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 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Wacław, Józef, Teofila, Antoni
Mysliwiec
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Danuta Ocytko, +Edward Labuz, +Zofia, Adam, Ryszard i
Andrzej Galas
TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 10
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Boleslaw Gidzinski w 7. rocz. śm.
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Danuta Ocytko, +Edward Labuz; +Zmarli z rodziny Godzik
i Jarecki
WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 11
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki CR;+Irena Dębowska w 1. rocz. śmierci
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Danuta Ocytko, +Aleksandra i Jerzy Jaworski, +Edward
Labuz
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 12
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki CR
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Danuta Ocytko; +Władysława, Wiesław, Stanisław
Hołubecki
FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. dla Mikołaja z okazji urodzin; +Ks. Adam
Piasecki CR; +Stanley Babicz w 1. rocz. śmierci
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Danuta Ocytko, +Edward Labuz, +Janina, Fredek, Stanisław
Domalewski;
SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 14
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Barbara, Henryk, Maria Rożniata
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Mitchell
Czajkowski, 6th death anniversary; +Jean Tokarz, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Antoni Daniłowski, +Zofia Zagórska, +Danuta Ocytko
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 15
6:00 AM - O Boże błog. dla Miry Puszman; O potrzebne łaski dla
Ignacego i Piotra Pelczar; O potrzebne łaski dla Elżbiety i Krzysztofa
Mroczkowskich; O Boże błog. dla Dominiki i Daniela
7:30 AM -Living & deceased members of Nazimek Family; +Jan Plewa;
+Violet Maszkiewicz, +Fr. Adam Piasecki CR
9:00 AM - O zdrowie dla Ewy; +Edward Haruza, +Lucjan Milewski,
+Ks. Adam Piasecki, +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Edward Labuz,
+Andrzej Niemiec
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Robert W. Deron;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Dariusza
Mikocewicz z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla ich
dzieci; +Virginia Laskowski, +Zygmunt Sztankowski, +Genowefa i
zmarli z rodziny
5:00 PM - For the living & deceased parishioners;
6:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych parafian i dobrodziejów:
+Danuta Ocytko, +Ks. Adam Piasecki CR

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

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
SECOND CALL

Caleb Blackmur & Allison Achtel
Marcin Rakus & Katarzyna Koterba
Krzysztof Krol & Karolina Lesniewska
BAPTISM / CHRZTY
Valentinka Młynarczyk
Eric Mysliwiec

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Berta Palaez

† Katarzyna Wrobel

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 .

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME
LITURGICALY SPEAKING
11/9 Dedication of the Lateran Basilica (c.324)
The Lateran Basilica was built by the
Emperor Constantine on the Lateran Hill in
Rome in about 324. The feast of its
dedication has been celebrated in Rome on
this date since the twelfth century. In honor
of the basilica, “the mother and head of all
the churches of the City and the World,” the feast has been
extended to the whole Roman Rite.
11/11 St Martin of Tours (316 - 397)
He was ordained a priest and became
bishop of Tours. In his actions he gave an
example of what a good shepherd should
be. He founded monasteries, educated the
clergy, and preached the Gospel to the poor. He died in 397
The famous story about St Martin is that while a soldier in
Amiens he gave half of his military cloak to a beggar and later
had a dream in which the beggar revealed himself as Christ.
11/12 Saint Josaphat (1580 - 1623)
Josaphat joined the first monastery of the order of St Basil to
be united to the Catholic Church: he was the first person to do
so. He was ordained priest and, eventually and reluctantly,
appointed bishop of Polotsk in 1617. Josaphat was murdered
by a mob in 1623 while on a pastoral visit to Vitebsk.
11/13 Saint Frances Xavier Cabrini (1850 - 1917)
She was born in Lombardy, the youngest of thirteen
children. Because of her frail health she was
refused admission to two convents. She devoted
herself to teaching, and founded the Missionary
Sisters of the Sacred Heart of Jesus. In 1889 the
Pope sent her to New York, where she founded an
orphanage. In all she founded 67 institutions. She
died of malaria in Chicago in 1917.

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.

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

NOVEMBER 8, 2020
SUNDAY REFLECTION

Matthew 25: 1-13
In today’s Gospel Jesus tells us
that those who experience the
kingdom of heaven are wise and
prudent.
St. Francis de Sales notes:
Good Christians who live in a worldly culture must be
prudent to improve their situation. They have to give
great care to the needs of their families. By acting
otherwise, they would be failing in their
responsibilities. Yet, good Christians also trust in God’s
wisdom more than in their own proficiency. They work
faithfully, but let God take concern for their work. The
things they do are insignificant when they consider only
the dignity their work has in being willed by God’s
will, arranged by Providence, and planned according to
His wisdom. God’s wisdom is God’s love for us.
Now the problem with our human spirit is that it never
follows the middle course, but usually runs to extremes.
We can be too concerned about our personal welfare or
not concerned enough. In always trying to follow a
straight path it is only natural that at times we tilt to one
extreme or the other. We can recover our balance by
choosing God’s wisdom and prudence, for they unite us
to God’s love by rejecting what is harmful to us.
Let us not let our worldly desires get in the way of
God’s loving wisdom. To the extent that we reorder our
lives through prayer and virtuous living, we find God’s
love empowering us to balance our actions so that they
are effective in living wisely. We must be like little
children who with one hand hold fast to their father
while with the other they gather blackberries from the
hedges. So too if you handle the goods of this world
with one hand, you must always hold
fast with the other to the hand of your
heavenly Father, whose loving wisdom
gives us an abundance of means to
enter the kingdom of heaven.

(Adapted from the writings of St.
Francis de Sales)

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.
ST. HYACINTH BASILICA

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME

NOVEMBER 8, 2020

"Renew My Church" (Part V)
Dear parishioners and friends of St. Hyacinth,
"The Lord Jesus said to his disciples: Whoever does not give up everything cannot be
my disciple"(Lk 14: 25-33). Difficult words that Jesus addresses to his contemporaries,
but also to us who make up His Living Church, today, here and now. Many times we
ask about the condition of our faith; is it "sufficient" to undertake this restoration effort?
Prayer and more prayer; a living communion with the Lord in individual and communal dialogue while we kneel together and
with the members of our family is what is needed - during the adoration of Jesus in the Most Blessed Sacrament of the altar, and
finally the most wonderful prayer, which is the Eucharistic Sacrifice - the Holy Mass. From this lived dialogue flows our strength
to take up the challenge to "Renew everything in the Lord." I am beginning to "look" through the eyes of Jesus at our reality. The
current perspective defines my belonging to the parish of St. Hyacinth. A community that is written with the history of our
predecessors, or those of the Resurrectionist priests who have led this community spiritually from the very beginning. These are
the faithful who have come here, 40 families, to create a new reality for the Avondale neighborhood. They are the Sisters of the
Holy Family of Nazareth, who for over 100 years built this parish through education in the school, caring for the church, and
spiritual growth by sharing their testimony of life. Today their work continues through the Missionary Sisters of Christ the King
who cooperate with the Resurrectionist priests. After all, it is the faithful believers who came to America, to Chicago, and here to
this "Polish neighborhood" who founded a haven, St. Hyacinth, which became their second home. Even though the neighborhood
is changing, the spiritual and cultural heritage remains. Not only in the architectural shape of the church, but in the constant
prayers of the faithful who still create this spiritual reality. Tied to their patron saint, the parishioners have learned from him to
worship the Holy Sacrament and to love His Mother Mary. This veneration is made visible in the care for cultivating spiritual
values and passing them on to the younger generation at home, in parish groups, in the Polish Saturday school, in the catechetical
program, and in the RCIA program.
What do the words of the Lord Jesus addressed to his disciples mean in the face of the "Renewal of My Church": Whoever
does not renounce everything he cannot be my disciple? I want to be and remain the Lord's disciple to the end, otherwise my life
has no meaning, it is empty, without direction, without a goal.What did the Lord Jesus mean when He spoke about leaving
everything for Him? Changing the perspective of looking at the work of the church.
The community is the work of the Lord, he founded it. He called us by holy baptism so that we may be his children. From then
on, all the baptized are brothers and sisters in Christ. We look at ourselves, our history, and the future from this perspective. In the
spirit of the new evangelization, it is necessary to "go out" to the highways and byways of the present day and knock on the doors
of our brothers and sisters who live next to us and do not know the Good News about Jesus. Are we ready to "go out and leave
behind" this entire heritage of our ancestors? Are we bold enough to go and preach the name of our God to our brothers and sisters
with determination? Are we able to "open up to others" and accept their spiritual achievements, written in the same hand of the
Father? What's ahead, what scenario awaits us? Would we like to share our thoughts on the future of our community? I am asking
for proposals.
Fr. Stan

Your Pastor

CLOCK TOWER
RENOVATION
Pictured above is the clock
and the inside mechanism for
clock on the center tower of
the church. The clock stopped
working about ten years ago. We would like to
restore it to working condition once again and
asking for tour help. We ask all parishioners to
please keep this project in your prayers. We are
also asking for individuals who may be able to help us by being part of
the restoration crew and for those who may be able to help us
monetarily. If you can help monetarily or are able to be part of the
restoration crew, please call the parish office. Thank you.
NAPRAWA ZEGARA NA WIEŻY KOŚCIOŁA
Na zdjęciu powyżej widnieje zegar oraz mechanizm
poruszający go. Zegar przestał działać 10 lat temu.
Obecnie chcemy podjąć wysiłek jego naprawy, lecz
potrzebujemy wsparcia finansowego. Już dziś
serdecznie dziękujemy za wszelkie dobro i ofiary.
CHICAGO

NEW BISHOPS ELECTED

On September 11, 2020, Pope Francis has
appointed three new auxiliary bishops for the
Archdiocese of Chicago:
Bishop-elect Kevin M. Birmingham will remain
in his current position as director of the
Archdiocese’s Department of Parish Vitality and
Mission.
Bishop-elect Jeffrey S. Grob will serve as the
episcopal vicar of Vicariate I.
Bishop-elect Robert J. Lombardo will serve as
episcopal vicar of Vicariate III.
The episcopal ordination of the bishops-elect will
take place on the feast of St. Francis Xavier
Cabrini, November 13, 2020.
Please remeber them in your prayers.
ST. HYACINTH BASILICA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

8 LISTOPADA 2020
ROZWAŻANIE

9 listopada - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Ewangelia - Mt 25, 1-13

10 listopada - Św. Leona Wielkiego, papieża

O co proszę? O łaskę nieustannej
gotowości na przyjście Jezusa

12 listopada - Św. Jozafata, biskupa i męczennika
13 listopada - Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna, pierwszych męczenników Polski
15 listopada - Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora
Kościoła
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 listopada 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 !

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.
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy pani Irenie Frąckiel za
podarowanie telewizora dla chóru.
Bóg zapłać za wszelkie dobro.
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

Uświadomię sobie, że moje życie zmierza nieustannie do
wieczności. Będzie to albo wieczne przebywanie z
Jezusem - Oblubieńcem, albo wieczne odrzucenie.
Potwierdza to wyraźnie los panien z przypowieści (ww.
10-13).
Czy pamiętam o tym, że moje zaangażowanie w
codzienne sprawy, obowiązki stanu, powołania, mają
wartość relatywną, przejściową? Czy potrafię popatrzeć
na moje życie z perspektywy wieczności? Spróbuję
uczynić to w tym momencie. Jakie uczucia budzą się we
mnie?
„O północy rozległo się wołanie” (w. 6). Głęboka noc jest
symbolem godziny najmniej oczekiwanej. Kiedy wszyscy
zmorzeni snem zasnęli, nadszedł Pan. Moje ostateczne
spotkanie z Panem jest nieprzewidywalne. Nastąpi w
chwili mojej śmierci lub na końcu świata.
Nie wystarczy wiedzieć, że Pan nadejdzie. Sama wiedza
bez życiowej zapobiegliwości i starania jest bezużyteczna
jak lampa bez oliwy. Czy myśl o ostatecznym spotkaniu z
Panem mobilizuje mnie do duchowej troski o siebie?
W czym wyraża się moja troska i czujność?
Życie moje jest jak lampa. Płonąć będzie tylko wtedy, gdy
dbać będę o nie przez głębokie życie duchowe. Nikt nie
może mi dać ani „pożyczyć” tej cnoty (ww. 8-9). Muszę
osobiście na nią zapracować.
Uświadomię sobie, że moje duchowe bogactwo lub pustka
ukażą się w całej pełni, gdy przyjdzie Pan. Jest to jedynie
kwestia czasu.
Usiądę u stóp Oblubieńca i będę prosił Go o łaskę
gotowości na spotkanie z Nim. Będę nosił Jego spojrzenie
w swoim sercu i powtarzał: „Naucz mnie wypatrywać Cię
nieustannie!”
Krzysztof
Wons SDS

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

8 LISTOPADA 2020

„Odnów Mój Kościół” (V część)
Drodzy Parafianie i przyjaciele Bazyliki św. Jacka.

„Pan Jezus rzekł do swych uczniów: Kto nie wyrzeka się wszystkiego,
nie może być moim uczniem” (Łk 14, 25-33)
Trudne słowa, jakie kieruje Jezus do swoich współczesnych, ale i do
nas, którzy tworzymy Jego Żywy Kościół, dziś, tu i teraz. Wiele razy
zadajemy pytanie o naszą kondycję wiary. Czy ona jest „dostateczna”, aby podjąć ten trud odnowy?
Modlitwa i jeszcze raz modlitwa!! Moja żywa łączność z Panem na dialogu indywidualnym, wspólnotowym, kiedy klękamy
razem z członkami naszej rodziny, podczas Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza, i w końcu na najwspanialszej
modlitwie, którą jest Ofiara Eucharystyczna – Msza Święta. Z tego przeżywanego dialogu wypływa nasza siła do podjęcia
wyzwania, aby „Odnowić wszystko w Panu”. Zaczynam „patrzeć się” oczami Jezusa na naszą rzeczywistość. Ta dotychczasowa
perspektywa określa moją przynależność do parafii św. Jacka. Wspólnota, która pisana jest historią naszych poprzedników, czy to
księży Zmartwychwstańców, którzy od początku prowadzą duchowo tę wspólnotę. To wierni, którzy przybyli tutaj w liczbie 40
rodzin, aby tworzyć nową rzeczywistość dzielnicy Avondale. To siostry Nazaretanki, które przez ponad 100 lat budowały tę
parafię, poprzez edukację w szkole parafialnej, troskę o kościół, wzrost duchowy i dzielenie się swoim świadectwem życia.
Dzisiaj kontynuują ich dzieło siostry Misjonarki, które współpracują z księżmi Zmartwychwstańcami. To w końcu rzesza
wiernych, którzy przybyli do Ameryki, do Chicago i tutaj w „polonijnej dzielnicy” znaleźli przystań i św. Jacek stał się ich
drugim domem.
Choć dzielnica się zmienia, to duchowe i kulturowe dziedzictwo pozostało. Nie tylko w bryle architektonicznej kościoła,
ale w nieustannej modlitwie wiernych, którzy nadal tworzą tą duchową rzeczywistość. Przywiązani do swego patrona św. Jacka
uczą się od Niego czci do Najśw. Sakramentu i miłości do Jego Matki Maryi. Ta cześć jest uwidoczniona w trosce o
pielęgnowanie wartości duchowych i przekazywanie ich młodemu pokoleniu w domach, w grupach parafialnych, w polskiej
szkole sobotniej, czy w niedzielnym programie katechetycznym.
Co oznaczają w obliczu „Odnowy Mojego Kościoła” słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: „Kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” ? A ja, chcę być i pozostać do końca uczniem Pana, inaczej moje życie
nie ma sensu, jest puste, bez drogi, celu. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił o pozostawieniu wszystkiego dla Niego???
Zmiana perspektywy patrzenia na dzieło kościoła. Wspólnota jest dziełem Pana, on ją założył. Powołał nas przez sakrament
chrztu świętego, abyśmy byli Jego dziećmi. Od tej chwili wszyscy ochrzczeni to bracia i siostry w Chrystusie. Z takiej
perspektywy patrzymy na siebie, naszą historię, ale i na przyszłość. W duchu nowej ewangelizacji trzeba „wyjść” na aeropagi
współczesności i zapukać do braci i sióstr żyjących obok nas a nie znających Dobrej Nowiny o Jezusie.
Czy jesteśmy gotowi „wyjść i pozostawić za sobą” to całe dziedzictwo naszycgh przodków? Czy jesteśmy na tyle odważni
pójść i głosić z wewnętrzną determinacją imię naszego Boga braciom? Czy jesteśmy w stanie „otworzyć się na innych” i przyjąć
ich dorobek duchowy, przecież pisany tą sama ręką Ojca? Co przed nami, jaki scenariusz nas czeka? Czy chcielibyśmy podzielić
się wewętrzym przemyśleniem co do przyszłości naszej wspólnoty? Czekam na propozycje!!

Wasz proboszcz

NOWI BISKUPI

11 września 2020 Papież Franciszek mianował trzech
nowych biskupów pomocniczych dla Archidiecezji
Chicago: biskup-elekt Kevin Birmingham - pozostanie na

dotychczasowym stanowisku dyrektora Departamentu ds.
Odnowy i Rozwoju Parafii i Misji (Department of Parish
Vitality and Mission) w Archidiecezji Chicago, biskup-elekt
Jeffrey Grob - będzie pełnił funkcję wikariusza generalnego
Wikariatu I, a biskup-elekt Robert Lombardo - będzie pełnił
funkcję wikariusza generalnego Wikariatu III.

Święcenia biskupie odbędą się 13 listopada 2020 r.
Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie wypraszając
dary Ducha Św. i potrzebne łaski.

CHICAGO

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.

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

November 1, 2020 - 1 listopada 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$ 10,182.00
$ 10,000.00
$ (182.00)
$ 5,180.00

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.

12 STOPNI / KROKÓW AA
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni
wobec alkoholu, że przestaniemy
kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas
samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie
opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę
naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od
wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze
braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy
się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec
których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy
zraniłoby to innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca
przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz
doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go
pojmujemy, prosząc jedynie o pozanie Jego woli wobec
nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych KROKÓW,
staraliśmy się nieśc posłanie innym alkoholikom i
stosować te zasady we wszystkich naszych
poczynaniach.

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd collection is for the Priests’
Health & Retirment.
Thank you for your generosity
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona dla księży
emerytów. Bóg zapłać za ofiary złożone na ten cel.
CHICAGO

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

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

