Jacka swoją wspólnotę, duchowe centrum, które zaczynamy na nowo wspólnie
budować. Ci, którzy przekroczyli pierwszy raz progi naszej wspólnoty, powiadają, „jest to dzieło Boga, dzieło
sztuki, dzieło człowieka”. W klimacie rozmodlenia odnajdują odpowiedzi przed Najświętszym Sakramentem
na swoje najskrytsze pragnienia. Pragniemy wspólnie, duszpasterze, siostry Misjonarki i wierni, odnajdywać
„znaki czasu”, które obecnie wołają o „Odnowę Chrystusowego Kościoła”.
Rozumiemy, że jest to proces rozłożony na wiele lat. Chcemy czynnie uczestniczyć w tym procesie
odnowy i odnajdywać drogę do naszego indywidualnego i wspólnotowego duchowego rozwoju. Znajdowali go
nasi poprzednicy, którzy poprzez pokolenia stawiali to duchowe monumentalne dzieło i nam przekazali jako
„skarb”, który każdy z nas, w swojej historii życia, odnalazł, pielęgnuje, i zachowuje z dumą dla przyszłych
pokoleń.
Co będzie jutro, jacy będziemy za lat kilka? Wszystko w rękach Bożych. Ks. Anzelm kończy swoją
notę: „Jeżeli jesteście dobre dzieci Kościoła i wierne syny Poloniae semper fidelis, niech Wam Bóg

błogosławi. Módlcie się za dusze nasze, za dusze waszych przodków i dobrodziejów”.
Z serca błogosławię tych, którzy byli, są i po nas przyjdą.

Ks. Stanisław Jankowski, CR - proboszcz
CHICAGO
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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.

October - Respect Life Month
As you know, October is Respect
Life Month, and October 6 is
Respect Life Sunday, 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.”

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 begin on Saturday October 5
at 9:30 AM in Resurrection Hall.
First Holy Communion classes
begin Sunday, October 13 at 9:30 AM
in Nazareth Hall.
Parents are asked to please provide
a baptismal certificate for their child.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

FIRST CALL

Brian Gondek & Christina Pezzella
SECOND CALL

Piotr Przesmycki & Joanna Kulesza
Wojciech Perkowski & Kinga Madej
Stefan Cioromski & Joanna Terry
Shane Calahan & Olivia Biernat
THIRD CALL

Marcin Ryndak & Anna Paczek
Rob Pick & Ewelina Lewandowska
Dawid Gebka & Renee M. Bacik
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
CHICAGO
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NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu
październiku będzie odprawiane
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.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 13 października (wyjątkowo
przeniesione na 2 niedzielę miesiąca) 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 PAŹDZIERNIK
Intencja ewangelizacyjna: O DUCHA
ŚWIĘTEGO
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową
misyjną „wiosnę” w Kościele

ZAPISY NA NIEDZIELNĄ KATECHEZĘ
Trwają zapisy na katechezę do naszej
Niedzielnej Szkoły Katechetycznej.
Katecheza niedzielna odbywa się
bezpośrednio po Mszy św. o godz.
9:00 rano, czyli od 10 do 11 rano w
Resurection Hall. Zapisu można
dokonać w niedzielę w biurze szkoły lub w
tygodniu w biurze parafialnym.
Zapraszamy serdecznie i czekamy na Was.
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.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
Urszula Baranski

SECOND COLLECTION
Today 2nd collection will be for the needs of the church.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
potrzeby naszej bazyliki.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

PARISH STAFF
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.

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
September 29, 2019 / 29 września 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,528.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$(9,625.00)
Deficit / Deficyt
$(3,097.00)
Second Collection
$ 5,255.00
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.

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

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
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

