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

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

Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
NOVEMBER 24, 2019

Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę

Christus Vincit! Christus Regnat!
Christus Imperat!

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - November 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska;
7:00 AM - O Boże błog. dla Ani Stukin i Fernanda Francini; +Irena
Dąbrowski w 15. dzień po śmierci; +Janina i Ryszard Boehm;
8:00 AM - For Boyet, Gabby & Pacy Gallardo; for Brenda Gallardo;
7:00 PM - O uzdrowienie dla Dawida; +Jadwiga Gamrat, +Józefa,
Stanisław, Antoni, Stanisława Sak; +Małgorzata, Stanisław, Jan,
Waleria, Burzyński, +Gabriela i Józef Dębkowski
TUESDAY / WTOREK - November 26
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska,
7:00 AM - O Boże błog. dla Ani Stukin i Fernanda Francini; +Janina i
Ryszard Boehm;
8:00 AM - For Boyet, Gabby & Pacy Gallardo; for Brenda Gallardo;
7:00 PM - O uzdrowienie dla Dawida; +Jadwiga Gamrat, +Józefa,
Stanisław, Antoni, Stanisława Sak; +Małgorzata, Stanisław, Jan,
Waleria, Burzyński, +Gabriela i Józef Dębkowski
WEDNESDAY / ŚRODA - November 27
6:00 AM - +Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska
7:00 AM - O Boże błog. dla Ani Stukin i Fernanda Francini; +Janina i
Ryszard Boehm
8:00 AM - For Boyet, Gabby & Pacy Gallardo; for Brenda Gallardo;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O uzdrowienie dla Dawida; +Jan Plewa, +Jadwiga Gamrat,
+Józefa, Stanisław, Antoni, Stanisława Sak; +Małgorzata, Stanisław,
Jan, Waleria, Burzyński, +Gabriela i Józef Dębkowski
THURSDAY / CZWARTEK - November 28 - THANKSGIVING
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska
7:00 AM - O uzdrowienie dla Dawida, +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - +Thaddeus & Christine Czauz, +Edward, Lorraine Nazimek
10:30 AM - For parishoners; +Edward & Lorraine Nazimek, +Jadwiga
Gamrat, + Ruth Baumbeck; +George Harris; +Józefa, Stanisław,
Antoni, Stanisława Sak; +Małgorzata, Stanisław, Jan, Waleria,
Burzyński, +Gabriela i Józef Dębkowski
FRIDAY / PIĄTEK - November 29
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Łukasz Dominików; +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - +Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska
7:00 PM - O uzdrowienie dla Dawida; +Łukasz Dominików; +Jadwiga
Gamrat, +Józefa, Stanisław, Antoni, Stanisława Sak; +Małgorzata,
Stanisław, Jan, Waleria, Burzyński, +Gabriela i Józef Dębkowski
SATURDAY / SOBOTA - November 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Janina i Ryszard Boehm
8:00 AM - +Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - O uzdrowienie dla Dawida; +Jadwiga Gamrat, +Józefa,
Stanisław, Antoni, Stanisława Sak; +Małgorzata, Stanisław, Jan,
Waleria, Burzyński, +Gabriela i Józef Dębkowski;
SUNDAY / NIEDZIELA - December 1
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa
9:00 AM - O uzdrowienie dla Dawida; +Lucjan Milewski, +Konstanty
Babiński, +Wacława i Józef Pilichiewicz, +Jan Stankiewicz, +Edward
Haruza, +Stanisław Lis, +Maria i Michał Bator, +Kazimierz Bator
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mary Kopinski -2nd Ann.
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych członków Kół Żywego
Różańca, O Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj, Dziękczynna z ok
2 rocz. urodzin Antosia; +Władysława i Józef Ciołek, +Józef Kokitko,
+Edward Haruza, +Stanisław Sak, +Maria i Eugeniusz Wolar, +Janina
i Tadeusz Mikita
5:00 PM - For parishioners; +Henry J Zygmunt
6:30 PM - Za parafian; +Helen Moździerz, +Zofia Gierczyńska

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.

BAPTISM / CHRZTY
Clementine Rose Fidziukiewicz
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Zofia Gieraszewska Ros
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
Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the official
Parish Facebook page by clicking on the link on the home page
of the website.

CHRIST THE KING SUNDAY

NOVEMBER 24, 2019

LITURGICALLY SPEAKING
11/24 Christ the King
11/25 St Catherine of Alexandria (d. 305)
Legends coming from a number of sources say that St
Catherine was very outspoken at the time of the
persecutions of Christians. She even protested openly to
the emperor Maxentius who had her arrested, tortured on
the wheel and decapitated in 305. St Catherine’s courage
is a great challenge to all African Christians in their
struggle for justice and peace.
11/28 Thanksgiving Day
11/30 St Andrew the Apostle Feast
He was born in Bethsaida, in Galilee, and worked as a
fisherman. He may have been a disciple of St John the
Baptist. He became one of the first to follow Jesus and
introduced his brother, Simon Peter, to him. As one of the
twelve Apostles he was widely venerated in ancient
times, and became patron saint of Scotland because
according to legend some of his bones were brought there
and buried at the place where the town of St Andrew’s
now stands.

History of the Feast
of Christ the King
The solemnity is a newer feast in the
Catholic Church; it was established
by Pope Pius XI in 1925. The pontiff
was witness to a turbulent time in the world's history.
Secularism was on the rise and dangerous dictatorships
were emerging in Europe and beyond. Christ had long been
referred to as King, but Pope Pius and the Christian faithful
saw the respect and reverence for Christ's authority waning
in the midst of the unrest during the first part of the
20th century. In response, the feast was set with the intent to
reaffirm and refocus faith and respect in the kingship of
Jesus. As detailed at Churchyear.net, Pope Pius XI was
hoping for these effects to occur:
That nations would see that the Church has the right to
freedom, and immunity from the state.
That leaders and nations would see that they are bound to
give respect to Christ.
That the faithful would gain strength and courage from the
celebration of the feast, as we are reminded that Christ
must reign in our hearts, minds, wills, and bodies.
Clearly “King” was one of the earliest titles given to the
Son of God. The title does not refer to a status of an earthly
king, which many of the Jews had been expecting –
someone to overthrow the Roman rule and be earthly king
of the Israel. Rather He came to be the spiritual king; His
kingdom is in heaven, not confined to the earth alone. In
respecting the name of Christ the King, and in celebrating
the yearly feast, both citizens and leaders are to remain
reverent and devoted to the higher authority of Christ.
CHICAGO

THANKSGIVING DAY
This year we celebrate Thanksgiving Day
on Thursday, November 28th.
As always we will celebrate
a Thanksgiving Mass at 10:30 AM
followed by a traditional Thanksgiving dinner.
Please contact the Parish office
if you plan on attending the dinner.

We remind that the parish office
will be closed on November 28 & 29.

For most Americans, Thanksgiving Day is a special day,
where we celebrate family unity. In fact, families get
together on Thanksgiving more often than on any other
holiday, including Christmas, and according to retailers’
statistics, this is the day when the most food is consumed
in the country. But besides the traditional family gettogether and the big meal, there is also the religious
meaning of this holiday, that is present since its origins.
According to tradition, the pilgrims celebrated the first
meal of thanksgiving in 1621, together with a group of
natives to give thanks to God for the abundance of the
harvests in the new world. With time, this celebration
became a national event, finally sanctioned by President
George Washington himself. Today, we Catholics,
celebrate Thanksgiving not only as a national holiday, but
also as an authentically Catholic holiday. I say that this is
a truly Catholic celebration because even before the
“first” Thanksgiving celebration on U.S. soil in 1621, on
April 30, 1598, in Texas, Don Juan de Ońate had already
declared officially a “Day of Thanksgiving,”
commemorated with the holy sacrifice of the Mass. Ońate
did what is essentially Catholic: to celebrate the
Eucharist, a word which comes from the Greek term
Eukaristein, and which means, precisely, “thanksgiving.”
THANKSGIVING TABLE PRAYER

O Gracious God, we give you thanks for your
overflowing generosity to us. Thank you for the blessings
of the food we eat and especially for this feast today.
Thank you for our home and family and friends,
especially for the presence of those gathered here. Thank
you for our health, our work and our play. Please send
help to those who are hungry, alone, sick and suffering
war and violence. Open our hearts to your love. We ask
your blessing through Christ your son. Amen.

ST. HYACINTH BASILICA
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CHRIST THE KING SUNDAY
CONGRATULATIONS
Today, the Sisters who minister here at St.
Hyacinth are celebrating their feast day Missionary Sisters of Christ the King.
Congratulations to the Sisters and may God
continue to pour out his blessings upon
them and the Congregation. This year the sisters also
celebrate 60 years as a religious community.

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.

CHRISTMAS CANDLES

THANK YOU LETTER FROM THE
MISSIONARIES OF JESUS
October 17, 2019

Dear Fr. Jankowski
Greetings of peace and joy!
Thank you very much for the generous
contribution from your parish during this year’s Mission
Appeals. Please extend our deepest gratitude to your
parishioners.
The amount we received from the Archdiocese
will be distributed according to the mission needs in the
Philippines, Guatemala, Papua New Guinea and in the
USA.
Rev. Melanio R. Vinuya, Jr., MJ
Director of Mission Promotion Office

Next week, after all masses,
Missionary Sisters of Christ the King
will be standing by the doors with the
candles for Christmas table. Donation
of $5.00 is requested for a candle. All
profit proceeds the “Holy Family”
Home for single mothers with children.
Thank you for your support.

LOVE AND MERCY: FAUSTINA
IN THEATERS
DECEMBER 2, 2019
Second date added due to popular demand

In 1931, Jesus appeared to Faustina
Kowalska as the King of Mercy. The
gripping new docudrama LOVE AND
MERCY presents unknown facts and
recently disclosed documents that
shed new light on the vision of
Faustina.

For tickets & locations visit:
fathomevents.com

125TH JUBILEE SOUVENIRS
Souvenirs from our 125th Parish
Jubilee are now available. They
are being sold in the sacristy or
the parish office.

Coffee Mug
Jubilee Book
DVD
2020 Calendar

$5.00
$25.00
$15.00
Donation

Those who placed a $60.00 or higher ad, may pick up
their free copy of the Jubilee Book.
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
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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata przypada w ostatnią
niedzielę roku liturgicznego.
Wprowadził ją do liturgii papież Pius
XI encykliką Quas Primas z 11
grudnia 1925 r. na zakończenie roku
jubileuszowego. Papież nakazał wtedy, aby we
wszystkich kościołach tego dnia po głównym
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość
obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma
soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę
roku liturgicznego. Uroczystość ta miała w swoim
charakterze przeciwstawić się ówczesnym silnym
tendencjom ateistycznym i laickim i wskazywała na
Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem
i całym światem.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata ma nam uświadomić, że Chrystus jest
Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego
panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy
z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest
Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem.
Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko
stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada.
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od
wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich
narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono
już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca
wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie,
którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy
z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!
(źródło: Misericors)

NADCHODZI CZAS ADWENTU
W niedzielę, 1 grudnia, rozpoczynamy Adwent czas radosnego oczekiwania na przyjście
Zbawiciela. Adwent rozpoczyna nowy rok
kościelny i obejmuje cztery kolejne niedziele,
które kończą się w dzień Bożego Narodzenia.

Codziennie przez okres Adwentu w naszej
bazylice odprawiane są Msze św. roratnie o godz. 7:00
wieczorem. Dzieci zapraszamy na RORATY w każdą
środę. Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą lampiony.
REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej parafii odbędą
się w dniach od 7 do 10 grudnia. Poprowadzi je ks.
Krzysztof Czerwionka, CR, założyciel wspólnoty
„Galilea”. Szczegółowy plan rekolekcji podamy w
następnym biuletynie.
CHICAGO

24 LISTOPADA 2019
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
25 listopada - Św. Katarzyna Aleksandryjska
Katarzyna żyła na przełomie III i IV wieku.
Protestowała
przeciwko
prześladowaniom
zarządzonym przez Maksencjusza i z tego
powodu była najpierw torturowana zębatym
kołem, a następnie ścięta, być może w 305 roku.
Legenda głosi, że z jej szyi wypłynęło mleko.

30 listopada - Św. Andrzej Apostoł
Św. Andrzeja Apostoła, brata św. Piotra, rybaka,
pierwszego powołanego przez Chrystusa ucznia,
ukrzyżowanego przez pogan wspomina Kościół
katolicki 30 listopada. Szczególny kult jakim
obdarzają św. Andrzeja prawosławni oraz fakt, iż
jest on rodzonym bratem św. Piotra czyni z
Andrzeja szczególnego patrona ekumenizmu i orędownika
jedności chrześcijan. Imię Andrzej wywodzi się od greckiego
słowa "andreios" i znaczy "mężny, dzielny".
Św. Andrzej urodził się w Betsaidzie, mieszkał jednak wraz ze
swoim bratem Szymonem Piotrem w Kafarnaum. Obaj byli
rybakami. Andrzej był wcześniej uczniem św. Jana
Chrzciciela. Ten wskazał przechodzącego nad Jordanem
Jezusa, mówiąc "Oto Baranek Boży.”

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Zbliża się „Święto Dziękczynienia”, które w tym
roku obchodzimy w czwartek, 28 listopada.
Zapraszamy na Mszę św. o godz. 10:30 rano.
Tradycyjnie po Mszy św. obiad, na który serdecznie
zapraszamy do Resurrection Hall.
W czwartek nie będzie Mszy św. wieczornej.

Biuro parafialne w Święto Dziękczynienia oraz
w piątek, 29 listopada, będzie nieczynne.

WSZYSTKIM PARAFIANOM ŻYCZYMY
BŁOGOSŁAWIONEGO ŚWIĘTA
DZIĘKCZYNIENIA
Święto Dziękczynienia zostało zapoczątkowane przez
przybyłych do Ameryki angielskich kolonistów, którzy
osiedli w Plymouth (miejscowość portowa w stanie
Massachusetts). Przyjmuje się, że po raz pierwszy
celebrowano je w 1621 roku, po udanych dożynkach. Przez
ponad dwa wieki było obchodzone jedynie przez
poszczególne kolonie oraz stany. Dopiero w 1863 roku
Thanksgiving stało się świętem narodowym a ustanowił je
prezydent Abraham Lincoln.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA
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GRATULACJE
Drogie Siostry Misjonarki!
W dniu dzisiejszym dziękujecie Chrystusowi
Królowi za dar powołania do życia w Kościele
Powszechnym. Nasza wspólnota lokalna ma
podwójny powód do wdzięczności bo Siostry
obchodzą 60-lecie swojego powstania i 20-lecie
posługi w naszej wspólnocie na Jackowie.
Drogie Siostry! Niech bukietem kwiatów
będzie nasza modlitwa zanoszona do Pana w waszej
intencji a słodką bombonierką nasza życzliwość
i zawsze dobre wspominanie. Niech Jezus Chrystus
Król zachowuje i obdarza wspaniałymi darami dla
własnego uświęcenia i dobrem jakim dzielicie sie z
nami poprzez wasza posługę. Dziękujemy siostry, że
jesteście z nami.
Ks. Proboszcz Stanisław Jankowski, CR; współbracia,
pracownicy oraz parafianie św. Jacka

Wszystkich parafian, gości i przyjaciół Bazyliki
św. Jacka serdecznie zapraszamy
na Bal Sylwestrowy, 31 stycznia 2019
w Resurrection Hall. Do tańca będzie
przygrywać “Gwiazda Band”. Bilety w cenie $85 od
osoby można nabyć w biurze prafialnym.
Świeczki na stół wigilijny
Od I niedzieli Adwentu Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla będą rozprowadzały
świeczki na stół wigilijny. Dochód ze
sprzedaży świeczek jest przeznaczony na
wsparcie Domu Samotnej Matki
prowadzonego przez siostry. Donacja za świeczkę to
$5.00. Dziękujemy za wszystkie ofiary na ten cel.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 1 grudnia 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!
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa
Króla dla Polonii Zagranicznej powstało z
inicjatywy Sługi Bożego, o. Ignacego
Posadzego. Ojciec Ignacy, wierny inspiracjom
kardynała Hlonda i w trosce o polskich
emigrantów, przystąpił w 1958 roku do
tworzenia żeńskiego zgromadzenia do pomocy
duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego
pracującym wśród Polonii. Nową wspólnotę zakonną erygował
ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański,
dnia 21 listopada 1959 roku. Założyciel darzył ojcowską
miłością Zgromadzenie Sióstr Misjonarek od początku jego
istnienia. Po złożeniu rezygnacji z funkcji przełożonego
Towarzystwa więcej troski i uwagi poświęcał Misjonarkom.
Do końca swoich dni interesował się młodą wspólnotą i każdą
siostrą z osobna. Siostry Misjonarki posługują obecnie na
całym świecie: Polska, Australia, Belgia, Białoruś, Brazylia,
Francja, Grecja, Islandia, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy, USA i Kanada. W dzisiejszym świecie naszym
Braciom na emigracji zagraża utrata wiary, odejście od
Kościoła, a także zatracenie tożsamości narodowej. Dlatego
siostry pragną dzielić się z nimi wiarą i budować na obcych
lądach skrawek umiłowanej Ojczyzny. Służba sióstr w
skupiskach polonijnych stanowi główne zadanie
dla Zgromadzenia, którego hasło brzmi:
„WSZYSTKO DLA BOGA I POLONII ZAGRANICZNEJ!”.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 17, 2019 / 17 listopada 2019
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
$ 8,201.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$ (9,625.00)
Deficit/Deficyt
($4,360.00)
Second Collection
$ 5,433.00
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.

24 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. Indywidualna modlitwa
wstawiennicza - w każdy 3. piątek miesiąca. Osoby chętne
prosimy, by zgłaszały się u ks. Adama Piaseckiego
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Gilbert Galarza - $2,000
Anonymous - $800
Michal Juszczyk - $600
Kazimierz Bator - $600
Anonymous - $300
Annette Dvorak - $250
Adam Fular - $125
Michael Ziemba - $100
George Zajac - $100
Janusz Kulawiak - $100
Wyrazy wdzięczności i
podziękowania kierujemy do
wszystkich parafian i przyjaciół
Misji, bez których nie
moglibyśmy aż tyle zdziałać!
Dzięki Waszej ofiarności, przez
te dwa dni, zebraliśmy $4,250 dla Misji Księży
Zmartwychwstańców w Tanzanii. Dziękujemy! Niech
Wam wszystkim Bóg obficie wynagrodzi. Prosimy
pamiętajcie o częstej modlitwie w intencji misji, misjonarzy
i za nasze siostry i naszych braci na terenach misyjnych.

Thank you to all who last week
purchased delicious pastry to support
Mission for the Poor. We collected
$4,250 for the mission in TANZANIA.
Thank you for your donations. May
God bless you always.
SECOND COLLECTION
This week’s 2nd collection is for the
Catholic Campaign for Human
Development
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
Katolicką Kampanię na rzecz rozwoju człowieka
CHICAGO

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”. Więcej 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

