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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 31
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dorota Wróbel, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Kevin Koziar
TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 1
All Saints Day / Wszystkich Świętych
6:00 AM - +Casey Jandura, +Gilbert Galarza, +Thaddeus & Christine
Czauz, +Bronisław & Sabina Karpuk
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
Health & Blessings for Larry Nazimek, +Anna & Józef
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Zmarłe Członkinie Sodalicji Św.
Teresy, +Katarzyna Rydzewski, +Kevin Koziar, +Anna Jeleń, +Jerzy
Olechno
5:30 PM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Za zmarłe Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, +Za
zmarłych Księży Zmartwychwstańców, +Za zmarłych z rodzin Sióstr
Misjonarek i Księży Zmartwychwstańców, +Stanisław, Zbigniew,
Janina Uss i zmarli z rodziny, +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny, +Dorota Wróbel, +Dariusz Mankiewicz,
+Władysław Kalamarz, +Aniela i Walenty Kalamarz, +Zofia i
Stanisław Wojtyna, +Maria i Tomasz Wojtyna, +Bronisława
Wojtyna, +Magdalena i Franciszek Kubat, +Aniela Pałka, +Anna i
Józef Bukowski, +Janina Armatez
WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 2
All Souls Day/Dzień Zaduszny
6:00 AM - +Casey Jandura, +Gilbert Galarza
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
Health & Blessings for Larry Nazimek
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki, +Anna Jeleń, +Kevin Koziar,
+Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski
7:00 PM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Dorota
Wróbel, +Janina Armatez
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - NOVEMBER 3
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura
8:00 AM - For vocations to the priesthood & religious life, Health &
blessings for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - O nowe powołania kapłańskie i zakonne, +Jerzy Olechno
+Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, +Kevin Koziar, +Janina
Armatez, +Stanisław Osika w 18-tą rocznicę śmierci, +Stanisława i
Ferdynand Maksym
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - NOVEMBER 4
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura, +Jacquelyn Taylor on 1st anniversary of death
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +The Connoly
Sr&Jr,Czajkowski &Gagola Families, +Deceased members of the
Frank & Eleanore Novak Family
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus for our sins
7:00 PM - Intencja wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za
nasze grzechy, +Ks. Adam Piasecki, +Jerzy Olechno, +Katarzyna
Rydzewski, +Anna Jeleń, +Kevin Koziar, +Janina Armatez, +Za
dusze w czyśćcu cierpiące
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - NOVEMBER 5
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
+Casey Jandura
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family,
Living & deceased members of Valdez, Nieves, Ano Gapasin
Families, +Michael Connolly Sr. & Jr.,+Irene Bork
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń,
+Kevin Koziar, +O pokój wieczny dla Józefa Filip, Janina Armatez
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 6
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, +Chester Grosse
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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.
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Jerzy
Olechno, +Lucjan Milewski w 17-tą roczn. śmierci, +Ks. Adam
Piasecki, Władysław Cyran, + Józef i Wacława Pilichiewicz, +Jan
Stankiewicz, +Kevin Koziar, +Julianna i Czesław Miśkowiec,
+Maria i Stanisław Kukułka, +Anna i Józef Kukułka, +Stefania i
Józef Łyszczarczyk, +Helena i Józef Cabała, + Sylwia
Frankpanczko, +Józef Radzewicz w 19-tą roczn. śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +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, +Ted Mitrenga
12:30 PM - 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, +Katarzyna Rydzewski, +Anna Jeleń, +Janina
Armatez, +Maciej i Zofia Wiśniewscy, +Tadeusz i Ryszard
Gołębiowski, +Elżbieta i Bronisław Trojniak, +Leonia i
Władysław Trojniak

ST. HYACINTH BASILICA

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION

Gospel: Luke 19:1-10
In Jesus' day, tax collectors were
not popular people. They were
collaborators with the Romans and
were despised by many Jewish
people. The tax system allowed them to charge more
than what was required so that they could make a
profit for themselves. Thus, they were considered
sinners by their countrymen. Observers in the crowd
that day grumble because Jesus dines with a sinner.
Throughout Scripture, Jesus' choice of dinner
companions set him apart from other observant Jews
of his time. In first century Jewish culture, to dine
together was to show a bond of fellowship and peace
among those at the table. Observant Jews did not
generally dine with foreigners and sinners. Yet,
Jesus chooses to honor the tax collector, Zacchaeus,
by staying at his house.
Even before Jesus comes to his home, Zacchaeus
shows himself to be someone in search of salvation.
Zacchaeus, described as short in stature, climbs a
tree in order to see Jesus. We know from Luke's
description that Zacchaeus was no ordinary tax
collector; he was, in fact, the chief tax collector and
a person of some wealth. In his search for salvation,
he humbled himself by making a spectacle of
himself by climbing a tree.
Jesus recognizes the faith of this tax collector
exhibited in his search for salvation and calls him
down from the tree. In the hospitality he extends to
Jesus and in his conversion of heart, Zacchaeus is
raised up by Jesus as a model of salvation.

(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.
CHICAGO

OCTOBER 30, 2022
LITURGICALLY SPEAKING
11/1 All Saints Day Solemnity-Holy Day of Obligation
Masses: 6:00 am , 8:00 am, 5:30 pm - English
12:30 pm, 7:00 pm - Polish
Christians have been honoring
saints and martyrs since at
least the second century AD.
Initially the calendars of saints
and martyrs varied by location, with churches honoring
local saints. However, gradually feast days became more universal. The first reference to a general feast celebrating all
saints occurs in St Ephrem the Syrian (d. AD 373). St. John
Chrysostom (d. AD 407) assigned a day to the feast, the first
Sunday after Pentecost, where in the Eastern Churches the feast
is celebrated to this day. In the West, this date was probably
originally used, and then the feast was moved to May 13th. The
current observance (November 1) probably originates from the
time of Pope Gregory III (d. AD 741)
11/2 All Souls Day
Masses: 6:00 am , 8:00 am English
12:30 pm, 7:00 pm - Polish
THIS YEAR ON A SOUL DAY
WE INVITE YOU TO THE HOLY MASS
IN THE CEMETERY OF ST. ADALBERT
AT 2:00 PM

All Souls’ Day is a day for commemoration of all the faithful
departed, those baptized Christians who are believed to be
in purgatory because they died with the guilt of lesser sins on
their souls. Roman Catholic doctrine holds that the prayers of
the faithful on earth will help cleanse these souls in order to fit
them for the vision of God in heaven, and the day is dedicated
to prayer and remembrance.
11/3 Saint Martin de Porres (1579 - 1639)
He was born in Lima in Peru, the illegitimate son
of a Spanish nobleman and a black ex-slave. His
mother gave him a Christian education and he
became a pharmacist and a nurse. Despite his
father’s opposition he entered the Dominican
Order as a lay brother in 1603 and spent his life
working for the sick and the poor. Many people
of all ranks would come to him for advice. He had a great devotion to the Holy Eucharist. He has been named as a patron
saint of those of mixed race.

11/4 St Charles Borromeo (1538 - 1584)
He was born in a castle on the shores of Lake
Maggiore in northern Italy, to a powerful family.
He was related to the Medici through his mother.
As the second son, he was destined for a career in
the Church from an early age. He received a doctorate in civil and canon law at the University of
Pavia, and when his uncle was elected Pope Pius IV in 1559 he
was summoned to Rome and made a cardinal.
He played a large part in the diplomatic efforts that led to the
reopening in 1562 of the reforming Council of Trent, suspended since 1552. He set up the Confraternity of Christian Doctrine to teach children the faith: it was the beginning and inspiration of the Sunday School movement. When famine struck
the province, he fed 3,000 people at his own expense for three
months and inspired others to do likewise.
ST. HYACINTH BASILICA

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME
„Świątynia znakiem Boga - serce ludzkie
świątynią Boga”
W Polsce, ostatnia
niedziela października
jest przeznaczona na
obchód rocznicy
poświęcenia kościoła
własnego, czyli
parafialnej świątyni, w
której „gromadzi się
wspólnota chrześcijańska,
aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne,
wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować
sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy
Sakrament Eucharystii”.
Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej
uroczystych aktów liturgicznych, a obchód rocznicy tego
wydarzenia jest podniesiony do rangi uroczystości. Gdy
dom, w którym się gromadzimy w każdą niedzielę, był
jeszcze na etapie projektu, miał już wytyczony cel i
zadanie: miał być miejscem spotkania człowieka z
Bogiem i służyć jednoczeniu się ludzi z ich Stwórcą i
Ojcem. Do chwili poświęcenia był jedynie zwykłym
budynkiem. Po poświęceniu stał się „domem Bożym i
bramą niebios (...) arką przymierza i mieszkaniem Boga
z ludźmi”.
Dzień poświęcenia kościoła jest porównywalny z
chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga
przez chrzest; budynek - przez poświęcenie i
namaszczenie. Dzisiaj dziękujemy Bogu, że pozwolił
wznieść, z Jego darów, tę świątynię - tę „arkę
przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności
wśród nas. Spoglądamy z dumą i radością na tę
świątynię, gdyż jest ona znakiem wszystkich wierzących
i każdego z osobna. Słowem „Kościół” określamy
wszystkich wierzących w Chrystusa i przez chrzest
oddanych Mu na własność. Tym samym słowem
nazywamy poświęcony i namaszczony budynek miejsce, w którym dostępujemy Bożego miłosierdzia i
otrzymujemy pokarm na życie wieczne.
Świątynia, stanowi trwałą i harmonijną całość, jest
symbolem jedności „Aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
jedno w nas” (J 17, 21).
Chrześcijanie stają się prawdziwym Kościołem Jezusa
Chrystusa i żywą świątynią Boga na ziemi, gdy trwają w
jedności.
Wdzięczni za dar naszej
bazyliki możemy śpiewać:
„Nie rzucim, Chryste,
świątyń Twych, nie damy
pogrześć wiary. (...) Bronić
będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg".
CHICAGO

OCTOBER 30, 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
any changes.

The Pope's monthly Intentions - November 2022

For children who suffer

We pray for children who are suffering,
especially those who are homeless,
orphans, and victims of war; may they
be guaranteed access to education and
the opportunity to experience family
affection .

First Thursday, Friday and Saturday of the Month
November 3rd is the first
Thursday of the Month. As a
parish family we pray for
vocations to the priesthood
and religious life.
November 4th 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.
On Saturday November 5th , after the 8:00 am Mass,
we pray the Divine Mercy Chaplet.

ANNOUNCEMNET

The following is a partial list of churches
that have evening masses for those who may
need to attend Sunday mass after 12:30 pm.
St. John Cantius
St. Mary of the Angels
Old St. Patrick’s
St. Clement

5:00 pm
7:15 pm
5:00 pm and 8:00 pm
4:30 pm and 7:00pm
ST. HYACINTH BASILICA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia Łk 19, 1-10
O co proszę? O prawdziwą
pokorę serca i uzdrowienie z
pychy.
Będę szedł blisko Jezusa, który przechodzi przez Jerycho.
Zwrócę uwagę na gromadzący się tłum ludzi, który zewsząd
schodzi się do Niego. Zauważę Zacheusza, który wspina się
na drzewo, aby Go zobaczyć (ww. 1-4).
Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przechodzi przez
„miasto” mego życia. Czy Jego obecność jest dla mnie
ważna? Czy szukam Go na modlitwie? Czy dostrzegam Go
w codziennych wydarzeniach?
Wsłucham się w Jezusa, który woła Zacheusza (w. 5).
Zauważę konsternację na twarzach ludzi. Są zdziwieni i
zgorszeni, że idzie właśnie do „takiego grzesznika” (w. 7).
Zacheusz szuka spotkania z Jezusem pomimo wszystko.
Czy wierzę, że Jezus chce się spotykać ze mną pomimo
ludzkich spojrzeń. Czy nie szemrze we mnie tłum, który
zabrania mi spotykać się z Nim, i który mnie odrzuca z
powodu mojego grzechu?
Odszukam wzrok Jezusa. Zobaczę, jak patrzy na mnie i
mówi: „Muszę zatrzymać się w twoim domu” (w. 5). Jakie
uczucia budzą się we mnie, gdy słyszę te słowa? Co
chciałbym powiedzieć Jezusowi?
Wejdę do domu Zacheusza. Będę wpatrywał się w
szczęśliwą twarz, rozpromienione oczy celnika. Spotkanie z
Jezusem przemienia go (w. 8). Zostawił na zewnątrz
oskarżenia tłumu. W słowach i spojrzeniu Jezusa doznaje
uzdrowienia z grzechu.
Słuchanie słowa Jezusa, kontemplacja Jego spojrzenia będą
przemieniały moje życie. Zaproszę Jezusa do mego serca i
będę prosił Go, aby uwolnił mnie od pokusy skupiania się
na moralnej biedzie. W prostocie wyznam Mu swój grzech i
będę kontemplował Jego miłosierną miłość.
Wyznam Mu: „Wierzę, że przyszedłeś szukać i zbawić to,
co zginęło (w. 10)”.

/Krzysztof Wons SDS/

30 PAŹDZIERNIKA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

4 listopada - św. Karola Boromeusza
Urodził się w Aronie w 1538 roku, w
lombardzkiej rodzinie
arystokratycznej. Był biskupem i
kardynałem Mediolanu w okresie
kontrreformacji. Starał się
wprowadzić w życie postanowienia
Soboru Trydenckiego w swojej
diecezji. Został zapamiętany
szczególnie z racji swojej intensywnej
działalności duszpasterskiej i dzieł charytatywnych,
zwłaszcza w czasie poważnej epidemii dżumy w 1576
roku. Zmarł w 1584 roku w Mediolanie, a został
kanonizowany w roku 1610.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 6 listopada
na Mszę św. o godz. 12:30 pm w ich intencji
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA LISTOPAD

Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią te, które żyją na ulicy, ofiary wojen,
sieroty - miały dostęp do edukacji i
mogły na nowo zaznać uczucia ze
strony rodziny.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku i Pierwszej Soboty miesiąca
3 listopada - Pierwszy Czwartek

W pierwszy czwartek modlimy się w intencji
nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

4 listopada - Pierwszy Piątek

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

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

5 listopada - 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 nasze grzechy.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

30 PAŹDZIERNIKA 2022

1 listopada - Uroczystość Wszystkich
Świętych

Uroczystość ta sławi Kościół triumfujący: wraz ze
świętymi wyniesionymi do chwały ołtarzy wspomina
się w tym dniu „wszystkich sprawiedliwych” z
każdego języka, rasy i narodu, których imiona są
zapisane w Księdze Życia.

Porządek Mszy Świętych w naszej bazylice:
12:30 pm, 7:00 pm - w jęz. polskim
6:00 am, 8:00 am, 5:30 pm - w jęz. angielskim

2 listopada - Wspomnienie Wszystkich

Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny
Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do
Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym
zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych,
którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości,
czyli czyśćca, który jest "przedsionkiem nieba".

Msze święte w dniu 2 listopada w naszej bazylice:
12:30 pm, 7:00 pm - w jęz. polskim
6:00 am, 8:00 am - w jęz. angielskim

W TYM ROKU W DZIEŃ ZADUSZNY
ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ
NA CMENTARZU ŚW. WOJCIECHA
O GODZINIE 2:00 PM

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać,
Panie,
a światłość
wiekuista
niechaj im
świeci.
Niech
odpoczywają w pokoju. Amen.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 23, 2022 – 23 października 2022

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

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,891.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3,109.00)
Second Collection
$ 3,645.00

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.

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

Weekend of October 23
$400 - Wojciech
Wojtyrowski
$275 - Anonymous
$150 - Zbigniew Giza,
Roberta Skrenka
$130 - Joanna Rafacz & Joze Gomez Parra
$100 - Joseph Kopinski, Andrzej Stopka,
Bogusław Noga, Anna Ścisłowicz, A.
Balenda, John’s Upholstery.

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 30

This week’s second collection
is for the repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 30 października

Dzisiejsza druga składka
przeznaczona jest na naprawy i remonty.

BAPTISM / CHRZTY

Emily Olivia Bajerczak
Amelia Zelek

Bóg zapłać za ofiarność.

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

