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 - NOVEMBER 2 - ALL SOULS
6:00 AM - +Deceased parishioners; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Fr. Adam Piasecki CR; +Danuta Ocytko
7:00 AM - +Janina i zmarli z rodziny; +Zmarłe siostry misjonarki oraz
zmarli z ich rodzin; +Zmarli zmartwychwstańcy i zmarli z ich rodzin
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki CR;
+Joyce Marie Tracy;
12:30 PM - +Janina i zmarli z rodziny; +Danuta Ocytko; +Edward
Labuz; +Zmarli parafianie i dobrodzieje bazyliki
7:00 PM - +Janina i zmarli z rodziny; +Zmarłe siostry misjonarki; +Ks.
Adam Piasecki; +Zmarli zmartwychwstańcy; +Stanisława i Jan
Łempicki; +Czesław Kuświk; +Robert Masłowski, +Jan Plewa, +Maria,
Antoni, Julian Klusek; +Romana Załuska, +Kazimierz Szydłowski;
+Helena Kania, +Jerzy Kania, +Karol Załuski, +Tadeusz Cholewiak
TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 3
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki CR
7:00 PM - +Edward Labuz, +Weronika, Jan, Maria Hołubecki
WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 4
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman; +Danuta
Ocytko, +Karol Żak
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Chester Grosse;
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Miry Puszman; +Edward
Labuz, +Janina Hołubecka, +Jan Klusek, +Edward Staroń w 23.rocz. śm
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 5
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Deceased parishioners
7:00 AM -O Boże błog. dla Elżbiety Wojnach z ok. im; +Danuta Ocytko
8:00 AM -Health & blessing for Elizbeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Berenice C. Deron; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Wynagradzająca za grzechy w rodzinie Siuty; O Boże błog.
dla Zofii; +Ks. Adam Piasecki; +Ks. Franciszek Bem; +Ks. Franciszek
Cyrwus, +Edward Labuz, +Zofia, Roman, Stefan Klusek
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - NOVEMBER 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Danuta Ocytko, +Zmarli parafianie;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Chester Grosse; +Connolly
Sr & Jr; Czajkowski and Gagola families; +Edward Labuz
5:30 PM - +Deceased Parishioners & Benefactors
7:00 PM - +Janina i zmarli z rodziny; +Konstancja, Andrzej Klusek
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - NOVEMBER 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Walerya Wielgus
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Danuta Ocytko, +Helena,
Michał, Czesława Klusek
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Sophie Skrenka
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Edward Labuz
7:00 PM - +Józef Filip, +Lucyna, Benedykt oraz zmarli z rodziny Teper
i Oszust; +Zofia Zagórska
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 8
6:00 AM - O potrzebne łaski dla Ignacego i Piotra Pelczar; O potrzebne
łaski dla Elżbiety i Krzysztofa Mroczkowskich; +Danuta Ocytko
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa;
9:00 AM - O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Genowefy
Machalskiej z okazji urodzin; +Edward Haruza, +Lucjan Milewski,
+Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny, +Stanisław i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny; +Edward Labuz, +Andrzej Niemiec
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Fr. Adam Piasecki CR
12:30 PM - O Boże błog. dla Valentinki Mlynarczyk w dniu chrztu
świętego; W intencji żyjących i zmarłych członków Koła Żywego
Różańca; O zdrowie dla Stanisława i Jadwigi Socha; O Boże błog. dla
Krystyny, Lidii i Janiny; +Danuta Ocytko, +Ks. Adam Piasecki CR
5:00 PM - For the living & deceased parishioners;
6:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych parafian i dobrodziejów

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.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Caleb Blackmur & Allison Achtel
Marcin Rakus & Katarzyna Koterba
Krzysztof Krol & Karolina Lesniewska

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 MSZĘ 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.

SOLEMNITY OF ALL SAINTS

NOVEMBER 1, 2020

November 1 - ALL SAINTS DAY
Today we honor those holy men and women who
have gone before us in faith and have done so in a
glorious way. Those who have gone before us and now
share in the glories of Heaven, in the Beatific Vision, are
not gone. Sure, we do not see them and we cannot
necessarily hear them speak to us in the physical way
they did while on Earth. But they are not gone at all. St.
Thérèse of Lisieux said it best when she said, “I want to
spend my Heaven doing good on Earth.”
The saints in Heaven are in full union with God
and make up the Communion of Saints in Heaven, the
Church Triumphant! What’s important to note, however,
is that even though they are enjoying their eternal reward,
they are still very much concerned about us.
The saints also give us a model of holiness. The
charity they lived on Earth lives on. The witness of their
love and sacrifice was not just a one time act in
history. Rather, charity is living and continues to have an
effect for the good. Therefore, the charity and witness of
the saints lives on and affects our lives. This charity in
their lives creates a bond with us, a communion. It
enables us to love them, admire them and want to follow
their example. It is this, coupled with their continuing
intercession, that establishes a powerful bond of love and
union with us.

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
November 2 - ALL SOULS’ DAY
All Souls’ Day is a day for commemoration of all the
faithful departed, those baptized Christians who are
believed to be in purgatory because they died with the
guilt of lesser sins on their souls. It is observed on
November 2. Roman Catholic doctrine holds that the
prayers of the faithful on earth will help cleanse these
souls in order to fit them for the vision of God
in heaven, and the day is dedicated to prayer and
remembrance. Requiem masses are commonly held,
and many people visit and sometimes decorate the
graves of loved ones.

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.

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Rev. Michał Osuch, Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz,
Rev. Edward Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Rev. Richard
Balazs, Rev. Paul Smith, Dolores Kielas Monika
Krzyżewski, 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

POPE’S INTENTION - NOVEMBER
Artificial Intelligence
We pray that the progress of robotics
and artificial intelligence may always
serve humankind.

ST. HYACINTH BASILICA

SOLEMNITY OF ALL SAINTS
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.

Please visit Blest Art display after each Mass weekend
of October 31st and November 1st.
The Apostolic Penitentiary
announces modifications to the
Plenary Indulgence for the deceased
during the month of November.
Due to the coronavirus pandemic and
the need to avoid large groups from forming where
prohibited, the Plenary Indulgence applicable to
thedeceased by those who visit a cemetery has been
extended beyond the normal dates of 1 to 8 November.
This year, the indulgence can be obtained by anyone who
visits a cemetery, even if only mentally, on any day in
November, and devoutly prays for the faithful departed.
Regarding the Plenary Indulgence attached to All
Souls’ Day, 2 November, this year, it can be obtained not
only on the preceding or succeeding Sunday, or on the
actual Feast day, but on any other day of the month chosen
by each member of the faithful. In this case, the indulgence
is obtained by “devoutly visiting a church or an oratory”,
along with the recitation of the Our Father and the Creed,
and the other requirements associated with a Plenary
Indulgence.
For anyone who cannot leave their home for various
reasons, including anti-Covid restrictions, they too can
obtain the Plenary Indulgence by “uniting themselves
spiritually to other members of the faithful”. In this case,
the condition of being “completely detached from sin” and
the intention of completing the other requirements for
obtaining a Plenary Indulgence remain. These conditions
are Sacramental Confession, reception of Holy
Communion and a prayer for the Holy Father’s intentions.

First Thursday, First Friday
and First Saturday
November 5 is the first
Thursday of the Month. As a
parish family we pray for
vocations to the priesthood and
religious life. November 6 is the first Friday of the
Month, we pray in reparation to the Sacred Heart of
Jesus. At 5:00 PM we communally recite the rosary
followed by a Mass in English.
CHICAGO

NOVEMBER 1, 2020
"Renew My Church"
(Part IV)
Dear parishioners and friends of St. Hyacinth,
In mid-October, we started the process of spiritual and
structural renewal of our community. We have all been
invited to this process. "Renew our Church" - the words
our Lord Jesus addressed to everyone, we need to take
literally and seriously, considering the possibilities each
of us has, on what foundation of faith I stand here and
now and what else I can do to improve and deepen my
faith. This process is very important. If I take Jesus'
invitation seriously, my state of mind will be transferred,
reflected in my concern for my church, for the Basilica of
St. Hyacinth. First, I must look at my prayer life and my
participation in the sacraments; then relating my life of
faith to my morals, my ethics of conduct. It is the
proverbial "litmus test", a test of my lived faith.
Structural renewal is not only about the walls of the
church, it is a broader look at the brothers and sisters
living within the boundaries of our parish, but not only it is care for those who live next to us, i.e. the parish
communities of Our Lady of Grace and St. Sylvester.
Structurally, these are parishes in Avondale and Logan
Square - a large space with various challenges that we all
face. The parish priests of these three parishes and the
parishioners, are asked to develop different scenarios
during this time; specifically, how do we see in practice
the connection with these communities. Whatever
scenarios arise, the final decision as to the shape of the
merger and functioning of these three parishes is at the
discretion of Cardinal Blase.
What could the scenarios be?
*Does it depend on the number of the faithful making up
a given community? *Does it depend on the attendance
of the faithful participating in Sunday Masses? *Can
decisions be influenced by dedication, and at the same
time a visible concern for the maintenance of the church
and parish buildings? *Can our active participation in
the life of the parish (groups, sodalities, fraternities, etc.)
be the deciding factor whether the parish community
"blooms" with God's spirit or not? *Do we care about
the Christian upbringing of our children and our youth
(sending them to religion classes and taking care of the
sacramental life?) These are some of the factors that
may influence the future shape of our parish.
I am asking all of you to pray. If you have any concerns
or questions, they should be directed to the pastor or
members of the RMC Group which represents our parish
community to the Archdiocese and neighboring
parishes. Those representing St. Hyacinth are: Joe Jurek,
Nini Centeno, Kate Wietrzak, Izabela Bożek, Peter
Mrugała.
ST. HYACINTH BASILICA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada - Wszystkich
Świętych

1 listopada Kościół
katolicki
obchodzi
uroczystość Wszystkich
Świętych. Dzień ten
kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich
osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów,
jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy
wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej
jednak w tym dniu udajemy się na cmentarz i
nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół,
rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty,
zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą
się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w
tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już
weszli do chwały niebieskiej, a wiernym
pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę,
która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina
nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi,
którzy otaczają nas opieką. Kult Świętych pomnaża
cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze
względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak
więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich
kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć
świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu
stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych:
Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród
których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane
miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy
odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w
państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili
męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

2 listopada - Dzień Zaduszny

Dzień Zaduszny to czas szczególnej
modlitwy do Boga, by zmarli mieli
udział w Chrystusowym zwycięstwie
nad śmiercią. Dogmat o istnieniu
czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w
Lyonie w 1274 r. a potwierdził i
wyjaśnił na Soborze Trydenckim
(1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się na
przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz na sięgającej
II wieku tradycji kościelnej. Dogmat podkreśla dwie
prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za
grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w
intencji dusz czyśćcowych.
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

1 LISTOPADA 2020
1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych:
Msze święte w naszej bazylice - jak w niedzielę
2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych - Dzień Zaduszny:
Msze święte 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.

ODPUST ZA ZMARŁYCH
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary
doczesnej za grzechy, zgładzone już co do
winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio
usposobiony i pod pewnymi określonymi
warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i
świętych” (KKK 1471).

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta
W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane
pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można
uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do
sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.
Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz
oraz modlących się za
z ma r ł y c h j e d y n i e w
myślach, przypadający na
dni pomiędzy 1 a 8 listopada
zostaje przedłużony aż do
końca listopada. Te dni,
dowolnie wybrane przez
poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie
oddzielone. Odpust zupełny z okazji wspomnienia
Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które
odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze
nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony nie tylko na
niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w
uroczystość Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z
poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład
ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe
władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się
wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać
odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do
wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak
najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź
sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w
intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub
Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy
za zmarłych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty
5 listopada - Pierwszy Czwartek
W pierwszy czwartek modlimy
się w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
6 listopada - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy nasze. Msza Św. o godz. 7:00 wieczorem.
7 listopada - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
nasze i świata.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy w niedzielę 8 listopada na Mszę
św. w ich intencji o godz. 12:30 oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA LISTOPAD
Intencja powszechna:
SZTUCZNA INTELIGENCJA
Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz
sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie
ludzkiego istnienia.
W sobotę, 31 października i w niedzielę 1
listopada po Mszach świętych można zakupić
artykuły religijne z drzewa oliwnego wykonane
przez chrześcijan z Betlejem. Całkowity
dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony dla
chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej. Prosimy
o wsparcie.
Drodzy Parafianie!
Słowa kieruję do zainteresowanych, którzy
posiadają własne firmy i do tych, którzy
pracują w tych firmach, dzieląc się własnym
talentem, umiejętnościami i są zainteresowani
stworzyć przy naszej parafii Radę
Kontraktorską (kontraktorów), którzy rzeczowo, fachowo
mogliby doradzić ks. Proboszczowi w sprawie
utrzymania naszych budynków i przeprowadzenia jakichś
prac remontowych począwszy od naszego kościoła,
szkoły, konwentu oraz parkingi. Zainteresowanych
proszę o kontakt ks. Proboszczem dzwoniąc na numer
parafialny: 773 342-3636 wew. 123 albo 132.
CHICAGO
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„Odnów Mój Kościół”
(IV część)
Drodzy Parafianie i przyjaciele Bazyliki św. Jacka.
W połowie października rozpoczęliśmy proces odnowy
duchowej i strukturalnej naszej wspólnoty. Wiemy, że do
tego procesu zostaliśmy zaproszeni wszyscy. „Odnów nasz
Kościół” - słowa Pana Jezusa skierowane do każdego,
możemy potraktować dosłownie i z powagą, rozważając
jakie możliwości każdy z nas posiada, na jakim
fundamencie wiary stoję tu i teraz i co mogę jeszcze zrobić,
aby poprawić moją kondycję wiary. Ten proces jest
najważniejszy. Jeżeli potraktuję poważnie Jezusowe
zaproszenie to stan mojego ducha będzie miał
przeniesienie, odbicie w trosce o moją świątynię, o
Bazylikę św. Jacka. Najpierw moja modlitwa i
uczestnictwo w życiu sakramentalnym. Następnie
odniesienie mojego życia wiary na moją moralność, etykę
postępowania. Ona jest dopiero przysłowiowym
„ papierkiem lakmusowym”, sprawdzianem mojej
przeżywanej wiary.
Odnowa strukturalna, to nie tylko mury kościoła, to
szersze spojrzenie na braci i siostry żyjących w obrębie
granic naszej parafii, ale nie tylko - to troska o tych,
którzy żyją obok nas, t.j. wspólnoty parafialne Matki
Bożej Łaskawej oraz św. Sylwestra. W wymiarze
strukturalnym są to parafie w dzielnicy Avondale i
Logan Square - duża przestrzeń i różne wyzwania przed
którymi wszyscy stoimy. Proboszczowie tych trzech
parafii oraz wierni mają w tym czasie napisać różne
scenariusze, tj. jak my widzimy w praktyce połączenie
się z tymi wspólnotami. Jakiekolwiek scenariusze
powstaną i tak decyzja ostateczna co do kształtu
połączenia, funkcjonowania tych trzech parafii zostaje w
gestii kardynała Błażeja.
Jakie mogą być scenariusze?
*Czy zależy to od ilości wiernych tworzących daną
wspólnotę? *Czy zależy to frekwencji
wiernych
uczestniczących w niedzielnej Mszy św? *Czy na decyzje
może wpłynąć ofiarność, a przy tym widoma troska o
utrzymanie kościoła i budynków przyparafialnych? *Czy
nasz czynny udział w życiu parafii (grupy, sodalicje,
bractwa, etc,) może być czynnikiem decydującym, czy
wspólnota parafialna „kwitnie” duchem Bożym czy też
nie? *Czy dbamy o chrzescijańskie wychowanie naszych
dzieci i naszej młodzieży (posyłanie na lekcje religii i
dbałość o życie sakramentalne?) To są niektóre czynniki,
które mogą wpłynąć na przyszły kształt naszej parafii.
Proszę was wszystkich o modlitwę. Wszystkie wątpliwości
i pytania proszę kierować do proboszcza lub do członków
Grupy RMC, która reprezentuje naszą wspólnotę przed
Archidiecezją i sąsiednimi parafiami (Joe Jurek, Nini
Centeno, Katarzyna Wietrzak, Izabela Bożek, Piotr
Mrugała).
BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

October 24/25, 2020 - 24/25 Października 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$ 8,528.00
$ 10,000.00
$ (1,472.00)
$ 6,468.00

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
$900 - Anonymous
$300 - Krzysztof Ocytko
$200 - Anna Scislowicz
$160 - John Baran
$150 - Józefa Szyszka, Grzegorz Szeszko
$125 - Juan Diaz
$100 - Maria Szwedziuk, Jadwiga Blacharczyk, Zenobia
Milewski, Nelida Ochoa, Michael McGuire, Andrzej Stopka,
Daniel Bronislawa Gibala, Kazimierz Bator, Czesław &
Elzbieta Garbarz, Lilia Czaja, Jospeh Czaja, Boleslaw
Cieslukowski

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

GRUPA AA
Przypominamy, że spotkania grupy Anonimowych
Alkoholików odbywają się w każdy czwartek o godz.
8 wieczorem w kawiarence. W następnym biuletynie
przedstawimy 12 kroków AA. Wielu pomysli “Cóż to za
przepisy i nigdy temu nie podołam”. Nie zniechęcajmy się.
Żaden z nas nie jest doskonały, aby zastosować się zupełnie do
tych zasad. Nie jesteśmy świętymi, ale jesteśmy gotowi
doskonalić nasze życie duchowe. Zasady, które podaliśmy, są
przewodnikiem do naszego postępu, w tym kierunku.
Uznajemy zasadę duchowego postępu a nie duchowej
doskonałości. Nasze określenie alkoholików i nasze osobiste
doświadczenie możemy ująć w następujących trzech punktach:
A) Jesteśmy alkoholikami i nie potrafiliśmy kierować naszym
życiem
B) Prawdopodobnie żadna siła ludzka nie mogłaby nas uwolnić
od alkoholizmu
C) Pan Bóg mógłby i chciałby nam pomóc, jeśli zwrócimy się
do Niego

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd collection is for the repairs needs.
Next week the 2nd collection will be for Priests’
Health & Retirment.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na prace
remontowe. Za tydzień druga składka będzie
przeznaczona dla księży emerytów.
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

