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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English

First Friday - 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 - SEPTEMBER 26
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Charles Robarge
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski,
+Anna Jeleń, +Andrzej Woźnicki w 13-tą rocznicę śmierci
TUESDAY / WTOREK - SEPTEMBER 27
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna
Rydzewski, +Anna Jeleń, +Jan Plewa
WEDNESDAY / ŚRODA - SEPTEMBER 28
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +John Oleander
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski,
+Anna Jeleń,
THURSDAY / CZWARTEK - SEPTEMBER 29
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga
8:00 AM - Health & blessings for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward
& Lorraine Nazimek, +Deborah Misiewicz, +Walter & Stephanie
Misiewicz
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Edmund Olechny w 16
-cie miesięcy po śmierci, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń,
FRIDAY / PIĄTEK - SEPTEMBER 30
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Dorota Wróbel, +Katarzyna Rydzewski,
+Anna Jeleń
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - OCTOBER 1
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga

1:00 PM -Wedding -Jemar Rimando & Hyzel Futotana
2:30 PM -Wedding -Matthew Poss &Agnieszka Chrzanowska
4:00 PM -Wedding –Mateusz Kiraga &Julita Borowiec

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Michael Connolly Sr. & Jr.,+Irene Bork
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń Sodalicji Św.
Teresy oraz o życie wieczne dla zmarłych, +Dorota Wróbel, +Jerzy
Olechno, +Józef Filip, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń
SUNDAY / NIEDZIELA - OCTOBER 2
6:00 AM - O Boże błogosł. dla rodzin: Garbacz oraz Bacik,
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
Health & Blessings for Larry Nazimek, +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 17-ą roczn. śmierci, +Stanisław,
Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty
Olechno i zmarli z rodziny, +Ireneusz Filip, +Dorota Wróbel, +Ks.
Adam Piasecki
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Cesaria Zuniga, +Ted
Mitrenga, +Joseph Pietryka, +Helena Pliszylo, +Roman Pietryka,
+Sophia Laba, +Richard Zdanowicz, +Mark Sowa, +Stanislaw
Pietryka, +Josephina Zembruski, Helen&Bruno Gazdzik,
+Marianna&Antoni Wrobel, +Katarzyna&Walter Wrobel, +Andrew
Gazdzik, +Anna Wrobel.
12:30 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń Sodalicji Św.
Teresy oraz o życie wieczne dla zmarłych, O Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin, a dla
zmarłych o radość wieczną oraz o dary Ducha Św. dla opiekuna Ks.
Antoniego, Przez wstawien. MB Nieustające Opieki i św. Jana Pawła
II-z prośbą o powrót dzieci z rodzinami do Boga i Kościoła oraz o
uzdrowienie siostry Seweryny, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń,
+Jerzy Olechno, +Maciej i Zofia Wiśniewscy, +Tadeusz i Ryszard
Gołębiowski, +Elżbieta i Bronisław Trojniak, +Leonia i Władysław
Trojniak

CHICAGO

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. MARIA ARMATYS MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ MCHR
SR. BOGUSLAWA BLADEK MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least
six months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na
sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

FIRST CALL

Tomasz Przepiórka & Katarzyna Strojny
Christopher Janowski & Sidorela Lulaj
Justin Blum & Angelica Solus
THIRD CALL

Vito Terenzio & Jennifer A. Lewanczyk
Patryk Drath & Kamila Wilczek
Adam Malecki & Alexes Hernandez
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Casey Jandura
† Gilbert Galarza
ST. HYACINTH BASILICA

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION

Gospel: 16:19-31
A major theme in the Gospel of
Luke is the importance of the care
of the poor in the life of
discipleship. In the parable found in
today's Gospel, Jesus contrasts the life of a rich man
and the poor man, Lazarus, who lives in the shadow of
the rich man and his wealth. Both die. Lazarus finds
himself in heaven; the rich man in the netherworld.
The rich man asks for assistance from Lazarus in his
torment. But Abraham reminds the rich man of the
good things he had in his life and describes the current
situation as a reversal of fortunes. The rich man then
asks that Lazarus be sent to warn his family, but this is
denied with the reminder that Moses and the prophets
have warned of judgment for those who neglect the
care of the poor.
In the context of Luke's Gospel, this parable, delivered
in the presence of a crowd of listeners, is part of Jesus'
response to some Pharisees. These Pharisees are
described in Luke's Gospel as “loving money.” (Note:
The Pharisees were followers of a sect of Judaism
active before, during, and after Jesus' lifetime. They
taught an oral interpretation of the Law of Moses as
the basis for popular Jewish piety. They put less
emphasis on Temple worship and more on applying
the law to everyday life. Though they are often
portrayed negatively in the Gospels, they shared many
of Jesus' and the early Church's concerns about the
law.) Jesus observed that the actions of some Pharisees
betrayed misplaced priorities: they spoke one way, but
acted in another. The story of the rich man and Lazarus
demonstrates the importance of the care of the poor
and is a reminder to those who would follow Jesus of
the unimportance of wealth in the eyes of God.

(loyolapress.com)

Resurrectionist Annual Fund Raiser
Congregation of the Resurrection raffle
tickets are available from Fr. Steve.
The tickets are $25.00 each or 6 for
$100. The profit will support the mission of the Congregation of the Resurrection. The drawing will take place on
Sunday, September 25
at the annual Resurrectionist Fund Raising Dinner
at Café La Cave in Des Plaines.
If you are interested in attending the dinner,
contact: Brother William Hallas, CR, Development
Director at whallascr@yahoo.com
CHICAGO

SEPTEMBER 25, 2022
LITURGICALLY SPEAKING

9/26 Saints Cosmas and Damian
They are buried at Cyrrhus in Syria, where
a basilica was constructed in their honour. In the fifth century their cult spread
rapidly through the entire Church.

9/28 St Wenceslaus (907 - 935)
He was born into the Bohemian royal family,
and brought up as a Christian by his aunt.
When he became king, he worked hard to
promote order in his kingdom and the free
exercise of Christianity. This raised considerable opposition, and he was eventually murdered by his brother’s henchmen. He was immediately acclaimed as a martyr and is the
patron saint of the Czech republic.

9/29 Saints Michael, Gabriel and Raphael,Archangels
St Michael He is mentioned in the Apocalypse as
the leader of the heavenly
host. He is a patron saint
against temptations, battles, and storms at sea. He
is the patron of artists, bakers, grocers, dying people, ambulance drivers, emergency
medical technicians, mariners, paratroopers, police officers,
security forces, security guards, radiologists, sick people,
and soldiers. St Gabriel He appears in the book of Daniel to
explain some of the prophet’s visions, and was also the
bearer of the Annunciation to the Blessed Virgin Mary.
Saint Gabriel is the patron saint of messengers, communication workers, and postal workers. St Raphael In the Book of
Tobit, he is the angel who heals Tobit of his blindness. His
name means God heals. He is also the patron of the blind, of
happy meetings, of nurses, of physicians and of travelers.

9/30 St Jerome (340 - 420)
He was born in Strido, in Dalmatia. He
studied in Rome and was baptized there.
He was attracted by the ascetic life and
travelled to the East, where he was ordained a priest. He founded a monastery,
a hospice, and a school, and settled down
to the most important work of his life,
the translation of the Bible into Latin, a translation which,
with some revisions, is still in use today.

10/1 Saint Thérèse of the Child Jesus (1873 - 1897)
Marie-Françoise-Thérèse Martin was
born in Alençon, in France, on 2 January
1873. Her mother, who already had
breast cancer, died when Thérèse was
four, and the family moved to Lisieux.
She became a nun at the Carmelite convent there at the age of 15, after a long
battle against the superior, who insisted
that 16, or even 21, would be a more sensible age.
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26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

SEPTEMBER 25, 2022

PRAYER CORNER
PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O...
Fr. Jerzy Zięba CR, Fr. Steve Bartczyszyn CR, Fr.
Michał Osuch 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 Santos,
Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Kazimierz, Myrtle
Martin, Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley
Rykaczewski, Rose Bruna, Anna Borzym, 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, Arnold Schutten,
Marek Olędzki, Helena Maciołek, Antonio Sison, Genowefa
Machulski, Iziah Loebbaka, Elias Martin, Jan Lubek, Grażyna
Nida, Stanisława Bochenek, Delia Rodriquez, Irena Fronckiel.

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.

CONFIRMATION CLASSES

Adults, 18 years and older, wishing to
receive Baptism, Holy Eucharist and
Confirmation, are asked to register in
the parish office for this year’s RCIA
program. Classes will begin October. Teens 14
years and older who have already been baptized
may also sign up for Confirmation classes by
registering in the parish office.
The Pope's monthly Intentions - October 2022
For a Church open to everyone
We pray for the Church; ever faithful to,
and courageous in preaching the
Gospel, may the Church be a community
of solidarity, fraternity and welcome,
always living in an atmosphere of synodality .

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.
CHICAGO
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia Łk 16, 19-31
O co proszę? O serce wolne od
egoizmu, wrażliwe na ludzką biedę
i samotność.
Słuchając przypowieści Jezusa, spróbuję przywołać na
pamięć bolesne podziały na biednych i bogatych (informacje
radiowe, telewizyjne, prasowe). Czy spotykam się z nimi
także w moim środowisku? Czy nie ma wokół mnie
biednych Łazarzy? Co mogę powiedzieć o mojej osobistej
wrażliwości na ludzi potrzebujących?
Zwrócę uwagę na postawę człowieka bogatego. Jezus
opisuje jego życie w kilku słowach: „Dzień w dzień świetnie
się bawił” (w. 19). Jego życie polegało jedynie na braniu i
używaniu. Skutkiem takiej postawy było zamknięcie się we
własnym świecie przyjemności i brak wrażliwości na
potrzeby człowieka żyjącego tuż obok (w. 20).
Patrząc na zachowanie bogatego, zapytam siebie przed
Jezusem o moje życie: Czy nie odnajduję w sobie jakichś
cech postawy bogatego? Czy nie koncentruję się jedynie na
staraniach o zaspokojenie własnych potrzeb? Czy potrafię
dzielić się z innymi nie tylko tym, co mi zbywa?
Los bogatego człowieka po śmierci jest gorzkim owocem
jego całego życia przesiąkniętego egoizmem. Podobnie jak
za życia, tak i teraz jest sam. Dzieli go wielka przepaść od
Łazarza i Abrahama, ponieważ takim było jego życie (ww.
23-26). Piekło dla człowieka zaczyna się w tym momencie,
w którym decyduje się on żyć tylko dla siebie.
Postaram się z całą szczerością serca wyznać przed Jezusem
te postawy własnego egoizmu, które najbardziej ranią moich
bliskich. Trwając w milczeniu, będę prosił Jezusa, aby On
sam ostrzegł mnie i wskazał na to, co w moim życiu
najbardziej zamyka mnie na bliźnich. Będę prosił Go
usilnie: „Jezu, uwolnij mnie od zajmowania się tylko sobą”.
/Krzysztof Wons SDS/

Sodalicja Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z okazji
patronalnego święta zaprasza do zakupienia róż w
piątek i sobotę wieczorem, 30 września i 1
października, oraz w niedzielę, 2
października, po wszystkich Mszach
świętych.
Msza św. w intencji żyjących i
zmarłych członkiń sodalicji zostanie
odprawiona we wspomnienie św.
Teresy od Dzieciątka Jezus - 1
października, o godz. 7:00 wieczorem, oraz 2
października o godz. 12:30 pm. W tym dniu będą
także sprzedawane róże. ???
Spotkanie Sodalicji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
odbędzie się w niedzielę, 2 października po Mszy św.
o godz. 12:30 PM. Serdecznie zapraszamy.
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25 WRZEŚNIA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
26 września - Świętych męczenników Kosmy i Damiana,
Kosma i Damian żyli w Cylicji na przełomie
III i IV wieku. Byli braćmi lekarzami, którzy
bezpłatnie leczyli chorych. Ponieśli śmierć
męczeńską podczas prześladowań
zarządzonych przez cesarza Dioklecjana. Ich
kult bardzo szybko się rozpowszechnił. Osoby, które wzywały
ich wstawiennictwa, doznawały cudownych uzdrowień
27 września - Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
Urodził się w 1581 roku w Pouy koło Dax we
Francji, święcenia kapłańskie otrzymał w wieku
dziewiętnastu lat. W swoim długim życiu
niestrudzenie prowadził dzieła miłosierdzia
adresowane do ubogich i cierpiących. Zebrał
wokół siebie licznych współpracowników i założył
Zgromadzenie Księży Misjonarzy, zwanych lazarystami, a także
razem ze Świętą Ludwiką de Marillac – Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia. Zmarł w Paryżu w roku 1660, został kanonizowany
w 1737 roku.
29 września - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do
usług, posłanymi na pomoc starającym się
posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14), by im objawić
plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem.
W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św.
Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy
odegrali szczególną rolę w historii zbawienia.
Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony
przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Jego
imię znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer
zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część
aniołów, archanioł Michał wystąpił wtedy z okrzykiem "Któż jak
Bóg" i wypowiedział wojnę szatanom. Wspiera ludzi w walce ze
złem. Imię Gabriel znaczy tyle, co "mąż lub wojownik Boży" lub
„Bóg jest mocą”. W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą
Nowinę, przekazywał zlecenia Boga. Ukazuje się Zachariaszowi
zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje
także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Rafał przedstawił
się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów,
którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański".
Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera imię Azariasz,
ratuje młodegoTobiasza z niebezpiecznych przygód, przepędza
demony i uzdrawia jego niewidomego ojca. Imię Rafael oznacza
"Bóg uleczy”.
1 października - Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
Dziewicy i Doktora Kościoła
Teresa urodziła się we Francji 1873 r. jako
dziewiąte i najmłodsze dziecko. Kiedy miała 4
lata, zmarła jej mama. W wieku 15 lat, bedąc z
ojcem na pielgrzymce w Rzymie zapukała do bramy Karmelu,
prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak nie przyjęła jej ze
względu na surowe warunki życia. Udała się więc o pomoc do
biskupa i papieża. Marzenie Teresy spełniło się po roku. W
zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się
doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki.
Nazwała tę drogę do doskonałości "małą drogą dziecięctwa
Bożego", łącząc swoje życie z Dzieciątkiem Jezus. Twierdziła,
że do prawdziwego pójścia za Chrystusem potrzebne są dwa
nawrócenia: pragnienie świętości i oddanie Bogu swoich
słabości. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze "Dzieje
duszy". Zmarła na gruźlicę w 1897 r. wypowiadając swe ostatnie
słowa: "Boże mój, kocham Cię!". Pius XI beatyfikował ją w
1923 r., a 2 lata później kanonizował. Papież Jan Paweł II ogłosił
św. Teresę doktorem Kościoła w 1997 r.
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PAPIESKA INTENCJA NA PAŹDZIERNIK
O Kościół otwarty na wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny
Ewangelii i odważny w jej głoszeniu,
był miejscem solidarności, braterstwa
i otwartości, doświadczając coraz
bardziej synodalności.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu
październiku odprawiamy
od poniedziałku do soboty
o godz. 6:40 pm,
w niedzielę o godz. 12:10 pm.
RÓŻANIEC DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci na
Różaniec, w środę przed Mszą św. o 6:30 pm.
CHICAGO

25 WRZEŚNIA 2022

ZAPISY NA NOWY ROK KATECHETYCZNY
2022/2023
Trwają zapisy do naszej Niedzielnej Szkoły
Katechetycznej

Katecheza dla dzieci i młodzieży, które nie chodzą do
Polskiej Szkoły odbywa się w każdą niedzielę
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 9:00
rano, czyli od 10 do 11 rano w
Resurrection Hall.
Więcej informacji w biurze parafialnym

(773) 342-3636.
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
September 18, 2022 – 18 wrzesnia 2022

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,605.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3,395.00)
Second Collection
$ 3,603.00

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.

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg
Zapłać" składamy
wszystkim
ofiarodawcom za
donacje złożone na
naszą bazylikę.

Weekend of September 18
$300 - Anonymous, Wojciech
Wojtyrowski
$150 - K. Majka
$100 - William Kopec, Anna
Ścisłowicz, Karol Zak, Mr. & Mrs Cezary Murawa,
Joseph Kopinski.

25 WRZEŚNIA 2022
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Modlitwa
Uwielbienia odbywają sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall

na parterze o godz. 4:30 PM.

________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

zaprasza na wspólną modlitwę w każdy wtorek
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdy 3. wtorek 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 członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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. Maria Armatys 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 - September 25

This week’s second collection is for
Seminarian Education.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 25 września
Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
Seminarzystów.
Bóg zapłać za ofiarność.

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

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej
„Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji
u siostry Claudii.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca zapraszamy 2
października na Mszę św. o godz. 12:30 pm w ich intencji
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

1 października - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

