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 4
6:00 AM - +Mamerto Ramirez, +Frank Dvorak, +Josephine Prechodko
7:00 AM - O Boże błog. dla Antoniego Szwedo z ok. ur. +Stefan Dytlo
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Sophie Mazur
7:00 PM - +Edward Staroń w 21. rocz. śmierci +Zmarli z rodziny Sak:
Józefa, Stanisław, Antoni i Stanisława, +Małgorzata Burzyńska, +Jan i
Waleria Burzyńscy, +Stanisław, Lucjan Burzyński, +Gabriela i Józef
Dąbrowski, + Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - November 5
6:00 AM - +Mamerto Ramirez,
7:00 AM - +Stefan Dytlo, +Frank Dvorak,
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Sophie Mazur
7:00 PM - +Zmarli z rodziny Sak: Józefa, Stanisław, Antoni i
Stanisława, +Małgorzata Burzyńska, +Jan i Waleria Burzyńscy,
+Stanisław, Lucjan Burzyński, +Gabriela i Józef Dąbrowski,
WEDNESDAY / ŚRODA - November 6
6:00 AM - +Mamerto Ramirez,
7:00 AM - +Stefan Dytlo, +Frank Dvorak
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Chester Grosse, +Sophie
Mazur
7:00 PM - +Zmarli z rodziny Sak: Józefa, Stanisław, Antoni i
Stanisława, +Małgorzata Burzyńska, +Jan i Waleria Burzyńscy,
+Stanisław, Lucjan Burzyński, +Gabriela i Józef Dąbrowski
THURSDAY / CZWARTEK - November 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Mamerto Ramirez, +Frank Dvorak
7:00 AM - +Michalina Pawelko i zmarli z rodziny, +Sophie Mazur
8:00 AM - +Berenice C. Deron, +Edward & Lorraine Nazimek,
+Sophie Skrenka
7:00 PM - +Stefan Dytlo, +Zmarli z rodziny Sak: Józefa, Stanisław,
Antoni i Stanisława, +Małgorzata Burzyńska, +Jan i Waleria
Burzyńscy, +Stanisław, Lucjan Burzyński, +Gabriela i Józef
Dąbrowski,
FRIDAY / PIĄTEK - November 8
6:00 AM - +Mamerto Ramirez,
7:00 AM - +Sophie Mazur, +Stefan Dytlo
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
3:00 PM - Wedding: Kyle David Lux & Renia Marie Sas
7:00 PM - +Zmarli z rodziny Sak: Józefa, Stanisław, Antoni i
Stanisława, +Małgorzata Burzyńska, +Jan i Waleria Burzyńscy,
+Stanisław Burzyński, +Lucjan, +Gabriela i Józef Dąbrowski,
SATURDAY / SOBOTA - November 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Józef, Teofila, Antoni Mysliwiec i zmarli z rodziny
8:00 AM - +Edward & Lorrane Nazimek
1:00 PM - Quincenera: Ruby Robles Moncajo
4:00 PM - Wedding: Zachary Joosten & Meghan Hickey
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork,
7:00 PM - +Zmarli z rodziny Sak: Józefa, Stanisław, Antoni i
Stanisława, +Małgorzata Burzyńska, +Jan i Waleria Burzyńscy,
+Stanisław Burzyński, +Lucjan, +Gabriela i Józef Dąbrowski,
SUNDAY / NIEDZIELA - November 10
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek family;
+Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski - 14 rocz. śmierci, +Stanisław Lis,
+Edward Haruza, +Maria & Michał Bator, +Kazimierz Bator
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
12:30 PM - O Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj, O powrót do
zdrowia Dariusza Domaradzkiego; +Józef Kokitko, +Edward Haruza,
+Zmarli z rodziny Sak: Józefa, Stanisław, Antoni i Stanisława,
+Małgorzata Burzyńska, +Jan i Waleria Burzyńscy, +Stanisław,
Lucjan Burzyński, +Gabriela i Józef Dąbrowski, Zofia Klimaszewska
5:00 PM - For parishioners; +LaRue D’Arcy
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

FIRST CALL

Michael Dubon & Agata Mirek
THIRD CALL

Kyle David Lux & Renia Marie Sas
Zachary Joosten & Meghan Hickey
BAPTISM / CHRZTY
Laima Maya Valenzuela
Mateo Albert Valenzuela
Kaylani Lynnise Arteaga
Felix Ignatius Ochocinski
Ariana Lissette Pol
Chloe Jolee Lopp
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

†Zygmunt Sztankowski,

† Józefa Wszołek
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LITURGICALLY SPEAKING
11/4 St Charles Borromeo (1538 - 1584)
He was born in a castle on the shores of Lake
Maggiore in northern Italy, to a powerful
family. He was related to the Medici through his
mother. As the second son, he was destined for a
career in the Church from an early age. He
received a doctorate in civil and canon law at
the University of Pavia, and when his uncle was
elected Pope Pius IV in 1559 he was summoned to Rome and
made a cardinal. He played a large part in the diplomatic efforts
that led to the reopening in 1562 of the reforming Council of
Trent, suspended since 1552. He set up the Confraternity of
Christian Doctrine to teach children the faith: it was the
beginning and inspiration of the Sunday School movement.
When famine struck the province, he fed 3,000 people at his
own expense for three months and inspired others to do
likewise.

11/6 Wednesday - All Saints of Africa
Today we celebrate the feast of all the
Saints of Africa who, down through the
ages, have followed the Lord with
courage, love and dedication. Many of
these saints are unknown to us, while
others are remembered in various
countries on account of their exemplary
life of discipleship.

11/9 Dedication of the Lateran Basilica (c.324)
The Lateran Basilica was built by the Emperor Constantine on
the Lateran Hill in Rome in about 324. The feast of its
dedication has been celebrated in Rome on this date since the
twelfth century. In honor of the basilica, “the mother and head
of all the churches of the City and the World,” the feast has
been extended to the whole Roman Rite.

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.
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.

A Reflection on Prayer
…”Thus, he concludes, “we would do well to multiply
generous acts of love of God, not in a mechanical
fashion, like counting them, but on every opportune
occasion, in order to preserve the spirit of fervor and to
avoid growing tepid.” This is not to say that we
shouldn’t, say, build a habit of praying a daily Rosary,
but rather that we should endeavor to make every Rosary
an opportunity to grow in the love of God, and not to
think that the mere repetition of the action will itself
deepen the hold of Charity on our hearts.
One could easily multiply
examples of Pope St. John Paul II’s
writings that echo these
sentiments: that we should desire a
deeper and more fervent charity.

POPE FRANCIS TWEETS
During this missionary month, the Lord is also
calling you: He is asking you to be a gift wherever
you are, just as you are, with everyone around
you. Courage! The Lord expects great things from you!
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

Consider these words from his apostolic letter on the
Rosary, Rosarium Virginis Mariae: “If this repetition is
considered superficially, there could be a temptation to
see the Rosary as a dry and boring exercise. It is quite
another thing, however, when the Rosary is thought of as
an outpouring of that love which tirelessly returns to the
person loved with expressions similar in their content
but ever fresh in terms of the feeling pervading them.”
Prayer that is not mechanical but deepens love—does
that sound familiar?”….

Nicholas Senz - October 20, 2019
ST. HYACINTH BASILICA
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A reminder, when lighting candles, please make sure
to blow out the taper stick before placing it in the
sand. This will help prevent fires on the candle
stands. Also, out of respect for the celebration of the
Mass, we ask that the lighting of candles take place
either before or after Mass. Lighting of candles
during Mass causes a shift in the
focus of what is really important,
the celebration of the Eucharist.
The Women’s Center Announcement
We celebrate Thanksgiving during
November. This is an appropriate
time for us to thank God for the many
people who have helped us in our
work of serving mothers and babies in difficult pregnancies.
We could not do this without your help.
Our Christmas Wreath Sale is on the weekends of Nov. 30 and
Dec.1 and Dec. 7 and 8. If you would like to help contact Terry
Jones at 773-794-1313.
SAVE THE DATE: Our annual life Banquet will be held on
Saturday, Feb. 8th at Avalon Banquets.
VOUNTEERS NEEDED: at our Cicero Ave. office-substitute
and on-call (flexible hours are available) for our lobby reception area; to sort donated items and assist clients in our Family
Room; help with mailings and baby bottle projects; bi-lingual
who are conversational in Spanish to help in special areas;
male volunteers to assist with baby furniture donations.
A receptionist is needed Tuesdays and Wednesdays at our
Evergreen Park office. For more info call us at 708-320-4066.

The Mission for the Poor - Help in Tanzania
Dear Parishioners & Friends
On Sunday, November 17 - Mission for
the Poor will be selling books, homemade cranberries and delicious pastry
(Kremowki) to support mission in
Tanzania, where our Resurectionists
work. Please support Missions.

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 5 spots remaining!!!!
Please make your reservations A.S.A.P.
WORK & REPAIRS
UPDATE
This is to give you an
update about the
construction that is
going on in the parking
lot. We are now in the
last phase of the
construction. Insulation
is being installed and
hopefully, we will
finish the construction
in few days. Thank you
for your patience and
your continued support
in this particular work.

Thank you for all donations to help those in need.

Resurrection College Prep High School will host its
annual Holiday Arts & Craft Fair on Saturday, November
9, 2019, from 10 am to 4 pm. Over 180 displays will
feature hand-crafted items, gifts, seasonal items,
housewares, jewelry, and treats.
Admission: $5 adults; $2 senior citizens; free for children
under 10. Resurrection College Prep High School,
located at 7500 W. Talcott Ave in Chicago, has hosted
this annual event for the past 28 years.
CHICAGO
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ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 19,1-10
O co proszę? O głębokie doświadczenie
przebaczającej miłości Jezusa
Będę szedł blisko Jezusa, który przechodzi przez
Jerycho. Zwrócę uwagę na gromadzący się tłum ludzi,
który zewsząd schodzi się do Niego. Zauważę Zacheusza,
który wspina się na drzewo, aby Go zobaczyć (ww. 1-4).
Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przechodzi przez
„miasto” mego życia. Czy Jego obecność jest dla mnie
ważna? Czy szukam Go na modlitwie? Czy dostrzegam
Go w codziennych wydarzeniach?
Wsłucham się w Jezusa, który woła Zacheusza
(w. 5). Zauważę konsternację na twarzach ludzi. Są zdziwieni i zgorszeni, że idzie właśnie do „takiego
grzesznika” (w. 7). Zacheusz szuka spotkania z Jezusem
pomimo wszystko.
Czy wierzę, że Jezus chce się spotykać ze mną
pomimo ludzkich spojrzeń. Czy nie szemrze we mnie
tłum, który zabrania mi spotykać się z Nim, i który mnie
odrzuca z powodu mojego grzechu?
Odszukam wzrok Jezusa. Zobaczę, jak patrzy na
mnie i mówi: „Muszę zatrzymać się w twoim domu” (w.
5). Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy słyszę te słowa?
Co chciałbym powiedzieć Jezusowi?
Wejdę do domu Zacheusza. Będę wpatrywał się
w szczęśliwą twarz, rozpromienione oczy celnika.
Spotkanie z Jezusem przemienia go (w. 8). Zostawił na
zewnątrz oskarżenia tłumu. W słowach i spojrzeniu
Jezusa doznaje uzdrowienia z grzechu.
Słuchanie słowa Jezusa, kontemplacja Jego
spojrzenia będą przemieniały moje życie. Zaproszę
Jezusa do mego serca i będę prosił Go, aby uwolnił mnie
od pokusy skupiania się na moralnej biedzie. W prostocie
wyznam Mu swój grzech i będę kontemplował Jego
miłosierną miłość. Wyznam Mu: „Wierzę, że przyszedłeś
szukać i zbawić to, co zginęło (w. 10)”.

Krzysztof Wons SDS

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 są czytane w naszej bazylice przez cały
miesiąc listopad.
CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
4 listopada - św. Karola Boromeusza

Urodził się w Aronie w 1538 roku, w
lombardzkiej rodzinie arystokratycznej.
Był biskupem i kardynałem Mediolanu w
okresie kontrreformacji. Starał się
wprowadzić w życie postanowienia
Soboru Trydenckiego w swojej diecezji.
Został zapamiętany szczególnie z racji
swojej intensywnej działalności duszpasterskiej i dzieł
charytatywnych, zwłaszcza w czasie poważnej epidemii
dżumy w 1576 roku. Zmarł w 1584 roku w Mediolanie, a
został kanonizowany w roku 1610.

9 listopada - Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
Wiele osób sądzi, że
najważniejszym kościołem
papieskim jest bazylika św. Piotra
na Watykanie. Nie jest to prawdą.
To bazylika świętego Jana na
Lateranie jest kościołem
katedralnym papieża. Odegrała ona
doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego
Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający
moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z
czterech bazylik większych Rzymu. Nazwa tego miejsca
pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy tych
ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził
Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn
Wielki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I
(314-335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży.
Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt
pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary
chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą
świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św.
Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona
pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św.
Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r. Początkowo
rocznicę poświęcenia bazyliki obchodzono tylko w
Rzymie. Potem, za sprawą augustiańskich mnichów,
święto zaczęto obchodzić także w innych miejscach. Na
stałe do kalendarza liturgicznego weszło ono za sprawą
papieża św. Piusa V, który kazał umieścić je w swoim
mszale wydanym w 1570 roku.

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Wspólnota “Misja dla Ubogich” z pomocą dla Misji
Księży Zmartwychwstańców w Tanzanii
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Misji
W dniu 17 listopada nasza Misja będzie uczestniczyć w
Mszy św. o godz. 12:30PM. Pragniemy Bogu dziękować
za dwuletnią opiekę, oraz wypraszać błogosławieństwo
dla sponsorów, dobrodziejów i przyjaciół Misji.
Zachęceni przez papieża Franciszka do udziału w
misyjnych dziełach pragniemy wspomóc Misje naszych
księży zmarwychwstańców w Tanzanii.
Po każdej Mszy św. w Resurrection
Hall, w niedzielę, 17 listopada,
zapraszamy do zakupu książek w
języku angielskim, żurawiny i
pysznych kremówek domowego
wypieku. Bóg zapłać za każdy dar
serca i ofiary na rzecz Misji w
Tanzanii.
PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w
najbliższych - przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli
poroniłaś i bardzo cierpisz - przyjdź,
wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli
dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się - przyjdź,
jest dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaś przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do
siostry Maksymiliany Kamińskiej MChR: 773 656 7703.
Msza święta w intencji
Ojczyzny z okazji 101.
rocznicy odzyskania
niepodległości zostanie
odprawiona w naszej
bazylice w niedzielę, 10 listopada o godz. 12:30 PM.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich parafian,
gości, w sposób szczególny weteranów i kombatantów.
Zapraszamy także na Mszę św. w intencji Ojczyzny w
samo Święto Niepodległości - w poniedziałek, 11
listopada o godz. 7:00 wieczorem.
ZESPÓŁ POLSKIE NADZIEJE
Dzisiaj na Mszach św. gościmy zespół rodzinny „Polskie
Nadzieje” z Windsor w Kanadzie. Zespół występował już
w wielu kościołach, klubach polonijnych Kanady, USA,
uświetniając uroczystości religijne i
patriotyczne. W 2015 roku ukazała się
płyta zespołu pod tytułem
"Przebudzenie" o treści religijnopatriotyczno-emigracyjnej. Dbając o
stały rozwój zespołu, służą Bogu,
Ojczyźnie i Polonii.
CHICAGO

NAPRAWY I
REMONTY
Powoli dobiegają końca
naprawy rur przy
naszym
kościele.
Zostały zainstalowane
nowe rury grzewcze i
wodne.
Ponadto zakupiliśmy
regały
na
nowe
relikwiarze. Jesteśmy
także
w
trakcie
renowacji figury Matki
Bożej Fatimskiej i
dzieci fatimskich.
Dziękujemy wszystkim
parafianom za wsparcie
finansowe i
donacje
złożone na pokrycie
kosztów remontów i
napraw. Dzięki tym
ofiarom
możemy
kontynuować te prace.
Bóg zapłać.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 27, 2019 / 27 października 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 6,690.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$ (9,625.00)
Deficit/Deficyt
($2,935.00)
Second Collection
$ 5,232.00
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.

3 LISTOPADA 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

Mr & Mrs Gilbert Galarza - $1,000
Anonymous - $600
Antoni Michalczyk - $200
Anna Scislowicz - $100
Mary Janicki - $100
Mr & Mrs Janusz Kulawiak - $100
Tadeusz Kabat - $100
Zbigniew Giza - $100
Mr & Mrs Marian Polinski - $100
Stanisław Rembelinski - $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”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 repair needs of our
church. Thank you for your support.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest
na prace remontowe naszej bazyliki.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

