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 19
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gieni
Machalskiej z okazji urodzin; +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O Boże błog. dla misjonarzy, dzieci, seminarzystów w Afryce
oraz ofiarodawców i ochotników „Misji dla Ubogich”; W intencji dzieci,
pierwszokomunijnych;+Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
TUESDAY / WTOREK - OCTOBER 20
6:00 AM - +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Yayeko Adachi, +Yolanda
Jacob; +Jinnefer Dasigan
7:00 PM - O potrzebne łaski dla dzieci komunijnych i ich rodzców; O
zdrowie i Boże błog. dla Ireny Bokina z okazji imienin - od syna;
Dziękczynno błagalna z prośbą o potrzebne łaski dla Krystyny Laska;
+Ireneusz Bokina; +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
WEDNESDAY / ŚRODA - OCTOBER 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - W intencji uciekających się do Boga za przyczyną Ojca Pio;
O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Janusza Kozioła z ok. ur.; O
dary Ducha Św., zdrowie i Boże błog. dla Mateusza Piechowiaka z
okazji im.; O uzdrowienie z choroby raka dla Joe Cartera; W int. dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodzin; +Ks. Adam Piasecki (Msza św. greg)
THURSDAY / CZWARTEK - OCTOBER 22
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - Health & blessign for Elizbeth Anaya & Jesus Alberto Anaya
7:00 PM - O Boże błog. dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin;
+Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
FRIDAY / PIĄTEK - OCTOBER 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Piotra Mrugały z okazji
urodzin; +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Victoria Ceron Vega
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Piotra Mrugały z okazji
urodzin; +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
SATURDAY / SOBOTA - OCTOBER 24
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;
1:00 PM - Wedding: Ryan Chuttke & Joanna Mocarska
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork; +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Julii Wróbel z okazji
urodzin; +Zofia Zagórska; +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. greg.)
SUNDAY / NIEDZIELA - OCTOBER 25
6:00 AM - +Danuta Ocytko; +Ks. Adam Piasecki CR
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Jan
Plewa; +Ks. Adam Piasecki CR
9:00 AM - +Edward Haruza; +Wincenty Rębacz w 14. rocz. śmierci;
+Lucjan Milewski; +Ks. Adam Piasecki CR; +Stanisław i Zbigniew Uss
i zmarli z rodziny; +Stanisłwa i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny;
+Władysława Szczechowicz w 8. tydzień po śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
12:30 PM - O Boże błog. dla Haliny i Jana Węgrzyn z okazji 50. rocz.
ślubu z prośbą o dalsze łaski na wspólne lata (w Polsce); W 25. rocz.
ślubu Honoraty i Artura z prośbą o Boże błog. i opiekę Maryi na dalsze
lata; O zdrowie i Boże błog. i szczęśliwy powrót do Polski; O Boże
błog. i opiekę Maryi dla rodziny Staroń; O Boże blog. i opiekę Maryi
dla Leo Bochenek w dniu chrztu św.; +Zygmunt Sztankowski; +Anna i
Jan Maj; +Wiktoria i Marcin Wiglusz; +Zmarli z rodzin: Staroń, Radosz,
Kubiszyn, Fryżewskich, Ślusarczyk; +Zofia i Stanisław Kaczmarczyk
5:00 PM - Parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian; +Danuta Ocytko;+Ks. Adam Piasecki

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

† Eugene Toczek
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL
Ryan Chuttke & Joanna Mocarska

BAPTISM / CHRZTY
Scarlet Malgorzata Markovich
Theodore Lincoln Acevedo
Noah Banyan Miro
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 .

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
10/22 St. John Paul II (1920 - 2005)

“What really matters in life is that we are
loved by Christ and that we love Him in
return. In comparison to the love of Jesus,
everything else is secondary. And, without the
love of Jesus, everything is useless.”
10/23 St John of Capistrano (1386 - 1456)

Those who are called to the table of the Lord must glow
with the brightness that comes from the good example of
a praiseworthy and blameless life.
10/24 Saint Antony Mary Claret (1807 - 1870)

Love is the most necessary of all virtues.
Love in the person who preaches the word
of God is like fire in a musket. If a person
were to throw a bullet with his hands, he
would hardly make a dent in anything; but if
the person takes the same bullet and ignites
some gunpowder behind it, it can kill. It is
much the same with the word of God. If it is spoken by
someone who is filled with the fire of charity- the fire of
love of God and neighbor- it will work wonders.

OCTOBER 18, 2020
SUNDAY REFLECTION
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
God’s word speaks to our hearts today, acknowledging the
sad fact that we lose hope at times, and encouraging us to
trust in the Lord. Isaiah speaks of God’s astonishing plan to
use Cyrus, a Persian king, to deliver God’s people from exile.
After generations in captivity, the Israelites take new hope in
this unexpected plan and praise God’s might. Saint Paul’s
letter to the Thessalonians encourages Christ’s followers
there to remain faithful to their call. Never tiring, they
continue their “labor of love and endurance in hope.” The
Gospel relates a heartbreaking reality in Christ’s ministry:
plots to humiliate and capture Jesus. Knowing their
treacherous plans, Jesus does not despair. He remains faithful
to God and persists in his own labor of love.
STATUS QUO
Perhaps the most shocking sentence in today’s Gospel comes
from the mouth of a Pharisee: “And you are not concerned
with anyone’s opinion, for you do not regard a person’s
status.” In context, that false compliment sounds savagely
passive-aggressive. These scripture scholars do not actually
admire Jesus’ freedom, the unconventional way he interacts
with men, women, and children from every background. It’s
possible some of Jesus’ peers are jealous of his confident
ease, but mainly they find Jesus threatening. Over and over
again, Matthew’s Gospel highlights the ways Jesus offends
the Pharisees and scribes: failing to wash his hands in the
traditional manner, for example, or, on the Sabbath, curing
diseases and allowing his disciples to pick grain. Jesus does
not focus on earthly status and the status quo; his mission is
to proclaim the kingdom of God.
THE RISK OF DISCIPLESHIP
When we deepen our relationship with Jesus, we follow in
his footsteps. Sometimes this discipleship brings about
obvious blessings, like belonging to a thriving parish
community or feeling good about helping people in need. At
other times, imitating Jesus means sharing in his sufferings.
Like Jesus, we know the sting of rejection. We fear to lower
our social status by spending time and money as Jesus may
call us to do. At a social gathering, choosing to spend time
with someone who is awkward or unpopular means we are
not hanging with the in-crowd. Offering a full tithe to charity
means we have less money to spend on trendy items. Letting
go of our earthly desire to be admired can be difficult, but the
Lord accompanies us in the struggle. Truly, Jesus Christ does
not “regard a person’s status.” Inspired by this divine
impartiality, we pray: Lord God, help us to love the
extravagant freedom that comes from you. Help us to follow
you out of the status quo and into your compassionate heart.
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.

CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA

29th SUNDAY IN ORDINARY TIME

OCTOBER 18, 2020

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.

The rosary is 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 today! 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" – Continued words of Christ's
invitation to each of us (part II)
Jesus says to each of us, "Renew My Church." Like St.
Francis, to whom the Lord addressed these words, we
should take them seriously in a literal sense, taking into
account the condition of the inner temple of our heart
and the condition of the Catholic Church. These two
realities are constantly intertwined. I open my eyes
widely and see the brothers and sisters in Christ who,
through baptism, constitute the Living Body which is
the Church of Christ.
In today's passage, I would like to draw attention to the
fact that is often forgotten. As the Church of Jesus
Christ, we all have gifts and countless talents. This is
our personal and community wealth. We become a gift
for one another. In a process of internal renewal, it is
necessary to touch upon those gifts behind which the
authority of God himself stands; He is their creator in
us. In their matrimonial vocation, the spouses become a
gift to one another. Parents become a gift to children
and vice versa. Grandparents offer wisdom to the
younger generation through their life experience, etc.
That is, everyone has a place and through their calling
becomes a gift to others. First of all, we serve our duty
in “our own place” of marriage, family, priesthood or
religious life. However, as a part of God's Body, which
is His Church, we share this experience with our
brothers and sisters in faith. This gift of "internal
renewal" cannot be kept only for ourselves. It is a test
of my personal faith and the love I have for God and
my brothers and sisters.
Thus, we face responsibility for: an increase in faith in
me and my loved ones (a living life of prayer, daily

reading of The Scriptures, Adoration of the Blessed
Sacrament, frequent dialogues ); personal testimony of
the living faith (apostolic and missionary spirit that
guides me); making disciples – an invitation of those
seeking the "Living God" to the community of the
Church.
I see other people through the eyes of faith, full of
concern for their salvation (doing so in my family,

among loved ones and friends and those I meet on the
path of my daily life.) All this is an expression of
openness to the words of Jesus addressed directly to my
heart, "Renew My Church". Will I make this call?
I have to start with myself!!
ST. HYACINTH BASILICA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
O co proszę? O silną wiarę w Ojca, który
się o mnie troszczy.
Stanę blisko Jezusa i będę przysłuchiwał
się Jego rozmowie z uczniami faryzeuszów i
zwolennikami Heroda. Ich gładkie słowa są inne niż
zamiary serca (ww. 15-17). Spróbuję uświadomić sobie
dramat ludzi, którzy żyją w zakłamaniu i obłudzie.
Życie „w masce” jest źródłem wielkiego
cierpienia. Człowiek żyje wtedy pod presją lęku. Lęk
zmusza go do „gry” i udawania, nawet wobec Boga.
Czy w moim życiu nie zakładam „masek”? Czy w
swoim sposobie bycia, w rozmowach potrafię być
autentyczny i prostolinijny? Czy nie ukrywam siebie
przed Bogiem?
„Jezus przejrzał ich przewrotność...” (w. 18). Jezus
wie o mnie wszystko. Zna najbardziej zakryte
zakamarki mojego serca, myśli i pragnień. Czy potrafię
rozmawiać z Nim o wszystkim, co dzieje się w moim
życiu? Czy jestem wobec Niego szczery?
„Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy”.
Jezus zdziera maski ich zakłamania. Mówi zawsze
prawdę prosto w oczy – nie dla potępienia, ale dla
wyzwolenia od zafałszowania.
„Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go,
odeszli”. Jak się zachowuję, gdy usłyszane słowo Boże
odsłania moje subtelne zafałszowania? Czy szukam
wówczas czasu na modlitwę przedłużoną? Czy nie
unikam ciszy i spotkań z Jezusem?
Zbliżę się do Jezusa i patrząc Mu w oczy, będę
Go prosił z miłością: „Zbadaj mnie i poznaj me serce i
zobacz, czy jestem na drodze nieprawej” (Ps 139).
Odmówię na zakończenie Psalm 139.
Krzysztof Wons SDS
W sobotę, 10 października, w Bazylice
św. Franciszka w Asyżu, papież
Franciszek ogłosił błogosławionym
młodego Carlo Acutisa, który zmarł w
2006 roku w wieku 15 lat. Tak o swoim
synu mówiła Antonia, jego mama:

„Carlo był zwyczajnym chłopcem i nie czuł się świętym, wręcz

przeciwnie – doskonale zdawał sobie sprawę ze swoich
ograniczeń i słabości. Był łakomczuchem, więc próbował być
bardziej umiarkowany w jedzeniu; na lekcjach był nieco
żywiołowy i rozgadany, dlatego prosił Boga o łaskę bycia
dobrym. Lubił też gry wideo, ale narzucił sobie ograniczenia –
grał tylko godzinę w tygodniu, ponieważ zdawał sobie sprawę,
że gry mogą go zniewolić. Czytał o rówieśnikach, którzy z tego
powodu trafili do kliniki odwykowej. Carlo wiedział, że w
życiu zawsze można się rozwijać, ale główną walkę prowadzi
się z samym sobą, dlatego jego zasadą dążenia do świętości
było: „Mniej mnie, aby zostawić miejsce dla Boga”.

18 PAŹDZIERNIKA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
19 października - bł. Jerzego Popiełuszki
„Bóg zawsze odpowiada dobrocią. A my?
Próbujemy nieść Boga w swoje środowisko.
Przetwarzajmy zło w dobro i owego dobra
rozsiewajmy wokół siebie jak najwięcej”.
20 października - św. Jana Kantego
Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii
prosto do kościoła, gdzie długo się modlił i adorował Chrystusa
utajonego w Najświętszym Sakramencie.

22 października - św. Jana Pawła II
Całe swoje życie Karol Wojtyła oddał Matce
Bożej. Jako papież zawierzył Jej swój
pontyfikat. Często powtarzał: „Miłujcie
Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać
siły dla waszych serc”
24 października - św. Antoniego Marii Klareta
Przykład jego życia uczy nas jak powinniśmy na każdym etapie
naszego życia, poszukiwać woli Bożej i być zawsze gotowym
wyruszyć aż na krańce świata z Ewangelią zmartwychwstałego
Jezusa.

DZIECI,
KTÓRE PO RAZ PIERWSZY
PRZYJĘŁY PANA JEZUSA
W KOMUNII ŚWIĘTEJ
Niedziela, 18 października 2020, godz.12:30
Szkoła im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bartek Moczydlowski, Alan Pogoda
Lilly Widlak, Filip Zwijacz

Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie

Adam Bala, John Figula,
Isabella Golonka, Alexander Trzeciak
Szkoła im. Jana III Sobieskiego

Kacper Janiszewski, Emilia Kosakowski
Kamil Lysek,Veronica Lysek, Oscar Nowak,
Dominik Porebski, Erick Zadlo
„Panie dobry jak chleb, bądź
uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował”

Zawierzajmy naszą młodzież wstawiennictwu bł. Carlo .
CHICAGO
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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.

Msza św. dla dzieci w
Uroczystość Wszystkich Świętych
Zapraszamy wszystkie dzieci w niedzielę,
1 listopada na Mszę św. o godz. 9:00 rano.
Prosimy, aby dzieci były ubrane w strój
świętego.

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.
ZAPISY NA MSZE ŚW.
Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją pandemii
wciąż jest wymagane zapisywanie się na niedzielną Mszę św.
Można to uczynić na naszej stronie internetowej 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 i pamiętać o dezynfekcji rąk.

CHICAGO

„Odnów Mój Kościół” - kolejne słowa zaproszenia,
jakie Chrystus kieruje do każdego z nas (cz. II)
Jezus mówi do każdego z nas „Odnów Mój Kościół”.
Tak jak św. Franciszek, do którego Pan skierował te słowa,
powinniśmy przyjąć je na serio w sensie dosłownym, biorąc
pod uwagę kondycję wewnętrznej świątyni naszego serca
jak i kondycję Kościoła, rozumiejąc generalnie. Te dwie
rzeczywistości nieustannie się przenikają. Otwieram szeroko
oczy mego ciała i dostrzegam braci i siostry w Chrystusie,
którzy poprzez chrzest stanowią Żywy Organizm, a kórym
jest Kościół Chrystusowy.

W dzisiejszym fragmencie pragnę zwrócić
uwagę na fakt o którym często zapominamy. Jako
Kościół Jezusa Chrystusa, każdy z osobna i zarazem
wszyscy, posiadamy dary i „niezliczone” talenty.
To stanowi o naszym bogactwie osobistym i
wspólnotowym. Darem, stajemy się jeden dla drugiego.
W takim procesie odnowy wewnętrznej potrzeba
poruszenia tych darów za którymi stoi autorytet
samego Boga. Tak, bo to On jest ich twórcą w nas
samych. W swoim powołaniu małżeńskim
małżonkowie stają się darem jeden dla drugiego.
Rodzice stają się darem dla dzieci i odwrotnie,
dziadkowie służą doświadczeniem życiowym młodemu
pokoleniu, itd. Czyli, każdy na swoim miejscu i
poprzez swoje powołanie, staje się darem dla innych.
W pierwszej kolejności sprawdzamy się na „naszym
poletku” małżeńskim, rodzinnym, kapłańskim,
zakonnym”. Jednakże będąc częścią tego Bożego
Organizmu jakim jest Jego Kościół, dzielimy się tym
doświadczeniem z naszymi braćmi i siostrami w
wierze. Tego daru „odnowy wewnętrznej” nie możemy
zatrzymać li tylko dla siebie. Jest to sprawdzian mojej
osobistej wiary i miłości jaką żywię do Boga i Braci.
Stajemy przed procesem „współodpowiedzialności” za:
wzrost wiary u mnie i moich bliskich (żywe życie

modlitwy, codzienna lektura Pisma Świętego, Adoracja
Najśw. Sakramentu, częste dialogi); osobiste
świadectwo żywej wiary (apostolski i misyjny duch,
którym się kieruje); „czynienie uczniów” (zaproszenie

szukających „Żywego Boga” do wspólnoty Kościoła).
Dostrzegam ich oczami wiary, pełen troski o ich
zbawienie (czynię to w mojej rodzinie, wśród bliskich i

znajomych, oraz tych, których spotykam na drodze
mojej codzienności). To wszystko jest wyrazem

otwarcia się na słowa Jezusa kierowane bezpośrednio
do mojego serca „Odnów Mój Kościół”. Czy podejmę
to wezwanie? Muszę rozpocząć od siebie!
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

October 10/11, 2020 - 10/11 Października 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Second Collection - Repairs

$ 7,330.00
$ 10,000.00
$(2,678.00)
$ 4,568.00

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 - Gilbert Galarza
$905 - Anonymous
$200 - Stanisław Kudlacz
$100 - Franciszka Staszewska, Maria Staszel, Janina
Wyrostek, Zdzislaw Maka, Juana Foster, Ryszard
Chmiel, Andrzej Stopka, Kazimierz Wysocki, Danuta
Pluta, Lilia Czaja, Joseph Kopinski, Czeslaw & Elzbieta
Garbarz, Krystyna Czech

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
Jeśli masz problem z alkoholem lub ma go ktoś z
twoich bliskich. Przyjdź. Spotkania GRUPY
Anonimowych Alkoholików odbywają się w
każdy czwartek o godz. 8:00 wieczorem w Resurrection Hall.
Kim są Anonimowi Alkoholicy (Preambuła AA):
Anonimowi Alkoholicy sa wspólnotą mężczyzn i kobiet,
którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i
nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać
innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć
zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie
angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie
zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej
osiągnięciu.

SECOND COLLECTION
Today the 2nd collection is for the Missions.
Thank you for your generosity
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
Misje. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

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

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

