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

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - OCTOBER 12
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej; +Danuta Ocytko, +Marian
Machlowski, +Maria i Zbigniew Bubak
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Genowefa Kuczyńska
+Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
TUESDAY / WTOREK - OCTOBER 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej; +Danuta Ocytko, +Marian
Machlowski, +Maria i Zbigniew Bubak
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla Karoliny w 1. rocz. urodzin; O Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla rodziny Staroń; +Genowefa Kuczyńska;
+Helena, Edward Staroń oraz zmarli z rodzin Radosz, Staroń, Samiec,
Kubiszyn, Fryżewskich i Załęckich
+Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
WEDNESDAY / ŚRODA - OCTOBER 14
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Martin Zygmunt
7:00 PM - +Antoni Daniłowski
+Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
THURSDAY / CZWARTEK - OCTOBER 15
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek; +Harriett & Matthew
Czajkowski; +Frank Dvorak - 1st death anniversary
7:00 PM - +Teresa Bajorek
+Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
FRIDAY / PIĄTEK - OCTOBER 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błog. dla Kamila z okazji
urodzin; +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Victoria Ceron Vega
7:00 PM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błog. dla Kamila z okazji
urodzin; +Zofia Zagórska; +Danuta Ocytko, +Franciszek i Jadwiga
Greczek; +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
SATURDAY / SOBOTA - OCTOBER 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mariana Pawoj z ok.
imienin; +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
SUNDAY / NIEDZIELA - OCTOBER 18
6:00 AM - +Danuta Ocytko
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Stanislawa Maszkiewicz; +Jan Plewa; +Fr. Adam Piasecki CR
9:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski i zdrowie dla Ireny Pawoj z
okazji imienin; +Edward Haruza; +Lucjan Milewski - 15. rocz. śmierci;
+Ks. Adam Piasecki CR; +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Władysława
Szczechowicz w 7. tydzień po śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
12:30 PM - PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - O Boże błog. dla dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodzin; O łaskę zdrowia i opiekę św. Jakuba
dla przyjaciela Jakuba; +Ks. Adam Piasecki CR; +Virginia L.
Laskowski, +Teresa Hajduga; +Tadeusz Bilinski, +Jerzy Olędzki w 1.
rocz. śmierci, +Jakub; +Józef i Bronisława Pitoń; +Danuta Ocytko
5:00 PM - Parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian; +Danuta Ocytko;
+Ks. Adam Piasecki (Msza św. gregoriańska)

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - 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.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† George Zbigniew Stronski; †Edward Labuz
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL
Ryan Chuttke & Joanna Mocarska

BAPTISM / CHRZTY
Alexandra Nora Teal
Savannah Alice Rudzinski
Olivia Zelek
Alex Wnek
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 .

28th SUNDAY IN ORDINARY TIME

OCTOBER 11, 2020

LITURGICALY SPEAKING

SUNDAY REFLECTION

10/15 St. Teresa of Avila
Saint Teresa of Ávila, was a Carmelite nun, author,
and theologian of contemplative life through mental prayer.
Active during the Counter-Reformation, she was a reformer in
the Carmelite Order of her time; the movement she initiated,
later joined by Saint John of the Cross, eventually led to the
establishment of the Discalced Carmelites, though neither she
nor John were alive when the two orders separated. In 1622,
she was canonized by Pope Gregory XV, on 1970, she was
named a Doctor of the Church by Pope Paul VI.
10/16 St. Hedwig or St. Margaret Mary Alacoque
10/17 St Ignatius of Antioch (- 107)
He was the second bishop of Antioch after St Peter. He was
arrested, condemned to death, and transported to Rome to be
thrown to the wild beasts in the arena. In one of his letters he
describes the soldiers who were escorting him as being like
“ten leopards, who when they are kindly treated only behave
worse.”

Today’s readings: Is 25:6-10a; Ps 23;
Phil 4:12-14, 19-20; Matthew 22,1-14
ACCEPTING THE INVITATION

CONGRATULATIONS TO
REV. FRANCIS ROG C.R.

who is celebrating 65th Anniversary of
Priesthood. On this happy occasion
Father Francis celebrated Mass of
Thanksgiving on September 24, 2020 at
Resurrection Life Center Chapel.

Happy Anniversary Father!
Thank you for your faithful service to
God and to the Church.
May God bless you abundantly.

Resurrectionists, Missionary Sisters, Staff
and Parishioners of St. Hyacinth Basilica

What great nation is there that has a god so near to
it as the Lord our God is to us, whenever we call upon
him? (Dt 4:7). St. Thomas Aquinas took up this saying
in his reflections for the Feast of Corpus Christi.
In doing so, he showed how we Chicartians in the
Church of the New Covenant can pronounce these
words with yet more reason and more joy and
thankfulness than Israel could; in doing so, he showed
how this saying, in the Church of Jesus Christ, has
acquired a depth of meaning hitherto unsuspected: God
has truly come to dwell among us in the Eucharist. He
became flesh so that he might become bread. He gave
himself to enter into the „fruit of the earth and the work
of human hands”; thus he puts himself in our hands and
into our hearts. God is not the great unknown, whom
we can but dimly conceive. We need not fear, as
heathens do, that he might be capricious and
bloodthirsty or too far away and too great to hear men.
He is there, and we always know where we can find
him, where he allows himself to be found and is waiting
for us.
Today this should once more sink into our hearts;
God is near. God knows us. God is waiting for us in
Jesus Christ in the Blessed Sacrament. Let us not leave
him waiting in vain! Let us not, through distraction and
lethargy, pass by greatest and most important thing life
offers us.... Let us not pass it heedlessly by. Let us take
time, in the course of the week, in passing, to go in and
spend a moment with the Lord who is so near. During
the day our churches should not be allowed to be dead
houses, standing empty and seemingly useless. Jesus
Christ’s invitation is always being proffered from them.
This sacred proximity to us is always alive in them, It is
always calling us and inviting us in. This is what is
lovely about Catholic churches, that within them there
is, as it were, always worship, because the Eucharistic
presence of the Lord dwells always within them.
Pope Benedict XVI (from „Magnificat”)
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dolores Kielas 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; Kazimierz; Myrtle Martin, Susan
Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski, Rose
Marie Bruna, Anna Borzym, Ted Noga.
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CONFIRMATION CLASSES
Adults, 18 years and older, wishing to receive
Baptism, Holy Eucharist and Confirmation, are
asked to register in the parish office for this
year’s RCIA program. Classes will begin in October. Teens
14 years and older who have already been baptized may also
sign up for Confirmation classes by registering in the parish
office.
FIRST COMMUNION CLASSES
Parents wishing to sign up their children
for English CCD classes to prepare for
First Holy Communion should contact the
parish office before Oct. 15.

The rosary will be recited in English,
Monday through Saturday after the
8:00 AM English mass, in Polish 15
minutes before the 7:00 PM Mass.
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.

World Mission Sunday is Next Week! We are called through
our Baptism to be part of the Church’s missionary efforts,
through prayer, self-sacrifice, and support of the Mission
Church through material aid. This year, Pope Francis asks us to
respond to that call, saying, “Here I Am, Send Me!” To “send”
ourselves, we can: PRAY for the Church’s worldwide
missionary work OFFER financial HELP and CHARITY
through the collection for the Society for the Propagation of the
Faith for vulnerable communities throughout Asia, Africa,
Latin America and the Pacific Islands.
CHICAGO

“Renew My Church” is offering us a great
opportunity…opportunity to be renewed not just from
the outside but from the inside.
RMC is moving us to be responsible for our church
not just today, but for the future generations to come, is
moving us for being responsible for ourselves and our
brothers and sisters who need our discipleship, our
witness and openness. RMC gives us possibility for
moving from the old and comfortable zones into
something new and great. Are we not called by God to
be one body in Christ? We all have different talents
and these talents should not be kept to ourselves, they
should be shared with others. We are all called to
renew ourselves and renew our church. We as a church
are called to be a sign of unity and an instrument of
God’s peace among all people.
How can we all do this together? First, we have to be
open to the promptings of the Holy Spirit, we need to be
open to listen to each other attentively and to accept the
new future with hope. We need to work together as one
body in Christ, we need to be disciples of Christ and
make new disciples for the future generations, we are
called not to save our parish, but take responsibility for
our grouping and the entire Church. We need to be open
to work with other communities and share our talents,
resources, and culture with them, but also be able to
accept their talents, resources and culture. By doing so
we are becoming greater and stronger. We need to have
faith and love to accept others and make new disciples,
we need to have hope and trust to accept some changes
and move to a new future.
So, I would like to ask you for the next few months
to pray for the grace of peace and patience, for the
grace of openness, for the grace of faith, trust and
wisdom. And when you are afraid or discouraged or
upset, remember that Jesus is with us always until the
end of the world, I as your pastor will walk with you on
this journey of renewal.
REMINDER!
It is important that you continue to sign up for Sunday
Masses. You can do it online: sthyacinthbasilica.org or by
calling the parish office. Please bring your own face mask.
Masks should be worn for the entire time the faithful are in
the church. For the safety of both worshipers and priests, all
worshipers receiving the Eucharist must have their hands
disinfected prior to doing so. Thank you for your cooperation
ST. HYACINTH BASILICA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE - Mt 22,1-14
Szata świętości
Ewangelia dzisiejszej niedzieli
wypełniła się dosłownie. Zaproszony do
królestwa Boga na wielką ucztę życia
wiecznego był naród wybrany. To Jezusowi Chrystusowi
Bóg wyprawia ucztę. Zaproszeni wymawiają się, nie chcą
przyjść. Bóg nie rezygnuje z nich, wysyła inne sługi
z zaproszeniem. Lecz oni lekceważą to i idą do swoich
ważnych spraw, jak pole, kupiectwo, a inni pochwytują jego
sługi i znieważywszy ich, zabijają. Dziwna reakcja – zabijać
ludzi, którzy zapraszają na ucztę. Na ucztę mesjańską,
o której mówią psalm responsoryjny i pierwsze czytanie.
Dlaczego ich pozabijali? Zaproszenie na ucztę
królestwa Jezusowego było tak przeciwne ich oczekiwaniom,
że pozabijali sługi Pana. Rzeczywiście, w historii Izraela
wysłańcy Boga: prorocy, apostołowie, wreszcie Jezus zostali
znieważeni i zabici. Na to król uniósł się gniewem. Przyszły
wojska Rzymian, miasto Jerozolima zostało zburzone,
a naród doświadczył strasznej kaźni. Król rzekł swoim
sługom: „Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę
wszystkich, których spotkacie”. Apostołowie poszli do
pogan, do złych i dobrych. Nie tylko naród wybrany ma
zaproszenie na ucztę życia wiecznego, ale wszyscy, którzy
chcą przyjąć zaproszenie.
Ta Ewangelia dotyczy więc nas wszystkich, jest dla
naszego pouczenia. Przyjmę zaproszenie? Czy zlekceważę?
Może mam swoje ważniejsze sprawy niż życie wieczne?
Swoje pole, swoje kupiectwo. Jak dużo myślimy o chlebie,
a mało o niebie. Wyrazem gotowości przyjęcia zaproszenia
na ucztę życia wiecznego jest uczestnictwo we Mszy św.
niedzielnej. Ona jest zapowiedzią i jednocześnie początkiem
uczty życia wiecznego. Jest jej antycypacją.
Prorok Izajasz w obrazach ukazuje wspaniałość uczty
mesjańskiej. Jest to przede wszystkim biblijny obraz
obfitości. Obraz najwyborniejszego wina, tłustego mięsa,
które jest najbardziej pożywne – dla biedaków jest szczytem
pragnień. Żydzi najlepszą część ofiar zwierzęcych
ofiarowywali Bogu, spalając tłuszcz zwierząt na ołtarzu
całopalenia.
Jezus Chrystus na górze krzyża dokonał zwycięstwa
nad śmiercią. Zmartwychwstając, zdarł całun śmierci. To
Jezus wysłużył wejście na ucztę życia wiecznego. Jak czuły
i wspaniały jest Bóg: „Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego
oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi”.
„Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających,
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im
usługiwał” (Łk 12, 37).
Potrzebna jest tylko szata godowa, stan łaski, stan
świętości. Człowiek w grzechu jest w Biblii przedstawiany
jako nędzarz, ślepy i goły (por. Ap 3, 17), albo ubrany
w plugawe łachmany, brudną szmatę (por. Za 3, 3n.). Szatę
świętości otrzymujemy od Jezusa Chrystusa (por. Ap 7, 14).
Mówi apostoł Paweł: „Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia”. Odwagi! Kocha Cię Bóg!

o. Stanisław Jarosz OSPPE
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11 PAŹDZIERNIKA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
15 października - Św. Teresy z Avila, Doktora Kościoła

„Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko
mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz
wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie.
Bóg sam wystarczy. Solo Dios basta!”
16 października - Św. Jadwigi Śląskiej

„Dnie całe przepędzała na chwale Bożej, nie ustając w
modlitwie i rozmowie z niebem. (…)”
17 października - Św. Ignacego Antiocheńskiego

„Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki
którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty
zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem
Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych
zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga (...). Lepiej mi umrzeć
w Chrystusie niż panować nad całą ziemią (...)”.

ŚWIATOWA NIEDZIELA
MISYJNA
18 października wraz z Kościołem
Katolickim na całym świecie
będziemy obchodzili Światową
Niedzielę Misyjną, Doroczna druga kolekta zebrana w tym dniu
zapewnia kluczowe wsparcie wspólnot wiary znajdujących się
w najgorszej sytuacji ekonomicznej. Podczas Światowej
Niedzieli Misyjnej okazujemy im solidarność poprzez
udzielenie swojego modlitewnego i finansowego wsparcia w
Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskiem Wschodzie.
Hasłem tegorocznej niedzieli misyjnej są słowa proroka
Izajasza: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). Otwórzmy nasze serca
na wołanie tych najuboższych i potrzebujących przez modlitwę,
wsparcie finansowe i bezinteresowną miłość.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W niedzielę, 18 października podczas
Mszy św. o godz. 12:30 PM piętnaścioro
dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana
Jezusa w Komunii Świętej. Pamiętajmy o
nich w naszej modlitwie.

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu
październiku odprawiamy od
poniedziałku do soboty 6:45 PM,
w niedzielę o godz. 6:15 PM.

RÓŻANIEC
DLA DZIECI
Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci do
odmawiania różańca w
każdą środę października o
godz. 6:30 wieczorem w
naszej bazylice.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 października serdecznie zapraszamy
wszystkich na nabożeństwo fatimskie po
Mszy św. wieczornej o godz. 7:00.
Nabożeństwo fatimskie odprawiane w
wielu parafiach i ośrodkach religijnych
są wypełnieniem woli Maryi i
odpowiedzią na Jej objawienie się i
słowa w Fatimie wypowiedziane do
trojga młodych wizjonerów w 1917 roku.
Zapraszamy !

CHICAGO

„Odnów Mój Kościół” to słowa Jezusa skierowane
do św. Franciszka podczas modlitwy w zrujnowanym
kościółku św. Damiana. To wołanie podejmuje Kościół
Jezusa Chrystusa w całym Episkopacie Amerykańskim,
zatem i na terenie Archidiecezji Chicago. Proces, który
ma na celu odnowę duchową, materialną i strukturalną
naszego lokalnego kościoła.

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu!” (1Kor 1,26). Święty Paweł kieruje te słowa

wzywając Koryntian do rachunku sumienia i stanięcia
w prawdzie wobec kondycji ich wiary i porzucenia
starych pogańskich wierzeń. Wzywa do podjęcia
wysiłku pracy nad sobą, do pochylenia się nad
„dziedzictwem, testamentem” Mistrza z Nazaretu.
Ważnym jest to w rzeczywistości naszego
kościola lokalnego, który już od kilku lat boryka się z
brakiem powołań do kapłaństwa, kryzysem wiary tak
wielu ochrzczonych, którzy porzucili wiarę w Jezusa
Chrystusa. Ma to odniesienie do kondycji naszych
rodzin i małżeństw, które coraz częściej decydują się
na związki niesakramentalne. Tradycje przodków,
zwyczaje stają się dla wielu „pustym znakiem”, a
wielka kultura chrześcijańska z jej autorytetami oraz
moralność i etyka budowana na Ewangelicznym
świadectwie Jezusa, u młodego pokolenia idą do
„lamusa historii” w zamian za „liberalne mżonki” i
obietnice bez pokrycia wielkich tego świata. Do tych
trendów dochodzi jeszcze strach, który sie wytworzył u
tak wielu katolików chrześcijan, strach przed byciem
autentycznym świadkiem Żywego Boga.
Oczywiście, podałem negatywne przesłanki
potrzeby „odnowy naszego Kościoła”, ale nie dokona
się nic w naszych wspólnotach, jeżeli nie wskażemy na
dobro, jakie się rodzi u tak wielu z faktu żywej
obecności Jezusa w ich życiu. Obdarzeni tak pięknymi
talentami i darami mamy się nimi dzielić wewnątrz
wspólnoty. Wszystkie te osoby, zgromadzone na
Liturgii i tworzące żywy Kościół Jezusa Chrystusa
mają świadomość, że ta odnowa jest konieczna w
każdym czasie i w każdym miejscu.
Zatem patrzymy się w stronę naszej lokalnej
wspólnoty i zadajemy sobie pytanie jaki proces nasz
czeka, na czym ma polegać ta odnowa? Za tydzień
postaram się szerzej przedstawić ten proces, ktory
niebawem sie rozpocznie a Was wszystkich proszę o
modlitwę w tej intencji. Szczęść Boże.
Ks. Stanisław CR, proboszcz.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

October 4/5, 2020 - 4/5 Października 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Second Collection - Peter’s Pence

$ 8,577.00
$ 10,000.00
$(1,423.00)
$ 4,662.00

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.
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
$1,000 - Krzysztof Ocytko
$350 - Anonymous
$200 - Daniel & Bronislawa Gibala
$100 - Tadeusz Karwowski, Daniel
& Bronislawa Gibala, Michael
McGuire, Stanislaw Urbaniak, Stanislawa Kruk, Joseph
Kopinski, Maria Pochna,

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy Św.
odbywa się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę
miesiąca po Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy
________________________________________________________________________________________

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

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISY NA MSZE ŚW.
Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją pandemii
koronawirusa wciąż jest wymagane zapisywanie się na
niedzielną Mszę św.
Można to uczynić przez internet: sthycinthbasilica.org
lub dzwoniąc do biura parafilanego (773) 342-3636.
Należy podać swoje imię i nazwisko, godzinę Mszy
św. oraz ilość osób.
Bardzo prosimy na Mszę św. przynosić swoje
maseczki.
Pamiętajmy także o higienie rąk

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każda środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECOND COLLECTION
Today the 2nd collection is for the repair
needs of our parish.
Next week, October 18, our 2nd collection
will be for the World Missions.
Thank you for your generosity
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
naprawy i remonty. Za tydzień, 18 października
druga składka będzie przeznaczona na Misje na
całym świecie. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. 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

