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
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - OCTOBER 26
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko, +Stanisława Deszcz
8:00 AM - +Harriett & Matthew Czajkowski; +James Skrenka
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
TUESDAY / WTOREK - OCTOBER 27
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Stanisława Deszcz; +Ks. Adam Piasecki CR
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Danuta Ocytko
7:00 PM - +Jan Plewa, +Edward Labuz; +Ks. Adam Piasecki CR
WEDNESDAY / ŚRODA - OCTOBER 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla Zofii i Stanisława
Kudłacz w 58. rocz. ślubu; +Józef Stasiak - 4 miesiące po śmierci
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Danuta Ocytko
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Tadeusza Polaka w dniu imienin;
+Stanisława Deszcz; +Ks. Adam Piasecki (Msza św. gregoriańska)
THURSDAY / CZWARTEK - OCTOBER 29
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Wioletty Sobierajewicz w dniu imienin;
+Danuta Ocytko, +Stanisława Deszcz
8:00 AM - Health & blessing for Elizbeth Anaya & Jesus Alberto Anaya
7:00 PM - O Boże błog. dla Wioletty z ok. urodzin i imienin; +Tadeusz
Piekielny; +Tadeusz Miras, +Edward Labuz, +Stanisława Kalawa w 9.
rocz. śmierci; +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
FRIDAY / PIĄTEK - OCTOBER 30
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Victoria Ceron Vega
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki CR (Msza św. gregoriańska)
SATURDAY / SOBOTA - OCTOBER 31
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; +Edward Labuz
7:00 PM - +Roman Radosz w 5. rocz. śmierci; +Zofia Zagórska, +Maria
Kulawiak, +Józef Kulawiak, +Frank Kociubinski, +Marcin & Aniela
Kociubinski; +Aleksander i Danuta Bocian; +Ks. Adam Piasecki CR
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 1 - ALL SAINTS
6:00 AM - +Franciszek, Józefa, Józef, Paweł, Rozalia Inda; +Anna,
Pelagia, Jakub, Walenty, Jolanta Garnetz; +Stanisław, Maria, Wojciech,
Roman, Franek Zdrenka, +Ewa i Włodzimierz Wacławik
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family; +Jan
Plewa; +Thaddeus & Christine Czauz; +Ted Mitrenga
9:00 AM -+Zmarli księża zmartwychwstańcy, +Ks. Adam Piasecki CR;
+Zmarłe Siostry Misjonarki Chrystusa Króla i zmarli z rodzin sióstr
misjonarek; +Zmarłe Członkinie Sodalicji Św. Teresy; +Edward Haruza,
+Janina i zmarli z rodziny, +Lucjan Milewski, +Zmarli z rodzin:
Widlak, Chrzan, Kwiecień, Jedynak, Węgrzyn, Zajma, Borodij,
Tuszynski, Włodarski; +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Wiktoria Błyskal,
+Grzegorz Czarnik, +Stanisław, Władysław Lis, +Władysława
Szczechowicz, +Helena Wojciechowicz, +Jakub i Ryszard
Wojciechowicz, +Jan Niczyporuk, +Edward Labuz, +Andrzej Niemiec,
+Józef Stasiek, +Zofia Stasiek, +Paweł Stasiek, +Maria Zajac, +Teresa,
Władysław, Józef Ryzner, +Irena, Stanisław Basiewicz, +Anna Dorf,
+Anna Kaczmarczyk, +Marianna Glinska, +Stanislaw Glinski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Deceased members of the
Legion o Mary, +Ben Gallardo & Greg Gallardo
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Virginia Laskowski, +Edward
Haruza, +Maria i Jan Przybylski, +Zofia Wojciechowska, +Stanisław
Sak, +Zygmunt Sztankowski, +Krzysztof Kilian, +Aniela, Teofil,
Medard Puchalscy, +Danuta Ocytko, +Edward Sadowicz, +Bronisława i
Władysław Koper, +Helena Sipko w 2. rocz. śmierci
5:00 PM - For the living & deceased parishioners;
6:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych parafian

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.

BAPTISM / CHRZTY
Leo Nikodem Bochenek
David Bartosz Dajnowski
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
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.

30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
10/28. Saints Simon and Jude, Apostles – Feast
St Simon, Apostle
Simon is eleventh in the list of the twelve
Apostles. He is known as Simon the Zealot,
but nothing else is known about him. His
other name of “Simon Cananaeus” simply
adapts another Hebrew word for “zeal” and
has nothing to do with the town of Cana.

St Jude, Apostle
Jude, also called Thaddaeus, is the apostle who at the Last
Supper asked the Lord why he showed himself only to the
disciples and not to the world. For many centuries he was
scarcely venerated because people confused him with Judas
Iscariot. He is the patron saint of lost and desperate causes.

November 1 - ALL SAINTS DAY
All Saints' Day is a solemn holy day of the Catholic
Church celebrated annually on November 1. The day
is dedicated to the saints of the Church, that is, all
those who have attained heaven. It should not be
confused with All Souls' Day, which is observed on
November 2, and is dedicated to those who have
died and not yet reached heaven.
Mass schedule:
November 1 - ALL SAINTS
Sunday Schedule
November 2 - ALL SOULS DAY
6:00 EN, 7:00 PL, 8:00 EN, 12:30 PL, 7:00 PL

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem
CHICAGO

OCTOBER 25, 2020
SUNDAY REFLECTION
Today’s readings: Ex 22:20-26; Ps 18; Thes 1:5c-10;
Mt 22:34-40
In today’s gospel reading, we have the profound
teaching moment in which Jesus gives us the two
greatest commandments.
Jesus explained earlier in Matthew’s Gospel, „Do not
think that I have come to abolish the law or the
prophets. I have come not to abolish but to
fulfill” (5:17). With Jesus, therefore, the Old Testament
laws were not dismissed but brought to fulfillment.
Here Jesus shows us the purpose and ultimate meaning
of all those laws: love. In essence, Jesus is saying that if
we love, we will keep the law.
But what is love? The word „love” is tossed around so
much these days that it has lost much of its intended
meaning. In our society, love is too often merely
equated with emotion, sentiment, or being nice. But
there is much more to love than that.
The Christian understanding of love involves giving
selflessly to another. Love is relational. If you love
someone, it doesn’t merely mean you have certain
feelings for that person, but that you are willing to
sacrifice for their benefit. Love, in fact, is a choice. It is
a choice to give freely of yourself for the good of
another. With this in mind, let’s consider Jesus’ words
again. Jesus calls us to love God with our „heart”
„soul” and „mind”. In other words, he wants us to love
Him with everything we are. God wants all of us. He
invites us to love Him because that is what we have
been created for.
In fact, a loving relationship with God is what is best
for us. And if we truly love God with all that we are,
then we will obey His commandments. But part of
loving God is also loving others. For we can’t love God
without also loving those He has created. In fact, often
our way of loving God comes through loving our
neighbor. Our neighbor, we must remember, also
includes our enemies.
We are called to work
for the good of even
those who hate us. In
this way, we truly live
out the Christian life.
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.
ST. HYACINTH BASILICA

30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

OCTOBER 25, 2020

"Renew My Church" (Part III)
The process of renewal of the community of the local church of the Archdiocese of
Chicago includes all pastoral centers, parishes, schools, parish buildings, including
the curia itself and its offices. This process involves spiritual and also structural
renewal. I mentioned this in the previous bulletin. When I look at the map of all
pastoral centers, my heart rejoices that in most districts throughout the metropolis there are churches and chapels, which serve the
pastoral needs of local communities. This is how it was decades ago, when our neighborhoods were bustling with life and when
most of the faithful lived in the parish territory. Over time, the parish community not only lives within the vicinity of the church,
but comes from many different locations. We move to different places, but we still remain members of our parish family, which
we represent and build through active participation in its life. From the beginning of our spiritual journey, we actively participate
in the sacramental life, supporting various initiatives spiritually and materially.
However, over several years there has been a decline in the number of faithful actively participating in parish life. Statistics of the
American Episcopal Church show that just in the last 20 years, the turnout of the faithful participating in the life of the local
church has fallen to 27%. Throughout the United States, two out of five baptized children did not receive the sacrament of
Confirmation. 85% of the young people who were confirmed ended their journey of faith at the age of 21. The annual October
Count of the faithful over a period of 30 years from 1991 to 2018 shows a decrease in the participation of the faithful in the
spiritual life of local communities. This also affects the state of the family and marriages. The family is the first place to shape
attitudes and values in the hearts of the younger generation. It is like a seminary in which new vocations to priesthood and
religious life are forming. Believing and practicing parents are a living example of the beautiful marriage and family life from
which the young generation of Christians draws. There is a decrease of these values in our families and in the school environment,
and secular trends are promoted in higher education institutions. These and other factors have a great impact on our local
communities, marriage, family, schools, parishes and workplaces; they create a need for the renewal of our communities through
profound re-evangelization, starting with ourselves.
I have been thinking for a long time about the reason for the decline in vocations to priestly and religious life. Some say: it is a
general trend, this is happening everywhere!! But why? Does a young person lack the sensitivity to hear the voice of God, who is
constantly calling them to service of the Greatest and Only Love? Jesus says through the Apostle James: “And even when you
ask, you don’t get it because your motives are all wrong—you want only what will give you pleasure.” James, 4:3. We so
desperately need new priests and religious brothers and sisters. Are we aware that in a few years the number of those called will
fall so dramatically that we will run out of priests to fill our parishes? This is already happening, which is why many communities
have only one priest, or even one priest serves several pastoral centers. The process of spiritual and structural renewal has already
begun, which is why I sincerely ask you to participate in this process through prayer and participation in the meetings that will
take place in the near future. May the Good God keep us for Himself.
Your pastor

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.

OCTOBER MONTH OF ROSARY
During the month of October 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.
Blest Art will be visiting our parish on behalf of
the Christian families in Bethlehem, Palestine.
Their mission is to support those families in the
Holy Land.
For centuries, the Christians in and around
Bethlehem have earned a living by carving religious olive
wood art to sell to visiting pilgrims. Fewer pilgrims are
journeying to the Holy Land today, making it difficult for
those Christians to support their families. As a result, there
has been a dramatic rise in Christian emigration from the
Holy Land. Now, less than 1% of the population in the Holy
Land is Christians.

Please visit Blest Art display after each Mass
weekend of October 31st and November 1st.
(Blest Art Inc. gladly accept cash, checks, and all
major credit cards. Please note that they do not ask
for, nor do accept, any donations).
CHICAGO
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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
O co proszę? O dar prawdziwej miłości
Jezus przypomina mi o największym i
pierwszym przykazaniu życia (w. 37-38). Jest nim
miłość do Boga. Czy mogę powiedzieć, że miłość do
Boga jest największa i pierwsza w moim życiu?
Zaproponuję
sobie
ćwiczenie
dla
zbadania
rzeczywistego poziomu mojej miłości do Boga.
Ćwiczenie na poziomie mojego serca: wypiszę na
karteczkach osoby, rzeczy, zajęcia, do których żywię
najsilniejsze uczucie przylgnięcia. Następnie, kierując
się spontanicznym odruchem serca, ułożę je w takiej
kolejności, w jakiej dyktuje mi serce. Które miejsce
zajmuje Bóg?
Ćwiczenie na poziomie duszy: dotyczy duchowej siły
mojej woli. Ponownie popatrzę na wypisane na
karteczkach wartości i odwołując się do konkretnych
sytuacji życia, zobaczę, które z tych uczuciowych
przywiązań wymagają największego wysiłku, aby dać
pierwszeństwo Bogu.
Na poziomie umysłu: w wielkim skrócie wspomnę
najważniejsze wydarzenia z historii mojego życia. W
których z nich w sposób spontaniczny pojawiła się
myśl o Bogu, świadomość Jego obecności. Jakie to
były myśli: przekonanie o Jego czułej obecności albo
ból z powodu Jego nieobecności? Czy są takie
wydarzenia, które sprawiają mi ból i budzą żal do
Boga?
Jezus mówi o miłości
bliźniego. Dojrzałość tej
miłości zależy od miłości do
siebie samego. Zapytam o
miłość do siebie samego (w.
39).
Mogę
powtórzyć
wcześniejsze ćwiczenie, badając tym razem poziom
miłości własnej.
Zawierzę Bogu owoce mojej medytacji. Poproszę Go,
aby wypełnił swoją miłością moje serce, duszę, umysł.
Będę powtarzał dzisiaj z wiarą: „Poza Tobą nie mam
miłości!”. Nie cofać się przed miłością.
Krzysztof Wons SDS
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.
CHICAGO

25 PAŹDZIERNIKA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
28 października - Św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów
Święty Szymon, jak twierdzą niektórzy
Ojcowie Kościoła, pochodził z Kany
Galilejskiej. Ewangelista Łukasz nadał
mu przydomek „Gorliwy”. Szymon był
bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i
Judy Tadeusza. Zasiadł na stolicy
jerozolimskiej po Jakubie Starszym i
Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam poniósł śmierć za
cesarza Trajana. Św. Juda miał przydomek Tadeusz, czyli
„Odważny”. Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu
i sam siebie nazywa bratem Jakuba. List ten został napisany
przed 67 r. i zapożycza z niego pewne fragmenty i słowa nawet
św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w
Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii.

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość ta sławi Kościół triumfujący: wraz ze świętymi
wyniesionymi do chwały ołtarzy wspomina się w tym dniu
„wszystkich sprawiedliwych” z każdego języka, rasy i narodu,
których imiona są zapisane w Księdze Życia.

W tym dniu Msze święte w naszej bazylice
tak jak w niedzielę

2 listopada - Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny
Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by
zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad
śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci
potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest
"przedsionkiem nieba".

Msze święte w dniu 2 listopada w naszej bazylice:
7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM - w jęz. polskim
6:00 AM, 8:00 AM - w jęz. angielskim
W TYM ROKU
W DZIEŃ ZADUSZNY
NIE BĘDZIE MSZY ŚW.
NA CMENTARZU ŚW.
WOJCIECHA.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25 PAŹDZIERNIKA 2020
„Odnów Mój Kościół” (III część)

Proces odnowy oblicza Wspólnoty Kościoła Lokalnego Archidiecezji Chicago
obejmuje wszystkie ośrodki duszpasterskie, parafie, szkoły, budynki
przyparafialne, włączając samą kurię i jej biura. Ten proces zakłada odnowę
duchową i strukturalną. Wspominałem już o tym w poprzednim numerze.
Kiedy przypatrzymy się mapie wszystkich ośrodków duszpasterskich to serce się raduje, że w większości
dzielnic w całej metropolii znajdują się kościoły, kaplice, które służą troską duszpasterską lokalnym wspólnotom. Jest
to stan sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy nasze dzielnice tętniły życiem i kiedy w większości wierni zamieszkiwali
terytorium parafii. Z biegiem czasu parafie, które mają swoje teretorium przyjęły statut „personalnych”, a jest to
związane z wewnętrzną migracją naszych parafian. Przemieszczamy się w różne miejsca, ale wciąż pozostajemy
członkami swojej rodziny parafialnej, którą stanowimy i budujemy poprzez czynny udział w jej życiu. Od początku
swojej drogi duchowej czynnie uczestniczymy w życiu sakramentalnym naszym i naszych dzieci, wspieramy różne
incjatywy duchowo i materialnie. Jednakże od kilku już lat zauważa się proces spadku ilości wiernych
uczestniczących czynnie w życiu parafialnym. Dane statystyczne Episkopatu Amerykańskiego podają, że tylko przez
ostatnie 20 lat frekwencja wiernych uczestniczących żywo w życiu kościoła lokalnego spadła do 27%. W całych
Stanach Zjednoczonych dwójka na pięcioro ochrzczonych dzieci nie przyjęła sakramentu bierzmowania. 85%
młodzieży bierzmowanej zakończyła swoją „przygodę wiary” w wieku 21 lat. Coroczne, październikowe „liczenie”
wiernych na przestrzeni 30 lat od 1991 do 2018 roku ukazuje spadek uczestnictwa wiernych w życiu duchowym
lokalnych wspólnot. Przekłada się to również na kondycję duchową naszych małżeństw i rodzin. Rodzina jest
„pierwszym miejscem” kształtowania postaw, wartości w sercu młodego pokolenia. Jest to niejako – seminarium, w
którym kształtują się nowe powołania do życia w kapłaństwie i zakonie. Przykład wierzących i praktykujących
rodziców ukazuje żywy wzór piękna życia małżeńskiego i rodzinnego, z którego czerpie młode pokolenie chrześcijan.
Spadek tych wartości wystęuje w naszych rodzinach, w środowisku szkolnym, trendy laickie promowane na
uczelniach wyższych. Te i inne czynniki, które można wyliczać, wpływaja w większym stopniu na nasze lokalne
środowiska: małżeńskie, rodzinne, szkolne, parafialne, miejsca pracy i rodzą taki obraz, który woła o odnowę naszych
środowisk poprzez głęboką reewangelizację rozpoczynając od nas samych.
Od dłuższego czasu zastanawiam się nad przyczyną spadku powołań do życia kapłańskiego i zakonnego.
Niektórzy powiadają: generalny trend, wszędzie występuje ten proces! Ale dlaczego? Czy brakuje młodemu
człowiekowi tej wewnętrznej wrażliwości na głos Boży, który wierzę, woła nieustannie człowieka na służbę Jedynej,
Najwspanialszej Miłości? Jezus mówi przez apostoła Jakuba: Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie,
starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz (Jk 4, 3). Tak bardzo potrzebujemy nowych kapłanów, braci i siostry
zakonne. Czy towarzyszy nam ta świadomość, że za kilka lat liczba powołanych tak diametralnie spadnie, że
zabraknie nam księży do obsadzenia naszych parafii. Ten proces już następuje, dlatego wiele wspólnot ma jednego
kapłana, albo jeden kapłan obsługuje kilka ośrodkow duszpasterskich.
Proces odnowy duchowej i strukturalnej już się rozpoczął, dlatego tak bardzo was proszę o żywy udział w
tym procesie poprzez modlitwę i udzial w spotkaniach, które będa miały miejsce w najbliższym czasie. Niech Dobry
Bóg zachowa nas dla Siebie.
Wasz proboszcz

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo różańcowe w miesiącu
październiku odprawiamy od
poniedziałku do soboty 6:45 PM,
w niedzielę o godz. 6:15 PM.
Dzieci zapraszamy do odmawiania
różańca w środę o godz. 6:30 pm.
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.
CHICAGO

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy w niedzielę 8 listopada (tydzień
później) na Mszę św. w ich intencji o godz.
12:30 oraz na wymianę tajemnic
różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
W sobotę, 31 października i w niedzielę 1 listopada po
Mszach świętych będzie można zakupić
artykuły religijne wykonane przez chrześcijan
z Betlejem z drzewa oliwnego. Całkowity
dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony dla
chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej.
Prosimy o wsparcie.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

October 17/18, 2020 - 17/18 Października 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$ 7,661.00
$ 10,000.00
$ (2,339.00)
$ 2,053.00

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
$375 - Anonymous
$300 - Danuta & Lech Świątek
$200 - Antoni Michalczyk
$150 - Grzegorz Szeszko
$100 - Michael McGuire, Joseph Kopinski, Lilia Czaja

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

REMINDER:
Day Light Savings Time ends November 1.
Turn your clocks back on Saturday night October 31.
ZMIANA CZASU Z LETNIEGO NA ZIMOWY:
W nocy z soboty na niedzielę, 1 listopada cofamy zegarki
o godzinę (śpimy dłużej).

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:

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

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

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

