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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 3
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Cesaria Zuniga, +Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Lucille Schatz
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna
Rydzewski, +Anna Jeleń
TUESDAY / WTOREK - OCTOBER 4
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Cesaria Zuniga, +Casey Jandura
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Gilbert Galarza
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna
Rydzewski, +Anna Jeleń
WEDNESDAY / ŚRODA - OCTOBER 5
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Cesaria Zuniga, +Casey Jandura
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Gilbert Galarza
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Jerzy Olechno, +Katarzyna
Rydzewski, +Anna Jeleń,
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - OCTOBER 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Cesaria Zuniga, +Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life, Health
& blessings for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Stephen Zbikowski
7:00 PM - O nowe powołania kapłańskie i zakonne, +Dorota
Wróbel, +Jerzy Olechno +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń,
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - OCTOBER 7
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Cesaria Zuniga
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connolly Sr & Jr.
Czajkowski & Gagola Families, +Casey Jandura, +Gilbert Galarza

3:30 PM -Wedding - Jesse Anyaeche & Allison Machota

5:30 PM - In reparation to the Sacred Hearth of Jesus for our sins
7:00 PM - Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa za nasze grzechy, +Jerzy Olechno, +Dorota Wróbel,
+Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, +Za dusze w czyśćcu
cierpiące
SATURDAY / SOBOTA - OCTOBER 8
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Cesaria Zuniga, +Casey Jandura, +Gilbert Galarza

11:30 PM -Wedding - Patryk Openchowski & Elisa Thode

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
SUNDAY / NIEDZIELA - OCTOBER 9
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, +Ireneusz
Filip, +Dorota Wróbel, +Teresa i Józef Babinski, +Władysław
Cyran, +Zenona Niewiarowska
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Cesaria Zuniga,
+Vince Neri, +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
12:30 PM - +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, +Jerzy Olechno,
+Roman Kałuża w 6 roczn. Śmierci i za zmarłych z rodziny
Kałuża i Bieg, +Mary Zupanich Nurek, +Joseph Edward Nurek Jr.
12:30 PM - (70-lecie Związku Nauczycieli polonijnych )
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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.
NOWY ROK KATECHETYCZNY 2022/2023

W niedzielę 2 października rozpoczynamy zajęcia w

Niedzielnej Szkole Katechetycznej

Zapraszamy dzieci i młodzież bezpośrednio po Mszy św. o
godz. 9:00 am, czyli od 10 do 11 am w Resurrection Hall.

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Tomasz Przepiórka & Katarzyna Strojny
Christopher Janowski & Sidorela Lulaj
Justin Blum & Angelica Solus
ST. HYACINTH BASILICA

27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION
Gospel: Luke 17:5-10
In today's Gospel we hear Jesus
teach about faith and service to
God. The context is a continuing
dialogue between Jesus and his
followers about what it means to be a disciple of
Jesus. Jesus has just finished an instruction on sin
and forgiveness. There are two related teachings that
Jesus offers to his disciples when they cry out for an
increase in faith. The first is the familiar reminder
that faith, even just a little, will enable the followers
of Jesus to do wondrous things. But this uplifting
and inspiring teaching is quickly followed by the
second teaching, a caution about knowing one's
place in God's plans. The disciples of Jesus are to
understand themselves as servants to God and his
plans. Even when God works wonders through us,
with our mustard seed-sized faith, we must not seek
praise. Our participation in God's plans is God's
grace to us—nothing more, nothing less. When we
are graced enough to cooperate with God, the work
we do is nothing more than our obligation to God as
faithful stewards. And yet, our faith enables us to
believe that what we have offered in service to God,
as his servants, can be made to produce a
hundredfold.

(loyolapress.com)
ADORATION OF THE
BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

First Thursday and Friday of the Month
October 6th is the first Thursday of
the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood
and religious life.
Friday October 7th
is the first Friday of
the Month and we pray in reparation to
the Sacred Heart of Jesus.
At 5:00 pm we communally recite the
rosary followed by a Mass in English.
CHICAGO

OCTOBER 2, 2022
LITURGICALLY SPEAKING
10/4 - St Francis of Assisi (1181 - 1226)
Francis was the son of a prosperous cloth
merchant in Assisi. When his father
objected to having his goods sold without
his consent to pay for the restoration of a
church, the bishop commanded Francis to
repay the money. He did. He also renounced
his father and gave back everything he had ever been
given, even his garments. He began a life of perfect
evangelical poverty, living by begging and even then
only accepting the worst food that people had to give. He
preached to all the love of God and the love of the
created world; because, having renounced everything, he
celebrated everything he received,
or saw, or heard, as a gift.
10/7 - Our Lady of the Rosary
Saint Pius V established this feast
in 1573. The purpose was to thank
God for the victory of Christians
over the Turks at Lepanto—a
victory attributed to the praying of
the rosary. Clement XI extended
the feast to the universal Church in 1716.
The development of the rosary has a long history. First a
practice developed of praying 150 Our Fathers in
imitation of the 150 Psalms. Then there was a parallel
practice of praying 150 Hail Marys. Soon a mystery of
Jesus’ life was attached to each Hail Mary. Though
Mary’s giving of the rosary to Saint Dominic is
recognized as a legend, the development of this prayer
form owes much to the followers of Saint Dominic. One
of them, Alan de la Roche, was known as “the apostle of
the rosary.” He founded the first Confraternity of the
Rosary in the 15th century. In the 16th century, the rosary
was developed to its present form—with the 15
mysteries: joyful, sorrowful and glorious. In 2002, Pope
John Paul II added five Mysteries of Light to this
devotion.
10/8 St John Henry Newman
Born in London in 1801, he was for over
twenty years an Anglican clergyman and
Fellow of Oriel College, Oxford. His studies
of the early Church led him progressively
towards Catholicism, and in 1845 he
embraced “the one true fold of the Redeemer”. In 1847
he was ordained priest and went on to found the Oratory
of St Philip Neri in England. He was a prolific and
influential writer on a variety of subjects. In 1879 he was
created Cardinal by Pope Leo XIII. Praised for his
humility, unstinting care of souls and contributions to the
intellectual life of the Church, he died in Birmingham on
11 August 1890.He was beatified by Pope Benedict XVI
at a Mass in Cofton Park, Birmingham on Sunday 19
September 2010 and canonised by Pope Francis in Rome
on Sunday 13 October 2019.
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27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Saint Gianna Beretta Molla
100 year celebration -10/04/2022

Our Center is dedicated to St. Gianna Beretta Molla who
was an Italian pediatrician and mother to four
children. St. Gianna is the patron saint of mothers,
physicians, and unborn children. Her feast day is
celebrated on April 28th.
Dr. Gianna Molla loved both her children and her
patients. She was noted for the special love she had for
mothers and children. Dr. Molla specialized in pediatrics
in an effort to be even more effective in her assistance to
them. She didn’t charge patients who couldn’t afford to
pay her fees.
St. Gianna’s love for her patients was huge, but even
greater was her love for her own children; she called
them her “jewels.” Her untimely death at the age of 39
was due to her desire to give the child she was carrying
every chance at life.
A Gift of Life
While pregnant with her fourth child, a fibroma was
found during early pregnancy. Gianna was given the
option of having an abortion, a total hysterectomy, or the
riskiest option of only removing the tumor. Gianna chose
to have only the fibroma removed, putting the chance to
save the baby over the risk to herself. The rest of the
pregnancy was difficult, and Gianna made it clear that if
there was a problem during the delivery, they should
save the child’s life rather than her own.
St. Gianna gave birth to a baby girl but died on April 28,
1962, just eight days later due to complications of the
delivery, That child, named Gianna Emanuela, grew up
to become a physician herself and has had a wonderful
life because of her mother’s selfless sacrifice.
Gianna Beretta Molla made a heroic choice, but it was
something her family members and friends testified she
prepared for every day of her life. Her heroic virtue,
genuine holiness of life, selflessness, and quiet joy
remind all of us that God entrusts us with a personal
vocation. Each and every day presents us with choices
that have the power to prepare us to take heroic action
whenever it will be called for. We can do that, however,
only if we surrender ourselves and what we desire to God
and His will for us.

OCTOBER 2, 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.
*****************************************

Confirmation classes for teens 14 years and
older who have already been
baptized begin Sunday,
October 2 at 9:30 in
Resurrection Hall.
Parents are asked to please
provide
a baptismal certificate for their
child.

First Holy Communion classes

begin Sunday, October 2 at 9:30
in Resurrection Hall.
Parents are asked to please provide
a baptismal certificate for their
child.

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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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia Łk 17, 5-10
O co proszę? O łaskę dogłębnego
rozeznania mojej postawy wiary w
codzienności.
Wyobrażę sobie obraz apostołów rozmawiających z
Jezusem. Stanę pośród nich. Będę się przysłuchiwał, jak
serdecznie rozmawiają z Jezusem. Spróbuję wczuć się w
prośbę, z którą zwracają się do Jezusa: „Przymnóż nam
wiary” (w. 5).
Dzięki otrzymanej łasce wiary i powołania jestem blisko
Jezusa, podobnie jak apostołowie. Czy podobnie jak oni z
przejęciem modlę się o pomnożenie mojej wiary?
Jezus używa porównania „posłusznej morwy” (w. 6),
ukazując mi, jak wiele może zdziałać człowiek, kiedy
kieruje się silną wiarą. Jakie znaczenie ma dla mnie wiara na
co dzień?
Przypomnę sobie sytuacje największych doświadczeń, które
przeżyłem w moim dotychczasowym życiu. Czy moja wiara
w tych sytuacjach umacniała się czy malała? Co mogę
powiedzieć Jezusowi o mojej ufności do Niego?
Jezus używa porównania „o sługach pokornych” (ww. 7-9).
Przypomina mi, że autentyczna wiara ujawnia się w
postawie pokornej służby i posłuszeństwa. Wiara bez
uczynków jest martwa.
Czy przeżywanie wiary na co dzień rodzi we mnie
pragnienie służby? Co mogę powiedzieć o mojej postawie
służby w rodzinie czy wspólnocie, w której żyję? Czy jest
we mnie hojność i bezpretensjonalność? Czy moje
usługiwanie innym jest ciche i bezinteresowne?
W serdecznej rozmowie z Jezusem będę prosił, aby umocnił
moją wiarę, zwłaszcza w czasie trudnych doświadczeń.
Poproszę Jezusa, aby nauczył mnie postawy służby i
skromności, zwłaszcza wobec tych, z którymi żyję na co
dzień. Będę powtarzał żarliwie prośbę: „Przymnóż mi
wiary”.

Sodalicja Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z okazji
patronalnego święta zaprasza do zakupienia róż w
sobotę wieczorem 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.
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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2 PAŹDZIERNIKA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
4 października - św. Franciszka z Asyżu
Św. Franciszek czyli Jan Bernardone
urodził się w Asyżu w 1182 r. jako syn
zamożnego kupca. Początkowo żył
bogato i beztrosko, ale pod wpływem
łaski Bożej porzucił bogactwo i obrał
całkowite ubóstwo. Gdy zebrali się koło
niego towarzysze, założył Zakon Braci
Mniejszych, którzy oddawali się
wędrownemu kaznodziejstwu. Pod koniec życia otrzymał
na górze Alwerni stygmaty Męki Pańskiej. Umarł w
Asyżu 3 października 1226 r. a dwa lata później został
kanonizowany.
5 października - św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Helena Kowalska czyli siostra Faustyna
urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w
wielodzietniej rodzinie koło Łodzi. Gdy
miała 14 lat opuściła dom, by służąc u
zamożnych rodzin pomóc rodzicom.
Przez cały czas bardzo pragnęła życia
zakonnego. W lipcu 1924 r. zgłosiła się
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, a 1 sierpnia 1925 r. została
przyjęta do zgromadzenia. Jezus
przychodził do niej w wizjach i
objawieniach. 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała
Pana Jezusa Miłosiernego i otrzymała od Niego polecenie
namalowania obrazu z Jego wizerunkiem. Po cierpieniach
i chorobie zmarła w wieku 33 lat, 5 października 1938 r.
Została ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. przez Jana
Pawła II.
7 października Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej
Zwyczaj odmawiania różańca
sięga XII wieku.
Rozpowszechnili go
dominikanie. Modlitwą różańcową wzywano pomocy
Bożej, gdy Europa była zagrożona inwazją islamu. Sułtan
turecki chciał podbić całą Europę i zaprowadzić w niej
wiarę muzułmańską . Wtedy to ówczesny papież - św.
Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach
zaczął modlić się do Maryi odmawiając różaniec. Gdy 7
października 1571 r. odniesiono zwycięstwo pod Lepanto,
papież Pius V świadom, komu zawdzięcza cudowne
ocalenie Europy, ustanowił ten dzień świętem Matki
Bożej Rożańcowej aby wyrazić wdzięczność za ocalenie
chrześcijaństwa i zachęcić do gorliwości w tej modlitwie.
W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii
Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w
kościołach odmawiano różaniec przez cały październik

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

2 PAŹDZIERNIKA 2022
ŚW. JOANNA BERETTA MOLLA
– 100 rocznica urodzin i 60 rocznica śmierci

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku i Piątku
6 października - Pierwszy Czwartek

Św. Joanna Beretta Molla urodziła się 4 października
1922 roku w Megencie koło Mediolanu jako dziesiąte z
trzynaściorga dzieci Marii i Alberta. Dorastała otoczona
czułą troską rodziców. Czynnie brała udział w
działalności Akcji Katolickiej. Ukończyła studia
medyczne i uzyskała specjalizację z chirurgii. Od 1950
roku pracowała razem z bratem jako lekarz w przychodni
w Mesero we Włoszech.
Pragnęła pójść w ślady rodzeństwa i wyjechać na misje.
Długo modliła się do Matki Bożej o rozeznanie swojego
powołania. W 1949 roku poznała swojego przyszłego
męża, inżyniera Piotra Mollę. Z okresu narzeczeństwa
pochodzą poruszające listy św. Joanny do Piotra, które są
świadectwem tęsknoty i miłości oraz radości
oczekiwania na budowanie wspólnej przyszłości. Do dziś
stanowią one inspirację dla wielu par szukających głębi
relacji i istoty miłości.
We wrześniu 1955 roku Joanna i Piotr Molla pobrali się.
W listopadzie 1956 roku urodziła syna, w listopadzie
1957 roku córkę, a w lipcu 1959 roku drugą córkę. Na
początku czwartej ciąży stwierdzono u Joanny włókniaka
macicy. Jej słowa „Piotrze, przede wszystkim ratuj
dziecko” brzmiały w uszach jej męża do końca życia.
Zmarła wkrótce po narodzinach córki Joanny Emanueli,
rankiem 28 kwietnia 1962 roku. Została beatyfikowana
24 kwietnia 1994 roku i kanonizowana 16 maja 2004
roku przez papieża Jana Pawła II.

Modlimy się w tym dniu za Kapłanów i o nowe
powołania

7 października - Pierwszy Piątek

Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i
Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Jezusa za grzechy nasze. Msza Św. o godz.
7:00 wieczorem.

POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW
W niedzielę, 9 października podczas Mszy
św. o godz. 9:00 rano zostaną poświęcone
różańce dla dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej.
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

Modlitwa za wstawiennictwem
św. Joanny Beretty Molla
Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej
miłości nad tę, kiedy ktoś daje życie za osobę
ukochaną. Dziękujemy Ci, że dałeś nam w
osobie św. Joanny płomienny przykład
prawdziwej miłości i szacunku do życia.
Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli Jej przykład
życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli.
Odnów we wszystkich kobietach, żyjących na
całym świecie, zrozumienie sensu ich misji i
szacunku dla każdego życia, które jest darem
Boga, a na którego straży winny stać nawet
za cenę własnego życia. Daj nam łaskę, której
oczekujemy za wstawiennictwem św. Joanny,
która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie
złożyła swoje życie za życie innych. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
September 25, 2022 – 25 września 2022

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

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,945.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3,055.00)
Second Collection
$ 3,764.00

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 September 25
$500 - Isabel R. Lugo, Kazimierz Bator
$400 - Zdzisław i Irena Rybaltowski
$250 - Anonymous
$200 - Wojciech Wojtyrowski
$150 - K. Majka
$100 - William Kopec, Janusz
Kulawiak, Daniel i Bronisława
Gibala, Przemysław Pieniążkiewicz.

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

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 2

This week’s second collection is for the repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 2 października
Dzisiejsza druga składka przeznaczona
jest na naprawy i remonty.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

