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 8

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family
7:00 AM - Za żyjących Dobroczyńców i Rodziców Członków
Zgromadzenia Zmartwychwstańców
8:00 AM - Blessings & good health for Chris Nunez, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Wojciecha
Drożdżewicz, +Józef Pietryka, + Janusz Nadolny

TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 9

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Za zmarłych Dobroczyńców i Rodziców Członków
Zgromadzenia Zmartwychwstańców
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Wojciecha
Drożdżewicz, +Józef Pietryka, + Janusz Nadolny

WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 10

6:00 AM - For the liv. and dec. members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - +Bolesław Gidziński w rocz. śmierci
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Wojciecha
Drożdżewicz,+Janusz Nadolny,+Józef Pietryka
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 11

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Irena Dębowska w 2-ą roczn. śmierci
8:00 AM - Health & Blessing for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Wojciecha
Drożdżewicz, +Józef Pietryka, +Janusz Nadolny
FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 12

6:00 AM - For the liv. and dec. members of Arthur Patcke Family
7:00 AM - + Za zmarłych Współbraci Zgromadzenia
Zmartwychwstańców
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
2:00 PM - Wedding: Peter Myśliwiec & Teresa Romano
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Wojciecha
Drożdżewicz, +Józef Pietryka, +Janusz Nadolny
SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 13

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family
7:00 AM - Za Ojca Świętego
8:00 AM - For a special intention, +Edward & Lorraine Nazimek
1:00 PM - Wedding: Robert Pawula & Klaudia Dąbrowska
5:30 PM - +For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna dla Renaty i Wojciecha
Drożdżewicz, +Józef Pietryka,+Janusz Nadolny

SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 14

6:00 AM - +Danuta Żyszkowska, + Janina Nawrot
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
and Arthur Patcke Family
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,+Lucjan Milewski w 16-tą
roczn. śmierci,+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
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - +Jan Binkul, +Józef Pietryka,+Janusz Nadolny,+Julianna
Winiarski
5:00 PM - For Parishioners; For the living and deceased members of
Nazimek Family,+Mitchell Czajkowski
6:30 PM - Za Parafian; O łaskę uwolnienia od złego dla całej
rodziny

CHICAGO

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
Nicholas Arthur
Szczepanski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO
ZMARŁYCH

† Władyslaw Tadeusz Matlok

Parish Web Page and Facebook

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

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION
Gospel: Mark 12:38-44
In the first part of today’s Gospel, we hear
Jesus warn the crowds not to follow the
example of the scribes in seeking honor
and attention from others. Jesus then
observes how Jewish pilgrims are making their
contributions to the temple treasury. The Temple in
Jerusalem was the center of Jewish worship in the time of
Jesus. It was expected that observant Jews would make
pilgrimages to the Temple to offer prayer and sacrifices.
Pilgrims were also expected to make a financial
contribution to the temple treasury.
As we would expect to be the case, Jesus observes that
those who were rich contributed large sums to the
treasury. Those with less means made smaller
contributions. A similar situation exists in most of our
parishes as well. Jesus calls attention, however, to a poor
widow who makes the smallest of contributions—two
coins of little value. Jesus upholds the poor widow’s
offering for his disciples’ consideration, commending her
because her small offering was an act of profound
generosity, giving from her livelihood rather than her
surplus.
To give from our livelihood is not only an act of
generosity, it is also an act of trust in God. We can only
give from our
need if we trust
that God will
provide for us.
Jesus himself
demonstrates
the ultimate act
of generosity
and trust in God
as he gives his
life for us on
the cross
(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

NOVEMBER 07, 2021
LITURGICALLY 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
11/10 Pope St Leo the Great (- 461)
He was born in Etruria and became Pope
in 440. He was a true shepherd and father
of souls. He repelled the invasions of the
barbarians or alleviated their effects,
famously persuading Attila the Hun not
to march on Rome in 452 and preventing
the invading Vandals from massacring
the population in 455.
11/11 St Martin of Tours (c.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 (c.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 Frances Xavier Cabrini
Francesca Saverio Cabrini was born in
Sant'Angelo Lodigiano Lombardy, Italy,
one of eleven children. She became a nun
in 1877 in Italy and in 1880 founded the
Missionary Sisters of the Sacred Heart of
Jesus with six other sisters. Soon, requests
for her to open schools came to Frances Cabrini from all
over the world. She traveled to Europe, Central and South
America and throughout the United States. She made 23
trans-Atlantic crossings and established 67 institutions:
schools, hospitals and orphanages.Her activity was
relentless until her death. On December 22, 1917, in
Chicago, she died. In 1946, she was canonized a saint by
Pope Pius XII in recognition of her holiness and service
to mankind and was named Patroness of Immigrants in
1950
ST. HYACINTH BASILICA

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
PAPIESKA INTENCJA NA PAŹDZIERNIK
Intencja powszechna : Osoby
cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na
depresję albo burnout
znajdowały u
wszystkich wsparcie i światło,
otwierające na życie .

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy 7 listopada na Mszę
św. o godz. 12:30 pm w ich intencji oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za
nami!

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
W sobotę, 13 listopada,
serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Najświętszej Maryi Panny na
nabożeństwo fatimskie.

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.
COFFEE HOUSE
Please stop in Resurrection Hall on Sunday
from 10 AM to 12:00 PM for coffee and
delicious pastry.
KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki w
każdą niedzielę od godz. 10 rano do 12 na smaczne pączki,
kremówki, gofry i wiele innych smakołyków.

Attention!
By mandate of the City of Chicago and
in accordance with Archdiocesan rule,
masks are now required in church and
inside archdiocesan facilities.
Uwaga!
Zgodnie z zarządzeniem miasta
Chicago i Archidiecezji wszystkie
osoby przebywające w kościele oraz
innych budynkach zamkniętych
muszą nosić maseczki.
CHICAGO

NOVEMBER 07, 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

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.

POPE’S INTENTION - NOVEMBER
Universal intention - People Who Suffer
from Depression
We pray that people who suffer
from depression or burn-out
will find support and a light
that opens them up to life .

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45
PM

Friends of Restorative Justice Community Court
The Restorative Justice
Community Court was opened in
August 2020 in Avondale in
Resurrection Hall St. Hyacinth
Basilica. RJCC is a criminal
court, however unlike most
criminal courts, it practices
restorative justice, which means
it empowers the community to create solutions to
repair the harm caused by crime and conflict.
The Restorative Justice Community Court sessions
are held every Friday from 10:30am in Resurrection
Hall. Court sessions are open to the public and
community members are welcome.
Please join us on Sunday, November 7th at 11:45am
in Resurrection Hall to learn more about RJCC and
how you can help our community
ST. HYACINTH BASILICA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Mk 12, 38-44
O CO PROSZĘ?
O SERCE PRAWDZIWIE
ROZMIŁOWANE W BOGU I
ZDOLNE DO OFIARY

Usiądę przy Jezusie nauczającym w świątyni. Zobaczę
tłum słuchaczy, który gromadzi się przy Nim. Zauważę
zdziwienie, jakie budzą na ich twarzy słowa Jezusa:
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie”. Mówił przecież o
tych, którzy uchodzili za religijny autorytet (w. 38).
Wsłucham się w twarde słowa Jezusa, który demaskuje
zakłamane życie uczonych w Piśmie. Zapowiada im
surowy wyrok za to, że nadużywają swojej religijnej
pozycji i wykorzystują ludzi prostych i biednych. Zdziera
z nich maski pozornej pobożności i obnaża ich chciwość
(ww. 39-40).
W szczerej modlitwie będę prosił Jezusa, aby pomógł mi
przyznać się do masek, które zakładam w moim życiu.
Czy dbam o zachowanie pozorów? Czy udaję osobę,
którą nie jestem?
W dalszej części medytacji usiądę z Jezusem przy
skarbonie i razem z Nim będę obserwował tłum ludzi
składających pieniężne ofiary (w. 41). Spróbuję przez
chwilę zobaczyć siebie pośród ofiarodawców. Co mogę
powiedzieć o mojej hojności materialnej i duchowej
wobec Boga?
Zwrócę uwagę na biedną, milczącą wdowę (w. 42-44).
Nie mając męża, oddała całe swoje utrzymanie. Czy
przeżyłem taki moment, w którym poczułem się
pozbawiony wszelkich środków do życia lub opieki? Jeśli
tak – jak się wtedy zachowywałem?
Spojrzę na Jezusa, który przywołuje uczniów (w. 43).
Chce im powiedzieć, że zwrócił uwagę na „groszową”
ofiarę prostej kobiety. Jezus dostrzega każdy mój gest
dobroci. Patrzy ponad pozorami. Potrafi przejrzeć moje
serce. Zna jego
prawdziwą
hojność i
ofiarność.
Zakończę moją
medytację
Psalmem 139.
Będę prosił
Boga, o głębokie
poczucie Jego
opieki i
całkowite zdanie
się na Jego
Opatrzność.
Krzysztof Wons
SDS/Salwator
CHICAGO

07 LISTOPADA 2021
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Wtorek, 9 listopada - ROCZNICA
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
LATERAŃSKIEJ
Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę
poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn
Wielki wzniósł na Lateranie 9 listopada 324
roku. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik
większych Rzymu. Jej poświęcenia dokonał
papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r. W ciągu kilku wieków
panowało tu 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych.
Bazylika przestała być siedzibą papieży od 1377 r. kiedy to papież
Grzegorz IX przeniósł siedzibę do Watykanu. Do dziś Bazylika
Laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie, każdy nowo wybrany
biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji. Była również
pierwszą na świecie katolicką świątynią, w sposób uroczysty dedykowaną
Panu Bogu. Z okazji święta Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej można w
naszej bazylice uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan
łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu i modlitwa w intencji
Ojca Świętego - „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Środa, 10 listopada - Wspomnienie
św. Leona Wielkiego, Papieża i
Doktora Kościoła
Leon ur. się w Toskanii. Wyróżniał się
zdolnościami dyplomatycznymi, jako zwykły
akolita wysyłany był przez papieża do ważnych
spraw. W 440 r. został wybrany papieżem. Jego
pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów
teologicznych i zamieszania pośród hierarchii
kościelnej. Zwalczał herezje, brał udział w soborze w Chalcedonie (451),
który ustalił najważniejsze elementy doktryny chrystologicznej. Bronił Italii
i Rzymu przed najazdami barbarzyńców. Wstrzymał króla Hunów i jego
wojsko i skłonił do odwrotu, był obrońcą kultury zachodniej. Jako
pierwszy papież otrzymał przydomek „Wielki”. Zmarł 10 listopada 461 r. w
Rzymie, pochowany w portyku Bazyliki św. Piotra. W roku 1754 Benedykt
XIV ogłosił go Doktorem Kościoła.

Czwartek, 11 listopada - Wspomnienie
św. Marcina z Tours, Biskupa
Św. Marcin ur. się w 316 roku w rodzinie pogańskiej.
Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym.
Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. W
tym okresie pewnemu żebrakowi proszącemu o
jałmużnę u bram miasta Marcin oddał połowę swej
opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus
odziany w ten płaszcz mówiący do aniołów: "To Marcin okrył mnie swoim
płaszczem". Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i
opuścił wojsko. Osiadł jako pustelnik na wysepce w pobliżu Genui,
gromadząc wokół siebie wielu uczniów. Założył tam pierwszy klasztor, a 9
lat później lud wybrał go biskupem Tours. Prowadził nadal surowe życie
mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów.

Piątek, 12 listopada - Wspomnienie
św. Jozafata Kuncewicza, Biskupa i
Męczennika
Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim
około 1580 r. Jego rodzice byli wyznawcami
prawosławia. Po przyjęciu wiary katolickiej, Jozafat
wstąpił do Zakonu Bazylianów. Przyjął święcenia
kapłańskie i został potem arcybiskupem Połocka.
Rozwijał pracę misyjną. Poniósł śmierć męczeńską
w Witebsku 12 listopada 1623 r.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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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
6:30 pm - Polish
Msze Św. w niedzielę
7:00 am - English
9:00 am - Polish

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

Attention!
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, 6:30 pm - Polish
Sunday Masses
7:00 am - English, 9:00 am - Polish, 10:45 am English, 12:30 pm - Polish
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 31, 2021 - 31 października 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$7,644.00
$10,000.00
$2,356.00
$4,508.00

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 October 31
$1,000 - Pietryka Funeral Home
$600 - Anonimous
$120 - Jarosław Szeszko
$100 - Stanisław Rembelinski, Grzegorz Mucharski,
Anna Ścisłowicz, Stanisław Kiełbasa, Janusz
Kulawiak, Janina Nabiał, John’s Upholstery Chicago
LLC

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

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd collection is for the repairs. Thank you for
your generosity.
II SKŁADKA

Dzisiejsza druga składka jest
przeznaczona na prace remontowe.
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.

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

