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 22

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

TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 23

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, + Berenice C. Deron
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Stanisławy
Wróbel w dniu urodzin, +Janusz Nadolny

WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 24

6:00 AM - For the liv. and dec. members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Michała w dniu urodzin, +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, +Edward & Lorraine
Nazimek,
7:00 PM - +Janusz Nadolny
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 25 - Thanksgiving Day
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Thaddeus & Christine Czauz
7:00 AM - +Władysław Matłok
8:00 AM - Blessings for Beatrice Diaz, Health & Blessings for
Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward & Lorraine Nazimek
10:30 AM - Za Parafian, For the living and deceased members of
Nazimek Family, + Janusz Nadolny

FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 26

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
7:00 PM - + Janusz Nadolny

SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 27

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family
7:00 AM - O błogosł. Boże, Dary Ducha św. i zdrowie dla ks. Józefa
w dniu urodzin, +Władysław Matłok
8:00 AM - For a special intention, Blessings for Beatrice Diaz
2:30 PM -Wedding: Arkadiusz Wojciechowski & Anna MaciukKrawiec
5:30 PM - +For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Janusz Nadolny
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 28 - I Niedziela Adwentu
6:00 AM - +Danuta Żyszkowska,
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family, Blessings for Beatrice Diaz
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew i Janina Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Edward i
Władysława Krzysztoń, +Marek Grodek, +Wacława,Józef
Pilichiewicz oraz zmarli z rodzin: Pilichiewiczów, Korneciów,
Ożlańskich i Samborskich, +Stanisław Stankiewicz i zmarli z rodzin:
Stankiewiczów, Lewickich i Szypulskich, +Ireneusz Filip, +Danuta
Żyszkowska, +Stanisław Mnich, +Bronisława Rząsa w 1-wszą
roczn. śmierci, +Stefan Bober, +Zygmunt Sitarz, +Władysława Wiak
(Kobicka)
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward i Władysława
Krzysztoń, +Lucy,Joseph i & Adam Albinger
12:30 PM - Za Parafian; O łaskę uwolnienia od złego dla całej
rodziny, O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Stanisławy
Wróbel w dniu urodzin, +Jan Binkul, +Janusz Nadolny, +Władysław
Matłok, +Leopold Wróbel, +Elżbieta i Bolesław Klincewicz
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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.

BAPTISM / CHRZTY
Uriel Morales
Barrett Andrew Fita
Otto Eugene Kallembach
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Jacek Wojciech Ratajczyk
† Anna Barbaras Trojan
† Michal Dronski
Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our website:
sthyacinthbasilica.org or
official parish Facebook

ST. HYACINTH BASILICA

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
REFLECTION

NOVEMBER 21, 2021
LITURGICALLY SPEAKING

Gospel: John 18:33b-37
This Sunday is the last Sunday of the
Church’s liturgical year. On this Sunday we
celebrate the Solemnity of Christ the King.
Each year we set aside this Sunday to reflect
upon this title that we have given to Jesus.
In Lectionary Cycle C, we read a portion of the passion from
the Gospel of John, which is also part of the Gospel reading
proclaimed each year on Good Friday.
In John’s Gospel, Pilate is shown in a more favorable light than
in the other Gospels. In today’s reading, we hear one of two
dialogues between Jesus and Pilate that are reported in John’s
Gospel. Pilate questions Jesus about the charges brought
against him. Caiaphas and the high priests have charged Jesus
with a political crime, one that would require a punishment of
death. Pilate distances himself from the Jewish leaders who
accuse Jesus; he is not a Jew, and he seems to want little to do
with this Jewish affair.
In his responses to Pilate’s questions, Jesus distinguishes his
kingdom from the political powers of this world. King and
kingdom may be appropriate terms for Jesus’ mission and
promise, but only by analogy. Jesus is king, but not the kind of
king we imagine or expect. He was certainly not the kind of
king Pilate feared he might be.
Jesus refers to a kingdom that does not belong to this world.
This has been mentioned earlier in John’s Gospel. Recall that
in his prayer during the Last Supper discourse (see John 17:618), Jesus prayed for his disciples who are in the world but do
not belong to the world. Yet like Jesus, they are sent into the
world for the world’s salvation. In today’s reading, we see
Jesus identify the final proof that his kingdom is not of this
world: If his kingdom were of this world, then there would be
people fighting to save him. Again we hear echoes of John’s
theme—salvation is worked out through a cosmic battle. It is
helpful to return to the first chapter of John’s Gospel to
understand the context for Jesus’ words to Pilate. Jesus came
into the world, but the world did not know him. In John’s
language, the world prefers the darkness, and yet the light will
not be overcome by the darkness.
Truth has been another important theme in John’s Gospel. We
see it emphasized in the conclusion of the dialogue between
Jesus and Pilate. Those who know the truth will recognize
Jesus as king and will know how to interpret this insight. Yet
Jesus’ kingship was hidden
from many of his
contemporaries. Only those
chosen, those who have the
eyes of faith, are able to
see. As modern disciples of
Jesus, we also struggle at
times to recognize Jesus as
king. Today’s Gospel
invites us to see with eyes
of faith that we might
recognize that Jesus,
through his crucifixion and
death, is indeed king and
Savior of all
(loyolapress.com)
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11/22 St Cecilia
Devotion to St Cecilia, in whose
honor a basilica was constructed in
Rome in the fifth century, has spread
far and wide because of the Passion
of Saint Cecilia, which holds her up
as a perfect example of a Christian
woman, who embraced virginity and
suffered martyrdom for the love of
Christ.

11/24
Saints Andrew Dung-Lac and his
Companions
The evangelization of Vietnam began in
the 16th century and was formally
established with the setting up of two
Vicariates Apostolic in 1659. There are
now about 6 million Catholics in
Vietnam, some 10% of the population.
In the course of the 17th, 18th and 19th centuries no less
than 53 decrees, signed by the lords and emperors of the
country from 1625 to 1886, launched one persecution of
Christians after another, each one more savage than the
last. Since the beginning of the 20th century 117 of these
heroes (those whose sufferings were cruellest and best
documented) were beatified, in four groups. They were
all canonized together by Pope John Paul II on 19 June
1988.

11/25 St Catherine of Alexandria (d. 305)
Legends coming from a
number of sources say that
St Catherine was very
outspoken at the time of the
persecutions of Christians.
She even protested openly to
the emperor Maxentius who
had her arrested, tortured on
the wheel and decapitated in
305. St Catherine’s courage is a great challenge to all
African Christians in their struggle for justice and peace.

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.
ST. HYACINTH BASILICA

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE

REKOLEKCJE ADWENTOWE /
ADVENT RETREAT
27 XI - 01 XII 2021

Fr. Marcin Załuski, O.F.M. Conv
SOBOTA / SATURDAY - 27 XI
5:30 pm - English, 7:00 pm - Polish

NOVEMBER 21, 2021

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.

NIEDZIELA / SUNDAY - 28 XI
9:00 am, 12:30 pm - Polish
7:30 am, 10:45 am - English
PONIEDZIAŁEK / MONDAY - 29 XI

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.

8:00 am - English, 12:30 pm, 7:00 pm - Polish
WTOREK / TUESDAY - 30 XI
8:00 am - English, 12:30 pm, 7:00 pm - Polish
ŚRODA / WEDNESDAY - 1 XII
8:00 am - English, 12:30 pm, 7:00 pm - polish

ŚWIĘTO
DZIĘKCZYNIENIA
W najbliższy czwartek, 25 listopada obchodzimy
„Święto Dziękczynienia”. W tym dniu zapraszamy
na Mszę św. o godz. 10:30 rano.
Tradycyjnie po Mszy św. będziemy wydawać
obiad.
Bardzo prosimy chętnych o zapisanie się na listę,
abyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość
obiadów. Telefon do biura parafialnego
(773) 342-3636.
W dniu 25 i 26 listopada biuro parafialne
będzie nieczynne.

BŁOGOSŁAWIONEGO
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA

We remind you that there will be no Holy Mass
on this dayat 7:00 pm.
Our parish office will be closed
on November 25 & 26.

WE WISH ALL OF YOU A BLESSED & HAPPY
THANKSGIVING

Dzisiaj 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.
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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: J 18, 33b-37
O CO PROSZĘ?
O SERCE GOTOWE PRZYJĄĆ
JEZUSA JAKO SWEGO
KRÓLA I PANA

Będę kontemplował Jezusa postawionego przed
Piłatem (w. 33b). Stoi w cierniowej koronie,
skrwawiony, ubiczowany, ze związanymi rękami.
Milczy. Usłyszę pytanie wpatrującego się w Niego
namiestnika: „Czy Ty jesteś Królem?”.
Jakie uczucia rodzą się we mnie, kiedy widzę
cierpiącego Jezusa? Wejdę z Nim w serdeczną,
osobistą rozmowę. Wyobrażę sobie, że stoi przede
mną. Będę wpatrywał się w Niego przez dłuższy czas.
Spróbuję objąć Go z czułością i odczuć na sobie Jego
obolałe, słabe ciało.
Przypomnę sobie moje ulubione modlitwy, pieśni,
piosenki, w których nazywam Jezusa moim Panem i
Królem. Uświadomię sobie, że Jezus pyta mnie, jak
zapytał Piłata: „Czy to mówisz od siebie?” (w. 34).
Zapytam siebie: Czy godzę się na takiego JezusaKróla?
Wpatrując się w Jezusa związanego, pobitego i w
cierniowej koronie, usłyszę, jak mówi do mnie:
„Królestwo moje nie jest z tego świata” (w. 36).
Zaprasza mnie do życia wolnego od przemocy, zemsty.
Czy zostałem kiedyś poniżony jak Jezus? Czy potrafię
przebaczyć moim krzywdzicielom? Czy wierzę w
ostateczne zwycięstwo i panowanie Jego miłości?
Jezus zwierza mi się, dlaczego obrał taką drogę. Chce,
abym nauczył się od Niego życia w prawdzie (w. 37).
Czy chcę bezwarunkowo przyjąć wszystko, co mówi
mi w Ewangelii? Czy są w Ewangelii prawdy, które
budzą we mnie lęk i opór?
Przytulę się do Jezusa w cierniowej koronie. Pomyślę,
że przyjął na siebie wszelkie grzechy mojej obłudy,
nadużywania władzy, aby osiągnąć własne cele.
Zaproszę Go do swojego życia, aby w Nim panował.
Wyznam Mu, że jest moim Królem.

21 LISTOPADA 2021
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Poniedzialek, 22 listopada - Wspomnienie
św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Cecylia jest jedną z najsławniejszych męczennic
Kościoła rzymskiego. Według legendy, mimo
złożonego ślubu czystości, zmuszono ją do
małżeństwa z poganinem Walerianem. Pan Bóg
zachował jednak cudownie jej dziewictwo. Święta dziewica pozyskała
męża i jego brata Tyburcjusza dla Chrystusa i razem z nimi poniosła
śmierć męczeńską przez ścięcie. Ciało św. Cecylii odkryto w
katakumbach w roku 822 i przeniesiono do bazyliki na Zatybrzu jej
poświęconej. Jest ona patronką muzyki kościelnej.
Środa, 24 listopada - Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac,
Kapłana i Towarzyszy Męczenników
Andrzej Dung-Lac oraz męczennicy
wietnamscy ponieśli śmierć w latach 17731862. Wśród 117 męczenników było 8
biskupów, 50 księży, 59 osób świeckich.
Czwartek, 25
listopada - Wspomnienie św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy
Legendy podają, że św. Katarzyna urodziła się w
Aleksandrii w Egipcie. Odznaczała się wrodzoną
bystrością umysłu i mądrością oraz silnym
charakterem. Podczas prześladowania próbowano
zmusić ją do wyparcia się wiary w Chrystusa, ale
Katarzyna udowodniła im prawdziwość
chrześcijaństwa. Rozgniewany cesarz skazał ją na
liczne tortury. Zmarła śmiercią męczeńską w 305 r.
mając 18 lat. "Panie Jezu Chryste, Boże mój, dziękuję Tobie,
żeś raczył mnie pokrzepić. Wejrzyj Panie na lud ten, a daj
mu światłość wiadomości Twojej!"- to mówiąc ściętą została.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

Siostry

Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej, które posługują w naszej

parafii, obchodzą dzisiaj swoje patronalne
święto. Podczas Mszy św. o godz. 9:00
rano siostry odnowią swoje śluby zakonne.
Pamiętajmy o naszych Siostrach: Annie,
Marioli i Claudii w modlitwie i prośmy o
nowe i święte powołania do pracy wśród
Polonii.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

CONGRATULATIONS
Today, the Sisters who minister here at St. Hyacinth are
celebrating their feast day - Missionary Sisters of Christ
the King. Congratulations to the Sisters: Anna, Mariola
and Claudia and may God continue to pour out his
blessings upon them and the Congregation
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Misja dla Ubogich działajaca od

czterech lat przy bazylice Św. Jacka
wspiera dzieła misyjne polskich
Księży Zmartwychwstańców
posługujących w Tanzanii oraz Ojców
Franciszkanów w Ugandzie .
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi
dobrej woli w akcje misyjne: rozprowadzanie kremówek,
pierogów, udział w pielgrzymkach oraz innych wydarzeniach
parafialnych, możemy zebrac fundusze dla ubogich. Dzięki
Waszej pomocy 275 dzieci uczęszcza do szkoły z nadzieją na
lepszą przyszłość. Dzęki Waszej pomocy również udało się
podczas pandemii zapewnić dla setek ludzi czystą wodę do
picia oraz zapobiec klęsce głdu w parafiach, gdzie posługują
nasi misjonarze.
Zapraszamy Was, kochani parafianie i przyjaciele misji, do
udziału w nastepujących wydarzeniach:
1) Na spotkanie z o. Marcinem, misjonarzem z Ugandy, w
niedzielę 28 listopada po Mszy Św. o 12:30 pm.
2) Do udziału we Mszy Św. Dziękczynnej za cztery lata
istnienia Misji dla Ubogich w niedzielę 12 grudnia o 12:30 pm.
Można będzie również wesprzeć działania Misji dla Ubogich
poprzez zakup kremówek papieskich i książek z Afryki po
Mszy Św. o 6:30 pm. w sobotę 11 grudnia oraz w niedzielę 12
grudnia po wszystkich Mszach Św. Jak zawsze, 100% ofiar jest
przekazywane na potrzeby misyjne w Tanzanii i Ugandzie .

21 LISTOPADA 2021

Today 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

Bóg zapłać za hojne dary Waszych serc i za wszelką pomoc !

Uwaga!

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

Nowy Grafik Mszy świętych

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

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 14, 2021 - 14 listopada 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$8,335.00
$10,000.00
$1,665.00
$4,653.00

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.

21 LISTOPADA 2021
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 14
$600 - Anonimous
$300 - Antoni B. Michalczyk
$200 - Krzysztof Ocytko
$130 - Mr & Mrs Zenon Krukowski
$100 - Joseph Kopinski, Małgorzata Waz, Nelida
Ochoa, Czesław i Elżbieta Garbarz, Michael Ziemba,
Marek & Renata Pasieka, Andrzej Nowak.

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank You

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.

SPRZEDAŻ CIAST
SECOND COLLECTION
Today’s 2nd collection is for the Catholic Campaign for
Human Development.. Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona
na Katolicką Kampanię na rzecz rozwoju
człowieka. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

Polska Szkoła im. Bł.Kard. S.
Wyszyńskiego serdecznie
zaprasza na wyprzedaż ciast na
Święto Dziękczynienia w
dzisiejszą niedzielę, 21
listopadaa po Mszy św. o godz.
9:00 i 12:30.
Caly dochód przeznaczamy na naszą polską
szkołę.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

