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 18

For the living and deceased members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Janusz Nadolny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Sylvia Zunino, +Jose
Juachon(Watson)
7:00 PM - O Boże błog. Dla misjonarzy, dzieci, seminarzystów w
Afryce oraz ofiarodawców, Dobroczyńców i ochotników „Misji dla
Ubogich”, +Józef Pietryka,

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. CLAUDIA RADZEWICZ 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

6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family,
For the living and deceased members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Janusz Nadolny,
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Sylvia Zunino, +Jose
Juachon(Watson)
7:00 PM - + Józef Pietryka, +Jadwiga Kopeć -1-wsza roczn. śmierci

MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
For the living and deceased members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Janusz Nadolny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Sylvia Zunino, +Jose
Juachon(Watson), Barbara Sadilek
7:00 PM - +Józef Pietryka
TUESDAY / WTOREK - OCTOBER 19
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family,

WEDNESDAY / ŚRODA - OCTOBER 20

THURSDAY / CZWARTEK - OCTOBER 21

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
For the living and deceased members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Janusz Nadolny,
8:00 AM - Health & Blessing for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward
& Lorraine Nazimek, +Sylvia Zunino, +Jose Juachon(Watson), +
Barbara Sadilek
7:00 PM - + Józef Pietryka
FRIDAY / PIĄTEK - OCTOBER 22
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
For the living and deceased members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Janusz Nadolny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Sylvia Zunino, +Jose
Juachon(Watson),
7:00 PM - + Józef Pietryka,
SATURDAY / SOBOTA - OCTOBER 23

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
For the living and deceased members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - O Boże błog. I potrzebne łaski dla Piotra Mrugały w dniu
urodzin, +Janusz Nadolny,
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Sylvia Zunino, +Jose
Juachon(Watson)
5:30 PM - +For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Piotra Mrugały w dniu
urodzin,, +Józef Pietryka, +Stanisław Siwiec -1-wsza roczn. śmierci,
+Krzysztof Siwiec- 10 miesięcy po śmierci
SUNDAY / NIEDZIELA - OCTOBER 24
6:00 AM - +Danuta Żyszkowska
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
For the living and deceased members of Arthur Patcke Family, +Jan
Plewa
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew i Janina Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Ireneusz Filip,
+Edward Krzysztoń, +Władysław Krzysztoń; +Józefa Piechotko, +
Janusz Nadolny
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Edward Krzysztoń,
+Władysław Krzysztoń, + Barbara Sadilek
12:30 PM - Dziękczynna i z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Zofii i Stanisława Kudłacz w 59-tą roczn. Ślubu,
+Jan Binkul, +Henryk Bujno, +Józef Pietryka
5:00 PM - For Parishioners; For the living and deceased members of
Nazimek Family
6:30 PM - Za Parafian; O łaskę uwolnienia od złego dla całej rodziny
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CONFESSION / SPOWIEDŹ
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

Matt Toupin & Abigail Link
THIRD CALL

Peter Myśliwiec & Teresa Romano
Robert Pawula & Klaudia Dąbrowska

Parish Web Page and Facebook

For more information please go to our
website: sthyacinthbasilica.org or
official parish Facebook
ST. HYACINTH BASILICA

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION
Gospel: Mark 10:35-45
In this Sunday’s Gospel, we continue to
read from the section of Mark’s Gospel
that reports Jesus’ journey to Jerusalem. Last Sunday we
heard Jesus lament the particular challenges those with
many possessions face in order to enter the Kingdom of
God. Jesus then predicts his passion to the Twelve, who
are amazed and afraid. In this part of Mark’s Gospel,
Jesus’ words to his closest disciples seem to be intended
to prepare them for the events that will occur in
Jerusalem.

OCTOBER 17, 2021
LITURGICALLY SPEAKING
10/18 Saint Luke, Evangelist
He was a Greek doctor who
converted to Christianity. He was
a companion of the Apostle Paul,
and wrote his Gospel in
accordance with Paul’s teaching.
He also wrote the Acts of the
Apostles, which narrates the early history of the
Church up to Paul’s first stay in Rome. As a Greek,
he takes care to explain to Gentile readers Jewish
customs and the meaning of Hebrew words.
10/22 St. John Paul II (1920 - 2005)
Karol Józef Wojtyła was born in
Wadowice, Poland, on 18 May
1920. He was elected Pope on 16
October 1978. Pope John Paul II
made 146 pastoral visits in Italy and,
as the Bishop
of Rome, he visited 317 of the
current 322 Roman parishes. More than 17.6 million
pilgrims attended his Wednesday General
Audiences. His international apostolic journeys
numbered 104 and were expressions of the constant
pastoral solicitude of the Successor of Peter for all
the Churches. Pope John Paul II died in the
Apostolic Palace at 9:37 PM on Saturday, 2 April
2005, the vigil of Sunday in albis or Divine Mercy
Sunday, which he had instituted ”

In today’s Gospel, James and John ask to be given seats
of honor when Jesus enters into his glory. Once again, the
disciples seem to be selective in what they hear Jesus say.
They want to share Jesus’ glory, but do not appear to
understand that his glory will be preceded by his
suffering. Jesus notes their lack of understanding and
predicts the suffering they will endure for the sake of the
Gospel. Jesus says that the honor they seek is not his to
give. When the other ten hear what James and John have
asked, Mark reports that they are indignant. Jesus takes
the opportunity to teach them.
Jesus explains the importance of service and sacrifice in
the life of a disciple. In particular, he seems to be
preparing the Twelve for their leadership roles in the
emerging Christian community.
(loyolapress.com)

Jesus teaches that those who wish to be
great must be the servant of all.
CHICAGO

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
ST. HYACINTH BASILICA

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu
październiku odprawiamy od
poniedziałku do soboty 6:40 PM,
w niedzielę o godz. 6:15 PM.
RÓŻANIEC DLA DZIECI:
Zapraszamy wszystkie dzieci na
Różaniec, w środę przed Mszą św. o
6:30 PM.

Wszystkie chętne dzieci,
które lubią śpiewać,
zapraszamy do dziecięcej
scholi parafialnej
„ Aniołki Jackowa”.
Zapisy i więcej informacji
u s. Claudii

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
ZAGROŻONEGO ZAGŁADĄ
14 października minął siódmy miesiąc od Duchowej
Adopcji.
Wszystkich, którzy podjęli się tego zadania wspieramy
naszą modlitwą.
7. MIESIĄC ŻYCIA DZIECKA W ŁONIE MATKI
Dziękuję Ci Mamusiu, że mnie kochasz i cieszysz się z mojego
poczęcia. W siódmym miesiącu osiągnąłem wzrost 40
centymetrów i wciąż rosnę. Skóra moja wygładziła się, a ciało
zaokrągla się. Mój głód zaspakajam popijając systematycznie
płyn, w którym przebywam. Mamusiu droga, nie pal
papierosów i nie pij alkoholu, bo wtedy mi ten napój nie
smakuje i tracę apetyt. Jestem wrażliwy na ból i na negatywne
bodźce reaguję grymasem twarzy, Funkcjonuje już u mnie
pamięć, nabieram nawyków, przeżywam emocje. Utrwala się
rytmiczność stanu snu i czuwania, a w czasie snu, połowę
zajmują marzenia senne.

OCTOBER 17, 2021
CONFIRMATION CLASSES
Adults, 18 years and older, wishing to receive
Baptism, Holy Eucharist and Confirmation,
areasked to register in the parish office for
this year’s RCIA program. Classes started 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.
PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve
Bartczyszyn CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr.
Francis Rog CR, Fr. Tomasz Wojciechowski CR,
Fr. Edward Jaskuła CR, Fr. Antoni Bus CR, Fr.
Paul Smith CR, Fr. Miroslaw Stepien SCh,
Dolores Kielas, Monika Krzyżewski, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski,
Rose Bruna, Anna Borzym, Ted Noga, John Kubitz, Toru
Nagai Family, Gena & her children, Armando Salas, Grażyna i
Jacek Szymańscy, Jean Kwon, Ewa Badura.

Please double check the Prayer List to see if any names need to
be removed or added. Please call our Parish Office to request
any changes.

October - Month of the Rosary
A reminder that the month of October is
dedicated to the Rosary. The rosary will be
recited in English, Monday through
Saturday after the 8:00 AM English mass.
in Polish 20 minutes before the 7:00 PM
Mass.

Bóg stworzył mnie tak doskonałym. Moje małe rączki
wznoszą się, by Go uwielbiać. Oczekuję przyjęcia Jego Syna
Jezusa Chrystusa w pierwszej Komunii świętej. Jakaż to
wielka radość poznać Jezusa !
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą …

DRĘCZY CIĘ SMUTEK, WSTYD, LĘK I DEPRESJA
Z POWODU DOKONANEJ ABORCJI?!
Program Rachel oferuje pomoc psychologiczną,
organizuje w lutym rekolekcje „Uzdrowienie po
aborcji” dla kobiet i mężczyzn, którzy uczestniczyli
bezpośrednio lub pośrednio w aborcji i odczuwają
z tego powodu konsekwencje emocjonalne oraz
duchowe. Pomaga również kobietom zmuszanym
do aborcji. Daj sobie szanse, zrzuć z siebie ciężar,
który nosisz od lat. Bóg czeka na Ciebie, aby obdarzyć Cię miłością i
przebaczeniem. Zadzwoń: Sr. Maksymiliana Kamińska 773-656-7703
CHICAGO

SEPTEMBER 22—OCTOBER 31
BAPTISM / CHRZTY
Lucas Alexander Augustynski
Maja Cisak
Nicholas Henry
Michniak
ST. HYACINTH BASILICA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

WRZESIEŃ 22 - PAŹDZIERNIK 31

40 DNI DLA ŻYCIA
Cóżeś uczynił?” (Rdz 4, 10)
Znamy wszyscy opowieść z początków Księgi Rodzaju o
pierwszym zabójstwie (bratobójstwie) jakie dokonał Kain na
swoim bracie Ablu. Z dialogu między Bogiem a Kainem
słyszymy takie pytanie: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego
głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10). Krew wylana
przez ludzi nie przestaje wołać, z pokolenia na pokolenie, i
wołanie to przybiera wciąż nowe brzmienia i akcenty.
Pytanie Boga: „Cóżeś uczynił?”, od którego Kain nie może
się uchylić, jest skierowane także do współczesnego
człowieka, aby uświadomił sobie ogrom i powagę
zamachów na życie, których piętno nadal ciąży nad dziejami
ludzkości; aby poszukiwał różnorakich przyczyn, które leżą
u podstaw tych zamachów i je pomnażają; aby z najgłębszą
powagą zastanowił się nad konsekwencjami, jakie z
zamachów tych wynikają dla istnienia osób i narodów.
W tym miejscu pragnę jednak zwrócić szczególną uwagę
na inny rodzaj zagrożeń wymierzonych przeciw życiu
poczętemu lub życiu, które zbliża się do końca:
dostrzegamy w nich nowe aspekty, nieznane w przeszłości
oraz problemy niezwykłej wagi, związane z faktem, że w
świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą
stopniowo charakter „przestępstwa” i w paradoksalny
sposób zyskują status „prawa”, do tego stopnia, że żąda
się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie
wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby
zdrowia. Zamachy te uderzają w ludzkie życie, gdy jest ono
najsłabsze i całkiem pozbawione możliwości obrony.
Jeszcze groźniejszy jest fakt, że w dużej mierze dochodzi do
nich w gronie rodziny i za sprawą
rodziny, która przecież ze swej natury
powinna być „sanktuarium życia”.
(Evangelium Vitae” J.P.II)

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
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Poniedziałek, 18 października - Święto św.
Łukasza Ewangelisty
Św. Łukasz, poganin z pochodzenia, był
lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał
się współpracownikiem św. Pawła i
towarzyszem jego podróży misyjnych.
Napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie.
Jemu zawdzięczamy prawie wszystkie
wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W
swojej Ewangelii przedstawił Chrystusa
jako lekarza dusz i ciał. Przekazał nam
przypowieść o synu marnotrawnym, o odpuszczeniu grzechów
jawnogrzesznicy i skruszonemu łotrowi. Dante nazwał św.
Łukasza „historykiem łagodności Chrystusowej”. Według
tradycji św. Łukasz poniósł śmierć męczeńską w Achai.
Symbolem jego jest wół, ponieważ zaczyna swą Ewangelię
opisem ofiary Starego Testamentu.
Wtorek, 19 października - Wspomnienie bł.
Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
Ks. Jerzy był legendarnym kapelanem
„Solidarności”. Poniósł śmierć męczeńską za
swoje przekonania w 1984 r. Wspomagał
ludzi prześladowanych i skrzywdzonych
podczas stanu wojennego.
Piątek, 22 października - Wspomnienie św. Jana Pawła II,
papieża Polaka
Karol Józef Wojtyła, imię papieskie: Jan Paweł II. Urodził się
18 maja 1920 r. w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał
z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy w 1946 r. Został wybrany na
papieża 16 października 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł II.
Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały
Twój). Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych
dokumentach Kościoła, ale również w homiliach,
przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie
pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik,
11adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset listów i dorocznych orędzi.
Podczas środowych katechez przedstawił syntezę nauczania
Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o człowieku,
Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć
nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i
moralności łączył elementy posoborowej doktryny z
dynamicznie rozwijającymi się kierunkami współczesnej
filozofii i teologii. Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w
wigilię ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego.
W niecały miesiąc po śmierci, kolejny papież - Benedykt XVI
ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 r. a Kanonizacja
odbyła się 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie przez papieża
Franciszka.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

ALL SOULS
During the month of November we pray for all the
deceased. Anyone wishing to enroll deceased
members of their family month of prayer are askor
friends into this ed to do so by writing their names
on the All Souls Day
Envelopes. Envelopes can
be found in your packet of
parish envelopes and at the
doors of the Church. Those
enrolled will be remembered
at all masses during the
month of November.

CHICAGO
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Next weekend, we will celebrate World Mission Sunday.
Pope Francis tells us, “Once we experience the power of
God’s love, and recognize his presence in our personal and
community life, we cannot help but proclaim and share
what we have seen and heard.” (Acts 4:20) World Mission
Sunday is one way to proclaim and share the Good News
with our most vulnerable brothers and sisters around the
world. Please be generous in the collection to support over
1,000 mission dioceses. Remember to pray for our family
of faith especially during this global pandemic. Place your
donation in the collection basket or you can make a
donation online at WeAreMissionary.org/wms.
W najbliższy weekend będziemy obchodzić
Światową Niedzielę Misyjną. Papież Franciszek
powiedział: „Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy
rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w
naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie
głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i
usłyszeli” (Dz 4, 20). Światowa Niedziela Misyjna jest
jednym ze sposobów głoszenia i dzielenia się
Dobrą Nowiną z naszymi najbardziej bezbronnymi braćmi
i siostrami na całym świecie. Prosimy o
okazanie hojności podczas kolekty na rzecz wsparcia
ponad tysiąca diecezji misyjnych. Pamiętajmy
o modlitwie za naszą rodzinę wiary, szczególnie w czasie
trwania globalnej pandemii. Złóż swoją
ofiarę podczas kolekty lub dokonaj wpłaty przez Internet
na stronie: WeAreMissionary.org/wms.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 10, 2021 - 10 października 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$7,366.00
$10,000.00
$2,634.00
$4,759.00

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.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS
TO ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of October 10

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

$600 - Anonimous
$500 - Marianna Szwebel
$240 - Adam Wojtyrowski
$200 - Krzysztof Ocytko, Joseph Jurek
$100 - Anna Ścisłowicz, Janusz Kulawiak, Janina
Ogrodnik

Thank You

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdą 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECOND COLLECTION
This week’s second collection is for repairs. Thank you
for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest naprawy i remonty. Bóg zapłać za
ofiarność.

CHICAGO

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Claudii.
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

