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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 15

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Robert W. Deron
7:00 PM - +Janusz Nadolny

TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 16

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - +Janusz Nadolny

WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 17

6:00 AM - For the liv. and dec. members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, +Edward & Lorraine
Nazimek,
7:00 PM - +Janusz Nadolny
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 18

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - W intencji uciekających się do Boga przez przyczynę
O.Pio, +Janusz Nadolny
FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 19

6:00 AM - For the liv. and dec. members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla misjonarzy, dzieci,
seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, Dobroczyńców i
ochotników „Misji dla Ubogich”, +Janusz Nadolny
SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 20

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - For a special intention, Blessings for Beatrice Diaz,
+Edward & Lorraine Nazimek, +Charlotte Zbikowski, + Ban
Gallardo (on his Birthday)
5:30 PM - +For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr; +Irene Bork, +Mr. & Mrs
Gregorio T. Valdez, +Saturnina Valdez
7:00 PM - +Janusz Nadolny

SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 21- CHRIST THE KING

6:00 AM - +Danuta Żyszkowska, + Janina Nawrot
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, Blessings for Beatrice Diaz
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, +Stanisław,
Zbigniew i Janina Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny; +Edward i Władysława Krzysztoń,
+Marek Grodek, +Walter, Zofia Mazur, +Wacława,Józef
Pilichiewicz oraz zmarli z rodzin: Pilichiewiczów, Korneciów,
Ożlańskich i Samborskich, +Stanisław Stankiewicz i zmarli z rodzin:
Stankiewiczów, Lewickich i Szypulskich, +Ireneusz Filip, +Józefa
Urbaniak w 16-tą roczn. śmierci, +Stanisława Urbaniak w 15-tą
roczn. Śmierci, +Władysława Wiak(Kobicka)
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward i Władysława
Krzysztoń
12:30 PM - +Mirosław Szczerbowski, +Jan Binkul, +Janusz
Nadolny, +Władysław Matłok
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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REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, 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

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.

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
PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered parishioner, is kindly reminded to
stop by the parish office to register. Registration takes only a few
minutes. Being a registered parishioner is very important. When
wanting to be a godparent or sponsor, many parishes require that you
show that you are an active member of some parish. If you are not
registered, we cannot provide that documentation.
Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our website:
sthyacinthbasilica.org or
official parish Facebook

ST. HYACINTH BASILICA

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

NOVEMBER 14, 2021

REFLECTION
Gospel: Mark 13:24-32
This Sunday is the second to last Sunday
of our liturgical year. As we approach the
end of the Church year, our Gospel invites
us to consider Jesus’ predictions and
teaching about the end of the world. In the context of
Mark’s Gospel, Jesus’ words about this are spoken to his
disciples as he prepares them for his passion and death.
Last Sunday we heard Jesus’ observation about the
contributions being made to the temple treasury and the
example of sacrificial giving that he saw in the poor
widow’s offering. If we had been reading Mark’s Gospel
continuously, we would have heard Jesus predict the
destruction of the Temple, his teaching about the costs of
discipleship, and the woes that will accompany the end
times. Finally, we would have heard Jesus instruct his
disciples about the need for watchfulness so that they will
not be caught unprepared for this final day of judgment.
In today’s Gospel, Jesus continues this teaching by
offering his disciples signs to look for that will indicate
that the coming of the Son of Man is near. His words and
images draw upon Old Testament imagery, especially
images found in the Book of Daniel. Next, Jesus offers
the lesson of the fig tree, a parable that teaches that if one
knows how to read the signs, one can be prepared for the
end times. Jesus also teaches, however, that no one
knows when the end time will come, except the Father. In
the verses that follow this reading in Mark’s Gospel,
Jesus continues to warn his disciples to be on watch for
this end time.
Jesus’ words are not spoken to frighten his disciples, nor
should they frighten us.
Rather, they are offered to
prepare us for the changes we
will experience during our
lifetimes and at the end times.
Our consolation and hope is
found in the lasting nature of
Jesus’ words and God’s never
-ending love for us
(loyolapress.com)

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 asked 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

LITURGICALLY SPEAKING
11/15 St Albert the Great (1206 - 1280)
He was one of the greatest
philosophers of the Middle Ages,
coming at the beginning of the great
flowering that came with the
rediscovery of the works of Aristotle.
He had a great interest in science and
astronomy and his learning gave him
the title, as a Doctor of the Church, of
Doctor Universalis, the “Universal Doctor.”

11/16

St Margaret of Scotland (1046 - 1093)

She was born in Hungary of AngloSaxon and Hungarian parents. When
William of Normandy conquered
England she found refuge with King
Malcolm III of Scotland, and they
were married in 1070 and had eight
children. She reformed the royal
court, founded monasteries, and
supported major reforms of Church
life. She died in Edinburgh on 16 November 1093.

11/17 St. Elizabeth of Hungary
(1207-1231)
She was a daughter of the King of
Hungary. She was given in marriage to
Ludwig, the Landgrave of Thuringia,
by whom she had three children. She
frequently meditated on heavenly
things and when her husband died she
embraced poverty and built a hospice
in which she cared for the sick herself.

11/18 The Dedication of the Basilicas of Saints
Peter and Paul
Already in the twelfth century there was being celebrated
today the anniversary of the dedication of the basilicas of
St Peter at the Vatican and St Paul in the Via Ostiense by
Pope St. Silvester and Pope St. Siricius in the fourth
century. More recently this commemoration has been
extended to the whole Church, honouring the two greatest
apostles of Christ just as the anniversary of the dedication
of St Mary Major (5 August) celebrates the motherhood
of the Virgin Mother of God.

ST. HYACINTH BASILICA

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
ZAGROŻONEGO ZAGŁADĄ
14 listopada minął ósmy miesiąc od Duchowej Adopcji.
Wszystkich, którzy podjęli się tego zadania wspieramy
naszą modlitwą.
8. MIESIĄC ŻYCIA DZIECKA W ŁONIE MATKI
Dziękuję Ci Mamusiu, że mnie kochasz i cieszysz się z mojego
poczęcia. Teraz wciąż szybko rosnę i przybywam na wadze..
Rosnę i dojrzewam w rytmie Twego bijącego serca i czuję się
tak bardzo bezpiecznie. Rejestruję w pamięci Twój głos. Obraz
mojego dźwięku, gdy płaczę, lub gaworzę, jest podobny pod
względem intonacji i rytmu do Twojej mowy. Pobieram lekcje
tej mowy zapamiętując akcent i melodię Twego głosu.. W tym
czasie rozwija się bardzo moja osobowość:uwidaczniają się
indywidualne cechy mojego temperamentu. Wykazuję
zdolność zapamiętywania i uczenia się wielu rzecz.
Przeżywam też emocje, Wraz ze strumieniem Twojej krwi,
która niesie pożywienie, docierają do mnie i Twoje hormony.
Jeśli są one wydzielane w stanie agresji, wściekłości, lęku lub
radości – nieświadomie uczestniczę w tych przeżyciach.
Kształtuje to moją „orientację emocjonalną”, a mój układ
neurohormonalny stara się tak funkcjonować. Są to ostatnie
lekcje, które pobieram, od Ciebie i które pozwolą mi żyć w
nowych warunkach po urodzeniu .

Przygotowuję się już do przyjścia na świat, by kochać Boga i
służyć Mu. Moje małe ciało jest świątynią Ducha Świętego.
Jestem niepowtarzalny i to obdarowanie licznymi talentami
jest arcydziełem Bożego tworzenia. Marzę o uczynieniu dla
Boga czegoś wyjątkowego .Moje drobne usta poruszają się
cicho prosząc Boga o
specjalne błogosławieństwo
dla Ciebie za goszczenie pod
Twym sercem i za cały trud ,
jaki znosiłaś dla mnie przez te
miesiące !
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą …

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, Dennis K, Stella Milarski, Claudia
Olimpia, Claudia Dorin

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.

THANKSGIVING DAY

This year we celebrate Thanksgiving Day
on Thursday, November 25th.
As always we will celebrate
a Thanksgiving Mass at 10:30 AM
followed by a traditional
Thanksgiving dinner.
Please call the Parish office
if you plan on attending the dinner.
We remind you that there will be no Holy
Mass on this dayat 7:00 pm.
We also remind that the parish office will be
closed on the weekend of Nov. 25 –28.

ŚWIĘTO
DZIĘKCZYNIENIA
Zbliża się „Święto
Dziękczynienia”, które w
tym roku obchodzimy w
czwartek, 25 listopada.
W tym dniu zapraszamy
na Mszę św. o godz. 10:30 rano, a potem na
tradycyjny obiad w Resurrection Hall.
Bardzo prosimy zapisywać się na listę, abyśmy
mogli zamówić odpowiednią ilość obiadów. Telefon
do biura parafialnego (773) 342-3636.
Przypominamy również, iż w tym dniu nie będzie
Mszy św. wieczornej o godz. 7:00 pm.
W dniach od 25 do 28 listopada biuro parafialne
będzie nieczynne.
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Za tydzień będzie zbierana II składka diecezjalna na
Katolicką Kampanię na rzecz Rozwoju Człowieka.
Kampania ta
umożliwia
członkom naszych
wspólnot
realizowanie
programów, które
odgrywają wielką
rolę w życiu osób
ubogich. Dzięki tym
programom
stwarza się nowe
miejsca pracy,
zapewnia się
przygotowanie do
zawodu dla osób
dorosłych oraz
możliwości
edukacyjne.

ST. HYACINTH BASILICA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14 LISTOPADA 2021

ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mk 13, 24-32
O CO PROSZĘ?
O GŁĘBOKIE PRAGNIENIE
ŻYCIA Z JEZUSEM NA
WIECZNOŚĆ

Jezus objawia mi prawdę o końcu świata. Poproszę Go
na wstępie medytacji o głębokie przeżycie prawdy o
Jego ostatecznym przyjściu. Jest to fakt, który
niechybnie nastąpi.
Popatrzę na moją codzienność: na zajęcia, które
wykonuję, sprawy, którymi się przejmuję, troski,
cierpienia... To wszystko kiedyś się skończy. Liczyć
się będzie tylko wieczność. Jak często o tym myślę?
Czy mam zdrowy dystans do moich codziennych
spraw?
Wyobrażę sobie scenę końca świata, którą opisuje
Jezus (ww. 24-27). Będę kontemplował Syna Bożego,
który pośród spadających gwiazd i wstrząsów nieba
przychodzi w obłokach z mocą i chwałą. Zobaczę, jak
wysyła aniołów, aby zebrali Jego wybranych z
wszystkich stron świata.
Zwrócę uwagę na przeżycia, jakie wywołuje we mnie
to wydarzenie. Jakie uczucia przeważają: oczekiwania,
radości, pokoju? A może niepewność i lęk? Jezus
przywołuje dla mnie tę scenę, aby pokazać wieczną
wartość mojego życia.
Będę prosił mojego Anioła Stróża, aby trwał przy mnie
w ostatniej chwili mojego ziemskiego życia; aby
przyszedł po mnie, kiedy Jezus wysyłać będzie
aniołów po swoich wybranych. Odnowię pragnienie
zażyłej więzi modlitewnej z moim Aniołem Stróżem.
Tylko Ojciec wie, kiedy nastąpi przyjście Jego Syna
(w. 32). Zostawił mi słowo Jezusa, które nie przemija.
Trwanie w Jego słowie pomoże mi odczytać znaki
nadchodzącego końca i przygotować się na przyjście
Jezusa (ww. 28-32).
W żarliwej modlitwie zwrócę się do Ojca, aby pomógł
mi żyć słowem przychodzącego Jezusa. Będę Go
prosił, aby posyłał mi codziennie dobrego anioła i
budził we mnie pokój i radość oczekiwania na
przyjście Pana.
Będę wyznawał
Mu z miłością:
„Poza Tobą nie ma
dla mnie
dobra” (Ps 16, 2).
Krzysztof Wons
SDS/Salwator
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Poniedziałek, 15 listopada - Wspomnienie św. Alberta
Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Św. Albert pochodził ze Szwabii. W czasie studiów
w Padwie wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego.
Wykładał na wielu uniwersytetach, głównie w
Paryżu i w Kolonii. Zostawił bogatą spuściznę
naukową z dziedziny teologii, logiki, metafizyki,
etyki, matematyki i nauk przyrodniczych. Bogaty
zakres jego wiedzy zjednał mu nazwę „doktora
powszechnego”.

Środa, 17 listopada - Wspomnienie
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Elżbieta ur. się w 1207 r. w Bratysławie. Wyszła
za mąż za Ludwika IV mając 14 lat, który zginął
podczas wyprawy krzyżowej we Włoszech.
Elżbieta została 20-letnią wdową i wraz z dziećmi
zamieszkała w Marburgu, gdzie ufundowała
szpital, w którym sama usługiwała. Oddała się
wychowywaniu dzieci, modlitwie, uczynkom
pokutnym i miłosierdziu. W 1228 r. złożyła ślub
wyrzeczenia się świata i przyjęła habit tercjarki św. Franciszka. Ostatnie
lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając siebie i cały swój majątek
chorym i biednym. Zmarła w 1231 r. a już w 1235 papież Grzegorz IX
dokonał jej kanonizacji. Jest ona patronką dzieł miłosierdzia i wielu
zgromadzeń zakonnych.

Czwartek, 18 listopada - Wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Urodziła się w 1898 r. w podtarnowskiej wsi, w
atmosferze żywej wiary. Kochała modlitwę,
zanurzając się coraz pełniej w miłości Bożej.
Posłuszna
rodzicom,
opiekowała
się
rodzeństwem, bardzo dobrze się uczyła.
Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie
zajmowała się chorymi i starszymi. Zginęła
mając zaledwie 17 lat na początku I wojny światowej 1914 r. Carski
żołnierz uprowadził ją przemocą i zamordował, gdy broniła się pragnąc
zachować dziewictwo. Jej beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w
1987 r. w Tarnowie.

Sobota, 20 listopada - Wspomnienie św. Rafała
Kalinowskiego, prezbitera
(1835–1907)
Inżynier, powstaniec, sybirak, duchowny,
święty… Patron sybiraków, oficerów i
żołnierzy. Jeden z dowódców powstania
styczniowego na Litwie. Był członkiem
zakonu karmelitów bosych. Zmarł w
Wadowicach – tym samym mieście, w
którym kilkanaście lat później przyszedł
na świat Karol Wojtyła. To właśnie Jan
Paweł II wyniósł Rafała Kalinowskiego na
ołtarze, najpierw jako beatyfikowanego, a
później – kanonizowanego. Jest ojcem
duchowym Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce, jego odnowicielem po
okresie wojen i kasat. Zasłynął jako doświadczony spowiednik, kierownik
duchowy i przełożony, który nie tyle słowem, ile przykładem swojej
wierności i heroicznej miłości bliźniego prowadził innych do Chrystusa.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Paweł Szymański
zaprezentuje książkę Pani
Doktor Lucyny Kulińskiej pt.
"Dzieci Kresów", którą
przetłumaczył i wydał wraz z
Jakubem Zaraska na język
angielski. Książka została
ofiarowana do Biblioteki
Jasnogórskiej jako wotum
dziękczynne za opiekę Matki
Boskiej nad tłumaczeniem.
Jest to zbiór relacji naocznych
świadków, którzy jako dzieci
przeżyli ludobojstwo dokonane przez Ukraińców na
polskiej ludności Wołynia, Podola i Małopolski
wschodniej. Książka została wydana w 2019 roku ze
środków własnych Pawła Szymańskiego. Odczyt
odbędzie sie w niedzielę 14 listopada po Mszy św. o
godz. 12:30 pm. Zapraszamy wszystkich do licznego
przybycia. Po prezentacji będzie można zakupić
książkę w cenie $45.

14 LISTOPADA 2021
Next week our special collection will support the
Catholic Campaign for Human Development.
Forty million people in the United States live in
poverty. This collection supports programs that
empower people to
identify and address
the obstacles they
face as they work to
bring permanent
and positive change
to their
communities. Learn
more about the
Catholic Campaign
for Human
Development at

www.usccb.org/
cchd/collection

Uwaga!

Od pierwszej Niedzieli Adwentu, czyli od 28 listopada 2021,
nastąpią zmiany w Grafiku Mszy świętych w naszej Bazylice!

Nowy Grafik Mszy
świetych

Msze Św. w tygodniu
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Sobota
8:00 am - English, 5:30 pm - English, 7:00 pm - Polish
Msze Św. w niedzielę
6:00 am - Polish , 7:30 am - English
9:00 am - Polish, 10:45 am - English
12:30 pm - Polish

Attention!

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

Beginning with the first Sunday of Advent,
November 28, 2021, there will be changes in the
Schedule of Holy Masses in our Basilica!

New Schedule of Holy Masses

Weekday Masses
6:00 am - English, 8:00 am - English, 7:00 pm - Polish
Saturday
8:00 am - English, 5:30 pm - English, 7:00 pm - Polish
Sunday Masses
6:00 am - Polish , 7:30 am - English , 9:00 am - Polish,
10:45 am - English, 12:30 pm - Polish
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14 LISTOPADA 2021

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 07, 2021 - 07 listopada 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$7,281.00
$10,000.00
$2,719.00
$5,312.00

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.
________________________________________________________________________________________

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS
TO ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Weekend of November 07
$700 - Anonimous
$500 - Wiesław Duda, Marika Karchak
$400 - Eugeniusz i Iza Bożek
$200 - Krzysztof Ocytko, Stanisława Sloniewicz,
Patricia Ann Connolly
$100 - Anna Ścisłowicz, Lilia Czaja, Daniel i
Bronisława Gibała, Alexandra Galkowski, Zygmunt
Mikulicz, Joseph Jurek

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

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

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 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.

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd collection is for the repairs. Thank you for your
generosity. Next week (Nov 21) 2nd collection is for the
Catholic Campaign for Human Development.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
prace remontowe. Bóg zapłać za ofiarność.Za
tydzień (21 listopada) druga składka na
Katolicką Kampanię na rzecz rozwoju człowieka
CHICAGO

NOWI LEKTORZY
Zwracamy sie z uprzejmą prośbą
i zachęcamy wszystkich, którzy obdarzeni są
dobrym głosem i dykcją, o dołączenie do
grona lektorów na naszych Mszach Świętych.
W tę służbę przy ołtarzu mogą dołączyć się małżeństwa,
dorosła młodzież, starsi. Prosimy o zgłaszanie się chętnych
osób do P. Janusza, który jest opiekunem lektorów dzwoniąc
pod numer tel. 773-885-0018 lub do naszej kancelarii.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

