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 - NOVEMBER 7
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Casey Jandura
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Walerya Wielgus,
+Sophie Skrenka
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Kevin Koziar, +Anna Jeleń, +Teresa Wojtyrowska
TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Casey Jandura
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Kevin Koziar, +Anna Jeleń, +Teresa Wojtyrowska
WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 9
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Casey Jandura
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Kevin Koziar, +Anna Jeleń, +Teresa Wojtyrowska
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Casey Jandura
8:00 AM - Health & blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Anna Jeleń, +Teresa Wojtyrowska
FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 11
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Casey Jandura
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Anna Jeleń, +Teresa Wojtyrowska, +Kamila i Ignacy
Sowińscy, +Krystyna i Stanisław Mróz, +Zofia i Maecin
Stachurscy, +Irena Dębowska w 3-cią roczn. śmierci
SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 12
8:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Casey Jandura

12:00 PM -Wedding - Tomasz Przepiórka & Katarzyna Strojny
2:00 PM -Wedding - Christopher Janowski & Sidorela Lulaj
4:00 PM -Wedding - Justin Blum & Angelica Solus

5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, +Michael Connolly Sr. & Jr.,+Irene Bork
7:00 PM - +Jerzy Olechno, +Katarzyna Rydzewski, +Janina
Armatez, +Anna Jeleń, +Teresa Wojtyrowska, +Stefania Tutaj
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 13
6:00 AM - O Boże błogosł. dla rodzin: Garbacz oraz Bacik,
+Bolesław Gidzinski on the anniv. Of death
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family, Health & Blessings for Larry Nazimek
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew, Janina Uss i zmarli z rodziny,
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny, +Lucjan
Milewski w 17-tą roczn. śmierci, Halina nRoszczewska, Stefania
Tutaj, +Franciszka Siuta w 20-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, +eresa Wojtyrowska, +Mary Stachowicz on
20th anniversary of death
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP dla
Tedy w 1-wszą roczn. urodzin, +Katarzyna Rydzewski, +Anna
Jeleń, +Janina Armatez, Teresa Wojtyrowska, +Jerzy Olechno
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.

If you would like to become our parishioner,
please contact our parish office.
Jeśli chcesz zostać
członkiem naszej wspólnoty,
zarejestruj się w naszym
biurze parafialnym.

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Gloria M. Bluj

† Władysław Wyrostek
† Barbara Dąbrowska
ST. HYACINTH BASILICA

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME
REFLECTION

Gospel: Luke 20:27-38
In today's Gospel, we hear about
an encounter between Jesus and
some Sadducees. The Sadducees
were a party of Judaism active in
Jesus' time, descended from the priestly family of
Zadok. They were literal interpreters of the written
Law of Moses, which means that they were in
disagreement with the position of the Pharisees, who
offered an oral interpretation of the Law of Moses.
The Sadducees are described in this Gospel as
opponents to the belief in resurrection. In the
dialogue presented here, we see an example of the
means of disputation that was common in first
century Judaism. The Sadducees use the example of
Levirate marriage, found in the Law of Moses, to
disprove belief in the resurrection. According
to Deuteronomy 25:5-10, if a man died without
producing an heir, the man's brother should marry
his wife and the offspring of this union would inherit
the property and carry on the name of the man who
had died. The Sadducees use this as an example to
challenge belief in the resurrection.
Jesus argues from the same written Law of Moses to
show that there is resurrection. Using the texts from
the Book of Exodus (Chapter 3) that describe Moses'
encounter with God in the burning bush, Jesus
shows that God is the God of the living, not the
dead. Here Jesus uses the same method and texts of
the Sadducees to counter them. As the Gospel text
suggests, he beat them at their own game!
More importantly, in this discourse Jesus shows the
limits of our imaginations when it comes to eternal
life. The Sadducees argued against resurrection
because of the limits of earthly existence. They did
not imagine another possibility for existence and
relationship with God. Jesus proposes that the
possibilities of resurrected life are beyond our
imaginations. Jesus' conclusion suggests something
else as well: To spend time worrying about
resurrected life is to miss the point. The point is
eternal relationship with God is possible, for God is
the God of the living, “. . . for to him all are alive.”

(loyolapress.com)

CHICAGO

NOVEMBER 6, 2022
LITURGICALLY SPEAKING
11/9 Dedication of the Lateran Basilica (c.324)
The Lateran Basilica was built by the
Emperor Constantine on the Lateran
Hill in Rome in about 324. The feast
of its dedication has been celebrated
in Rome on this date since the twelfth
century. In honor of the basilica, “the
mother and head of all the churches
of the City and the World,” the feast has been extended to
the whole Roman Rite
11/10 Pope St Leo the Great (- 461)
He was born in Etruria and became Pope in
440. He was a true shepherd and father of
souls. He repelled the invasions of the barbarians or alleviated their effects, famously
persuading Attila the Hun not to march on
Rome in 452 and preventing the invading
Vandals from massacring the population in
455.
11/11 St Martin of Tours (c.316 - 397)
He was ordained a priest and became bishop
of Tours. In his actions he gave an example
of what a good shepherd should be. He
founded monasteries, educated the clergy,
and preached the Gospel to the poor. He died
in 397 The famous story about St Martin is
that while a soldier in Amiens he gave half
of his military cloak to a beggar and later
had a dream in which the beggar revealed himself as Christ..
11/12 Saint Josaphat (c.1580 - 1623)
Josaphat joined the first monastery of the
order of St Basil to be united to the Catholic
Church: he was the first person to do so. He
was ordained priest and, eventually and
reluctantly, appointed bishop of Polotsk in
1617. Josaphat was murdered by a mob in
1623 while on a pastoral visit to Vitebsk.

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.
ST. HYACINTH BASILICA

32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME

NOVEMBER 6, 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.

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
CHICAGO

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

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia Łk 20, 27-38
Gdy zmartwychwstanę, będę
widział Boga .
Życie to podróż w jedną stronę – ku
śmierci. Jednak gdyby śmierć miała być ostatecznym
przeznaczeniem człowieka i absolutnym kresem, bylibyśmy
– świadomi tego – najbardziej nieszczęśliwi ze wszystkich
żyjących istot. Ale śmierć nie jest końcem, lecz bramą, a
dzisiejsze czytania mszalne rzucają wiele światła na dwa
fundamentalne pytania, które się z tym wiążą. Jedno dotyczy
samej możliwości życia wiecznego, zaś drugie – tego, jak
ono wygląda.
Siedmiu braci prześladowanych za wiarę w okresie wojen
machabejskich, w połowie II wieku przed Chrystusem, daje
niezłomne świadectwo swej wierności przepisom
pokarmowym starotestamentowego Prawa. Odmawiając
spożycia wieprzowiny, stają się świadkami jedynego Boga
oraz stróżami ojczystej tradycji. W obliczu rychłej śmierci
wyznają: „Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego
prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Niezłomnie
dają wyraz przekonaniu, że ważniejsze od tego, jak przeżyć,
jest – jak żyć. Takiego heroizmu nauczyła ich matka, dumna,
że jej synowie odważnie potwierdzili, iż Bóg jest Panem
życia.
Ten sam motyw pojawia się w epizodzie opisanym w
Ewangelii według św. Łukasza. Jezus, nawiązując do
powołania Mojżesza i płonącego krzewu, przypomina, że
gdy objawił się Mojżeszowi, Bóg obwieścił, iż jest „Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. W czasach
Mojżesza ci trzej patriarchowie Izraela nie żyli już od ponad
czterystu lat! Skoro Mojżesz słyszy o nich jako żyjących, to
znaczy, że nie umarli bezpowrotnie, lecz ich los jest nadal w
ręku Boga. Śmierć wyznacza kres doczesności, ale także
otwiera bramy wieczności. Patriarchowie nie są wyjątkiem,
„wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Wzgląd na tę prawdę jest
jednym z najważniejszych aspektów „wiecznego pocieszenia
i dobrej nadziei”, o której mówi św. Paweł w Drugim Liście
do Tesaloniczan. Stanowi również wielką zachętę do
unikania złego oraz cierpliwej wytrwałości w obliczu trudów
i przeciwności.
Lecz jak wygląda życie po śmierci? Nadal daje o sobie znać
podejście starożytnych saduceuszy, którzy zaprzeczali
możliwości życia wiecznego, bo wyobrażali je sobie jako
niekończące się powielanie doczesności. Hołdowali takim
wyobrażeniom i mnożyli niedorzeczne wątpliwości,
odzwierciedlające logikę doczesności narzuconą na
wieczność. Pułapką zastawioną na Jezusa miało być
nawiązanie do prawa lewiratu, czyli szwagrostwa, które
nakazywało bratu poślubienie jego bezdzietnej szwagierki.
Jezus naprawił ich myślenie, odpowiedziawszy, że
wieczność jest radykalnie odmienna niż porządek
doczesności. Ci, którzy staną się uczestnikami
zmartwychwstania, rozpoczną nowe życie, którego kształt
jest znany tylko Bogu. Miejsce niedorzecznych dociekań
powinna zająć modlitewna ufność: „Gdy zmartwychwstanę,
będę widział Boga” .

/ Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski /
CHICAGO

6 LISTOPADA 2022
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
9 listopada - ROCZNICA POŚWIĘCENIA

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

10 listopada - Wspomnienie św. Leona
Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła

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

11 listopada - Wspomnienie św. Marcina z
Tours, Biskupa

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

12 listopada - Wspomnienie św. Jozafata
Kuncewicza, Biskupa i Męczennika

Jozafat urodził się we Włodzimierzu
Wołyńskim około 1580 r. Jego rodzice byli
wyznawcami prawosławia. Po przyjęciu wiary
katolickiej, Jozafat wstąpił do Zakonu
Bazylianów. Przyjął święcenia kapłańskie i
został potem arcybiskupem Połocka. Rozwijał
pracę misyjną. Poniósł śmierć męczeńską w Witebsku 12
listopada 1623 r.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Project Rachel

A post-abortion healing hotline and referral service for
women and men. (312) 337-1962 (888) 456-HOPE
projectrachelchicago@gmail.com
PROGRAM RACHEL to ŻYWA
NADZIEJA!
Jeśli jesteś w ciąży i nie masz
oparcia w najbliższych - przyjdź,
pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś
i bardzo cierpisz - przyjdź,
wysłuchamy Cię i okażemy
zrozumienie! Jeśli dokonałaś aborcji
i twoje życie załamało się przyjdź, jest dla Ciebie nadzieja
i pomoc. Jeśli w dzieciństwie
doznałaś przemocy
i zaniedbania, to zadzwoń do
s. Maksymiliany Kamińskiej
MChR
773 656 7703

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.
CHICAGO

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

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
October 30, 2022 – 30 października 2022

6 LISTOPADA 2022
WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka $6,205.00
Budget for the week/Tygodniowy budżet
$10,000.00
Deficit/Deficyt
$(3,795.00)
Second Collection
$ 4,974.00

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 30

$725 - Anonymous
$500 - Zofia Rychtarczyk
$200 - Anna Ścisłowicz, Janusz Rakoczy,
$150 - Mieczysław Gaj
$100 - Michael McGuire, Stanisław
Rembelinski, Wojciech Wojtyrowski, Grażyna
& Stanley Wala.

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 - November 6

This week’s second collection
is for the repairs.
Thank you for your support.
II SKŁADKA - 6 listopada

Dzisiejsza druga składka
przeznaczona jest na naprawy i remonty.

Bóg zapłać za ofiarność.

CHICAGO

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our
website: sthyacinthbasilica.org
or
official parish Facebook
BAZYLIKA ŚW. JACKA

