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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

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 - OCTOBER 17
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Cesaria Zuniga, +Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Doroty, +Dorota Wróbel,
+Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, Kevin Koziar
TUESDAY / WTOREK - OCTOBER 18
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosł. dla Doroty, +Dorota Wróbel,
+Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, Kevin Koziar
WEDNESDAY / ŚRODA - OCTOBER 19
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla misjonarzy, dzieci,
seminarzystów w Afryce oraz ofiarodawców, dobroczyńców i
ochotników „Misji dla Ubogich”, O Boże błogosł. i opiekę dla
Rodziny Jagody i Mariana Włodarski oraz dla Rodziny Elżbiety i
Ryszarda Mikita, +Dorota Wróbel, +Katarzyna Rydzewski,+Anna
Jeleń,+Jerzy Olechno, Kevin Koziar
THURSDAY / CZWARTEK - OCTOBER 20
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - Health & blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O szczęśliwą podróż do Polski dla Stanisława, +Dorota
Wróbel, +Jerzy Olechno +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń,
Kevin Koziar
FRIDAY / PIĄTEK - OCTOBER 21
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Janina i zmarli z rodziny, +Jerzy Olechno, +Dorota
Wróbel, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, +Kevin Koziar
SATURDAY / SOBOTA - OCTOBER 22
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Gilbert Galarza

1:00 PM -Wedding - Łukasz Woźny & Hayley Delia
2:30 PM -Wedding - Sean Copher & Krystyna Kapera

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family,+Michael Connolly Sr. & Jr.,+Irene Bork
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna
Rydzewski, +Anna Jeleń, Kevin Koziar
SUNDAY / NIEDZIELA - OCTOBER 23
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 - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Dorota
Wróbel, +Jerzy Olechno, +Lucjan Milewski w 17-tą roczn. śmierci,
+Michał i Leopold Milewski, +Józefa Piechodko
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Cesaria Zuniga,
+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, + Casey Jandura, +Gilbert Galarza, +Adam Taylor
12:30 PM - O potrzebne łaski dla Piotra Mrugały w dniu urodzin, O
zdrowie, Boże błogosł. i opiekę M. Bożej oraz potrzebne łaski, dary
Ducha Św. oraz siłę i odwagę do walki ze złem dla Katarzyny, Z
podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
błogosł.i opiekę Maryi dla Doroty i Józefa Gąsior w30-tą roczn.
ślubu, +Marian Żochowski, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń,
+Kevin Koziar

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.

BAPTISM / CHRZTY
Timothy Dolegowski
Filip Dolegowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Kevin Thomas
Koziar
† Zbigniew Osiński
† Maria Góra
ST. HYACINTH BASILICA

29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION

Gospel: Luke 18:1-8
This is the first of two parables
that Jesus tells in Luke 18 about
prayer. (The second will be read at
Mass next Sunday.) This first
parable is a lesson in persistence in prayer. (Next
Sunday's parable will address attitude in prayer.)
While the parable seems to present prayer as
nagging God for what we want, such a reading
misses the point. God is not like the judge in the
parable, worn down by requests and coerced to
respond. The key is found in the description of the
judge as corrupt and unjust. Since God can be
neither, we must understand Jesus to be saying that
if even an unjust judge responds to the persistence of
the widow, how much more so will God listen to our
prayers. God truly wants to hear our needs and
respond generously. It is the final lament of Jesus
that gets to the point of the parable. The lesson is
about the persistence of the one who prays. God
wants us to be like the persistent widow, staying in
relationship with God, confident that God hears and
answers prayers. Then Jesus laments, “Will such
faith be found when
the Son of Man
comes?” In this
lament, Jesus notes
how easy it can be
for us to lose heart.

OCTOBER 16, 2022
LITURGICALLY SPEAKING

10/17 St Ignatius of Antioch
He was the second bishop of Antioch
after St Peter (the first being Evodius). He was arrested (some writers
believe that he must have been denounced by a fellow-Christian), condemned to death, and transported to
Rome to be thrown to the wild beasts
in the arena. In one of his letters he
describes the soldiers who were escorting him as being
like “ten leopards, who when they are kindly treated
only behave worse.”
10/18 Saint Luke, Evangelist
He was a Greek doctor who converted
to Christianity. He was a companion
of the Apostle Paul, and wrote his
Gospel in accordance with Paul’s
teaching. He also wrote the Acts of
the Apostles, which narrates the early
history of the Church up to Paul’s first stay in Rome.
As a Greek, he takes care to explain to Gentile readers
Jewish customs and the meaning of Hebrew words.
10/22 St. John Paul II (1920 - 2005)St. John Paul II

(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 askor
friends into this ed to do so by writing their names
on the All Souls Day
Envelopes. Envelopes can
be found in your packet of
parish envelopes and at the
doors of the Church. Those
enrolled will be remembered
at all masses during the
month of November.
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Karol Józef Wojtyła was born in Wadowice, Poland,
on 18 May 1920. He was elected Pope on 16 October
1978. Pope John Paul II made 146 pastoral visits in
Italy and, as the Bishop
of Rome, he visited 317 of the current 322 Roman
parishes. More than 17.6 million pilgrims attended his
Wednesday General Audiences. His international
apostolic journeys numbered 104 and were expressions
of the constant pastoral solicitude of the Successor of
Peter for all the Churches. Pope John Paul II died in
the Apostolic Palace at 9:37 PM on Saturday, 2 April
2005, the vigil of Sunday in albis or Divine Mercy
Sunday, which he had instituted ”
ST. HYACINTH BASILICA

29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

OCTOBER 16, 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,
Jessica Homt.

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

Rite of Christian Initiation for Adults
(RCIA)

“You shall be my witnesses.” (Acts 1:8)
On October 23, we recommit ourselves to our common
vocation through Baptism to be missionaries, through prayer,
participation in the Eucharist, and by generously sharing our
gifts. The annual World Mission Sunday collection provides
critical financial support to missionaries and communities of
faith in the most economically disadvantaged regions of the
globe through the Society for the Propagation of the Faith and
the Catholic Near East Welfare Association. Working with
limited means, local churches bear witness to the Gospel
amid scarcity, conflict and instability. Missionaries address
all forms of material and spiritual needs to build up the
church, affirm human dignity, alleviate poverty, encourage
dialogue and inspire hope.
Overseen by Pope Francis, the Society for the Propagation of
the Faith has a 200 year history of solidarity. Today when
you contribute to the World Mission Sunday collection, you
make it possible for the Pope to provide support to:
844,000 catechists teaching the faith
258,540 Religious Sisters caring for children and families
38,140 seminarians preparing for the priesthood
26 million children in primary schools
12,000 clinics caring for the sick and dying
8,750 homes for orphaned children and the elderly
When it seems that so much divides us, World Mission
Sunday rejoices in our unity as missionaries by our
Baptism, as it offers each one of us an opportunity to
support the life-giving presence of the Church among the
poor and marginalized in more than 1,100 mission dioceses.
If you are able, place a donation to support World Mission
Sunday it in the collection basket, or you can make a
donation online at WeAreMissionary.org/wms.
CHICAGO

RCIA classes are starting in October.
Adults who have not been baptized,
received their First Holy communion,
the Sacrament of Reconciliation and
Confirmation, should contact the parish Office to
register. The classes are held once a week (Polish &
English ) here at St. Hyacinth.
Zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich Parafian, którzy
dysponują czasem i zechcieliby
dołączyć do grupy Woluntariuszy
sprzątających naszą piękną
Bazylikę.
Jesteśmy wdzięczni tym, którzy
już mają ogromny udział w tej
jakże potrzebnej posłudze.
Bardzo dzięujemy za serce,
darowany czas i zaangażowanie.
Ale wciąż są potrzebne ręce do pracy, Bazylika jest duża
i wymaga wiele starania, aby pozostała piekna i czysta.
To nasz wspólny Dom, dołóżmy swoją „Cegiełkę” ...
Chętnych do pomocy prosimy o skontaktowanie się
z s. Bogusławą - naszą nową Zakrystianka,
albo z biurem parafialnym.
Z góy dziękujemy za wszelką pomoc.

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.
ST. HYACINTH BASILICA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia Łk 18, 1-8
O co proszę? O wytrwałość w
ufnej modlitwie i wolność od
zniechęcenia.
Jezus, przygotowując uczniów do misji apostolskiej,
zwraca im uwagę na potrzebę modlitwy. Modlitwę
uczniów Jezusa powinna cechować wierność i
wytrwałość (w. 1).
Co mogę powiedzieć o wierności i wytrwałości w
mojej modlitwie? Popatrzę na swój tryb życia i
program codziennych zajęć. Czy jest w nim miejsce na
codzienną modlitwę? Czy potrafię włączać w modlitwę
moje przeżycia i osobiste doświadczenia?
Jezus za pomocą przypowieści przybliża mi prawdziwy
obraz Boga, do którego modlę się każdego dnia. Bóg
nie jest jak surowy sędzia, który niechętnie wysłuchuje
moich zwierzeń (ww. 2-5). Przeciwnie. Jest wrażliwy i
dobry. Czy ten obraz Boga zgadza się z moim
wyobrażeniem o Nim?
Bóg traktuje mnie jak swego wybranego i prędko
bierze w obronę. Dniem i nocą słucha moich modlitw i
nigdy nie zwleka w moich sprawach (ww. 7-8). Jakie
odczucia budzą się w moim sercu, gdy słucham tych
słów Jezusa?
Przywołam moje osobiste doświadczenia z modlitwy.
Jaki jest mój obraz Boga, do którego przychodzę z
prośbami? Czy wierzę, że Bóg jest o mnie zatroskany i
przejmuje Go moja codzienność? Czy nie pojawia się
we mnie odczucie, że Bóg jest surowym sędzią, który
nie liczy się z ludźmi? Opowiem Jezusowi o moich
prawdziwych odczuciach.
Będę prosił Jezusa o dar głębokiej wiary w Boga
bliskiego i wrażliwego na moje codzienne sprawy.
Wracać będę do wyznania: „Ufam Ci, Boże, Ty zawsze
jesteś ze mną”.
/Krzysztof Wons SDS/

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

16 PAŹDZIERNIKA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Poniedziałek, 17 października - Św. Ignacego Antiocheńskiego
Już samo jego imię Ignacy (łac. ignis - ogień), mówi
bardzo wiele o historii chrześcijańskich męczenników
na początku II wieku. Był biskupem Antiochii, miasta,
w którym zgromadziła się duża rzesza wyznawców
Chrystusa. Nie lękał się okrutnej śmierci, dlatego jest
świadkiem chrześcijańskiej nadziei i niewzruszonej wiary w
życie wieczne.
Wtorek, 18 października - Święto św. Łukasza Ewangelisty
Św. Łukasz, poganin z pochodzenia, był
lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa stał się
współpracownikiem św. Pawła i towarzyszem
jego podróży misyjnych. Napisał Ewangelię i
Dzieje Apostolskie. Jemu zawdzięczamy prawie
wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa. W swojej
Ewangelii przedstawił Chrystusa jako lekarza dusz i ciał.
Przekazał nam przypowieść o synu marnotrawnym, o
odpuszczeniu grzechów jawnogrzesznicy i skruszonemu
łotrowi. Dante nazwał św. Łukasza „historykiem łagodności
Chrystusowej”. Według tradycji św. Łukasz poniósł śmierć
męczeńską w Achai. Symbolem jego jest wół, ponieważ
zaczyna swą Ewangelię opisem ofiary Starego Testamentu.
Środa, 19 października - bł. Jerzego Popiełuszki
Ks. Jerzy był legendarnym kapelanem
„Solidarności”. Poniósł śmierć męczeńską za
swoje przekonania w 1984 r. Wspomagał ludzi
prześladowanych i skrzywdzonych podczas
stanu wojennego.
Czwartek, 20 października - Św. Jana Kantego
„Kiedy ten mąż Boży sprawować miał najświętszą
ofiarę Mszy św. (a odprawiał ją co dzień), z wrzącą
w sercu ku Bogu miłością, z głębokim ukorzeniem,
z zalaną łzami twarzą do niej się gotował, wiedział
bowiem, że miał stanąć przed niepojętym
majestatem Bożym i złożyć Mu nieocenioną ofiarę Syna Jego.
Podczas jej sprawowania, Jan, wewnętrzną swą do łez
rozczulony pobożnością, w ludziach przytomnych żywą
pobożność budził i rozżarzał.”
Sobota 22 października - św. Jana Pawła II
Karol Józef Wojtyła, imię papieskie: Jan Paweł II.
Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Adama
Stefana Sapiehy w 1946 r. Został wybrany na papieża
16 października 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł
II. Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały
Twój). Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych
dokumentach Kościoła, ale również w homiliach,
przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie
pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik,
11adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset listów i dorocznych orędzi.
Podczas środowych katechez przedstawił syntezę nauczania
Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o człowieku,
Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć
nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i
moralności łączył elementy posoborowej doktryny z
dynamicznie rozwijającymi się kierunkami współczesnej
filozofii i teologii. Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w
wigilię ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego.
W niecały miesiąc po śmierci, kolejny papież - Benedykt XVI
ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 r. a Kanonizacja
odbyła się 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie przez papieża Franciszka.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Grupa wsparcia dla
rodziców po poronieniu lub
innej stracie dziecka,
będzie spotykać się w
każdą pierwszą niedzielę
miesiąca, o godz. 5 pm, w
poradni Rachel przy parafii
św.Konstancji.
Kontakt :
s.Maksymiliana Kamińska,
telefon 773 656 7703

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
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W niedzielę 23 października, przez modlitwę,
uczestnictwo w Eucharystii i hojne dzielenie się naszymi darami,
odnowimy nasze wspólne, wynikające z chrztu powołanie do
bycia misjonarzami. Doroczna druga kolekta na rzecz Światowej
Niedzieli Misyjnej zapewnia, za pośrednictwem Towarzystwa
Krzewienia Wiary i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy
Bliskiemu Wschodowi kluczowe wsparcie misjonarzom i
wspólnotom wiary w najbardziej gospodarczo zaniedbanych
regionach świata. Działając przy użyciu ograniczonych środków,
te lokalne kościoły pośród konfliktów i niestabilności dają
świadectwo Ewangelii. Misjonarze Kościoła zajmują się
wszelkimi formami materialnych i duchowych potrzeb, aby
budować Kościół, przywracać ludzką godność, łagodzić skutki
ubóstwa, zachęcać do dialogu i wzbudzać nadzieję.
Nadzorowane przez papieża Franciszka Towarzystwo
Rozkrzewiania Wiary posiada 200-letnią historię okazywania
solidarności potrzebującym. Dziś, gdy składasz ofiarę w ramach
kolekty z okazji Światowej Niedzieli Misyjnej, pomagasz
papieżowi i udzielasz wsparcia:
katechetom uczącym wiary, w liczbie 844000
siostrom zakonnym, opiekującym się dziećmi i
rodzinami, w liczbie 258540
seminarzystom przygotowujących się do kapłaństwa, w
liczbie 38140
dzieciom uczących się w szkołach podstawowych, w
liczbie 26 milionów
klinikom opiekującym się chorymi i umierającymi, w
liczbie 12000
domom dla osieroconych dzieci i osób starszych, w
liczbie 8750
Kiedy wydaje się nam, że tak wiele nas dzieli, Światowa
Niedziela Misyjna jednoczy nas w radości wypełniania naszego
wezwania chrzcielnego do bycia misjonarzami. Niedziela
Misyjna stwarza każdemu z nas możliwość wsparcia ważnej
obecności Kościoła pośród ubogich, odsuwanych i ignorowanych
w ponad 1100 diecezjach misyjnych. Jeśli jesteś w stanie,
prosimy o złożenie ofiary podczas kolekty lub dokonanie wpłaty
przez Internet na stronie: WeAreMissionary.org/wms

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 9, 2022 – 9 października 2022

16 PAŹDZIERNIKA 2022
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $5,894.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(4,106.00)
Second Collection
$ 4,418.00

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

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.

zaprasza na wspólną modlitwę w każdy wtorek
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdy 3. wtorek miesiąca.

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

Weekend of October 9

$300 - Anonymous
$200 - Marek Sadowski
$115 - Frank Ayala
$100 - Anna Ścisłowicz,
Czesław i Elżbieta Garbarz,
Lilia Czaja, Stanisław Rembelinski, Pawel Klimek
i Diane Jakala, Zygmunt Mikulicz, Janusz
Kulawiak, Kazimierz Czechura.

na parterze o godz. 4:30 PM.

________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

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

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

ATTENTION
Experienced caregiver with driver’s license will take care
of an elderly or disabled person.
Call Elizabeth at 312-978-1953
Doświadczona caregiver z angielskim i prawem jazdy
zaopiekuje się osobą starszą lub inwalidą.
Elżbieta 312-978-1953

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.

SECOND COLLECTION - October 16

This week’s second collection is for the repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 16 października
Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na naprawy i remonty.
CHICAGO
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