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
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. – 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
8:00 AM - 8:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

4TH SUNDAY OF ADVENT - DECEMBER 23, 2018
CHRISTMAS - DECEMBER 25, 2018

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - December 24
6:00 AM - †Michael Skrenka;
7:00 AM - †Czesław Kiercul;
8:00 AM - God’s blessings for
Resurrectionists;
9:00 PM - †Rose Marie Manicke; †Lisa G.
Manicke; †James Talant; †Robert Zlotek;
12:00 AM - O zdrowie i Boże błog. i potrzebne łaski dla Ewy i
Adama z ok. imienin; O zdrowie i Boże błog dla rodzin Świątek,
Kramarski, Oszust, Kyc, Kamiński, Bojda i Urban; O zdrowie i Boże
błog. dla Ireny i Heleny; O błog. dla całej rodziny Urbaniak;
†Władysława Wicek; †Jan Wesołowski; †Władysław Urban; †Zofia i
Stanisław Zwolski; †Andrzej i Karolina Kamińska; †Zofia i Antoni
Świątek; †Zofia i Rajmond Stankiewicz; †Mirosław Laskowski;
†Władysław, Janina, Bolesław Laskowski; †Alfons Muklewicz;
†Maria Kisło; †Leokadia i Jan Janowski; †Janina i Stanisław
Dominiak; †Kazimiera, Bolesław, Jan i Sławomir Dobkowski;
+Za dusze w czyśćcu cierpiące;

TUESDAY / WTOREK - December 25
7:30 AM - †Ted Mitrenga; †Jan Plewa; †Sophie & James Skrenka;
9:00 AM - Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. i opiekę Bożą na rok 2019 dla
rodzin: Piotrowski, Macugowski, Chołczyński,
Rusi, Jaworski, Sobczyk i Pieczeluk; †Stanisław
Lis w 2. rocz. śmierci, †Grzegorz Czarnik; †Jan
Wesołowski; †Zofia Klimaszewska; †Stefan i
Paulina Piotrowski; †Władysław i Józefa
Fedorczyk +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Michał
Jabłoński, +Jan Żak;
10:45 AM - Christmas blessings for Connolly Family; Health and
blessings for Art & Deborah Misiewicz; †Joseph & Jean Tokarz;
†AJ Labinpuno Villasin; †Walter & Stephanie Misiewicz;
†Władysława Paciorko;
12:30 PM - O zdrowie, nadzieję i opiekę Matki Bożej dla Nancy
Pines; †Bronisław i Genowefa Pasik; †Zofia i Czesław Staniszewski;
†Zofia i Romuald Stankiewicz; †Mirosław Laskowski; †Władysław,
Janina, Bolesław Laskowski; †Alfons Muklewicz; †Maria Kisło;
†Leokadia i Jan Janowski; †Janina i Stanisław Dominiak;
†Kazimiera, Bolesław, Jan i Sławomir Dobkowski;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

FRIDAY / PIĄTEK - December 28
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank
7:00 AM - †Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - +Zmarli księża zmartwychwstańcy
7:00 PM - +Za dusze w czyśćcu cierpiące;

SATURDAY / SOBOTA - December 29
6:00 AM - +Poor souls in purgatory
7:00 AM - †Halina Sadkowska; †Za dusze w czyśću cierpiące;
8:00 AM - God’s blessing for Paul
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork;
†Władysława Paciorko;
7:00 PM - †Łukasz Dominików; †Halina Sadkowska; +Za dusze w
czyśćcu cierpiące;

SUNDAY / NIEDZIELA - December 30
6:00 AM - Health and God’s blessings for Resurrectionists;
7:30 AM - Health and blessings for Beatriz & her family; †Jan
Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Władysława Wicek; †Jan
Wesołowski; †Zofia Klimaszewska;
10:45 AM - God’s blessing for Nini Centeno & her family
12:30 PM - O Boże błog. dla Barbary i Jarosława Szeszko w 50.
rocznicę ślubu, oraz błog. dla ich dzieci z rodzinami; †Józef i
Władysława Ciołek; †Antoni Zalewski; +Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

BAPTISM / CHRZTY
Gabriel William Machlowski-Dechant

Liam Violanda
Leo Nathan Samborski

WEDNESDAY / ŚRODA - December 26
6:00 AM - †George Harris;
7:00 AM - O dary Ducha Św. i błog. Boże dla Iwony i jej rodziny;
†Aniela Kardaś w 1. rocznicę śmierci;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; †Poor souls in
purgatory;
12:30PM - W intencji Doroty i Mirosława oraz Anny i Dariusza
Sojdy z okazji 27. rocznicy ślubu o Boże błog. oraz w intencji całej
rodziny, dzieci i przyjaciół o Boże błog. na cały rok 2019; †Zmarli z
rodzin: Lakienta, Lasota, Rudnik, Banaś, Antoń, Kwiecień, Soyda,
Radkowski i Gondek; †Aniela Kardaś w 1. rocz. śmierci;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla księży i sióstr posługujących w
naszej parafii; +Za dusze w czyśćcu cierpiące;

THURSDAY / CZWARTEK - December 27
6:00 AM - For the Holy Father
7:00 AM - O Boże błog. dla Pawła i jego rodziny
8:00 AM - For God’s blessing for parishioners & benefactors;
7:00 PM - †Jan Plewa; +Za dusze w czyśćcu cierpiące;

PARISH STAFF

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy - NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Secretary / Sekretarka - KATARZYNA WIETRZAK

FOURTH SUNDAY OF ADVENT

A Christmas Reflection
by Pope Francis
“Dear Brothers and Sisters, Happy Christmas!
In Bethlehem, Jesus was born of the Virgin Mary. He
was born, not by the will of man, but by the gift of the love of
God our Father, who “so loved the world that he gave his onlybegotten Son, that whoever believes in him should not perish
but have eternal life” (Jn 3:16).
This event is renewed today in the Church, a pilgrim
in time. For the faith of the Christian people relives in the
Christmas liturgy the mystery of the God who comes, who
assumes our mortal human flesh, and who becomes lowly and
poor in order to save us. And this moves us deeply, for great is
the tenderness of our Father.
The first people to see the humble glory of the Savior,
after Mary and Joseph, were the shepherds of Bethlehem. They recognized the sign proclaimed to them by the angels and adored the Child. Those humble and watchful men are
an example for believers of every age who, before the mystery
of Jesus, are not scandalized by his poverty. Rather, like Mary,
they trust in God’s word and contemplate his glory with simple
eyes. Before the mystery of the Word made flesh, Christians in
every place confess with the words of the Evangelist John:
“We have beheld his glory, glory as of the only-begotten Son
from the Father, full of grace and truth” (Jn 1:14).
Today, as the winds of war are blowing in our world
and an outdated model of development continues to produce
human, societal and environmental decline, Christmas invites
us to focus on the sign of the Child and to recognize him in the
faces of little children, especially those for whom, like Jesus,
“there is no place in the inn” (Lk 2:7). We see Jesus in the
many children forced to leave their countries to travel alone in
inhuman conditions and who become an easy target for human
traffickers. Through their eyes we see the drama of all those
forced to emigrate and risk their lives to face exhausting journeys that end at times in tragedy. I see Jesus again in the children I met during my recent visit to Myanmar and Bangladesh,
and it is my hope that the international community will not
cease to work to ensure that the dignity of the minority groups
present in the region is adequately protected. Jesus knows well
the pain of not being welcomed and how hard it is not to have
a place to lay one’s head. May our hearts not be closed as they
were in the homes of Bethlehem.
The sign of Christmas has also been revealed to us: “a
baby wrapped in swaddling clothes” (Lk 2:12). Like the Virgin
Mary and Saint Joseph, like the shepherds of Bethlehem, may
we welcome in the Baby Jesus the love of God made man for
us. And may we commit ourselves, with the help of his grace,
to making our world more human and more worthy for the
children of today and of the future.
May the birth of Christ the Savior renew hearts,
awaken the desire to build a future of greater fraternity and
solidarity, and bring joy and hope to everyone.
Happy Christmas!
CHICAGO

DECEMBER 23, 2018
CHRISTMAS MASS SCHEDULE
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD
MSZY ŚWIĘTYCH
CHRISTMAS EVE - Monday, December 24
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - 24 grudnia
6:00 AM - Mass in English / Msza po angielsku
7:00 AM - Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 AM - Mass in English / Msza po angielsku

9:00 PM - Shepherds’ Mass in English/Pasterka po ang.
12:00 AM - Shepherds’ Mass in Polish /Pasterka po pol.
CHRISTMAS DAY - Tuesday, December 25
BOŻE NARODZENIE - Wtorek, 25 grudnia
7:30 AM - Mass in English / Msza po angielsku
9:00 AM - Mass in Polish / Msza po polsku
10:45 AM - Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM- Mass in Polish / Msza po polsku
5:00 PM - Mass in English / Msza po angielsku
6:30 PM - Mass in Polish / Msza po polsku
ST. STEPHEN - Wednesday, December 26
ŚW. SZCZEPANA - Środa, 26 grudnia
6:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
7:00 AM Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM Mass in Polish / Msza po polsku
7:00 PM Mass in Polish / Msza po polsku
NEW YEAR’S EVE - Monday, December 31
SYLWESTER - Poniedziałek, 31 grudnia
7:00 PM - Mass in Polish
NEW YEAR’S DAY - Tuesday, January 1
NOWY ROK - Wtorek, 1 stycznia
7:30 AM - Mass in English / Msza po angielsku
9:00 AM - Mass in Polish / Msza po polsku
10:45 AM - Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM- Mass in Polish / Msza po polsku
5:00 PM - Mass in English / Msza po angielsku
6:30 PM - Mass in Polish / Msza po polsku
NO CONFESSIONS
DECEMBER 24TH, 25TH
AND 26TH.
NIE BĘDZIE SPOWIEDZI
24, 25 I 26 GRUDNIA
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

FOURTH SUNDAY OF ADVENT

DECEMBER 23, 2018
“And the Word became flesh
and made his dwelling among us " (J 1, 14)

Dear Parishioners, Guests and Friends of Saint Hyacinth Basilica.
More than two thousand years ago in Bethlehem, in a small town in the land of Judah,
Jesus Christ, the promised Messiah, the Son of Eternal God, came into the world.
Announced through the centuries, He came in time. He came for man to redeem the
human race and give him the opportunity of eternal salvation. "He came to His own
and his own people did not accept Him”(J 1, 11) From this moment, history came to
pass but God, in the person of his Son, constantly comes and remains "among us".
Are we still waiting for God? Is He still important to us? Are we searching enough for the truth about our God?
What is He like, how does He reveal Himself?
The mystery of our faith can help us find the right answers to these questions.
How we can accomplish this? “Faith working through love” (Gal 5:6) becomes a new criterion of understanding and action that changes the whole of man’s life (cf. Rom 12:2; Col 3:9-10; Eph 4:20-29; 2 Cor 5:17). Is this how it

is in our life? The opportunity to share a living faith in our local community becomes the 125th Year Jubilee of Saint
Hyacinth Parish; the celebration that began on December 2th, 2018. During this time, we will need to constantly look to
Jesus Christ, “who leads and perfects our faith” (Heb 12:2); in Him, all the anguish and longing of the human heart is
fulfilled.
The joy of love, the answer to the drama of suffering and pain, the power of forgiveness in the face of an offense
received and the victory of life over the emptiness of death – all of these are fulfilled in the mystery of his Incarnation
and sharing of our human weaknesses. From this mystery we begin and return in our pilgrimage of faith. All this begins
with the birth of the Son of God in our hearts, the birth of Love! If we do not open ourselves up to this truth and we do
not change anything in our personal and family lives, we will lose another chance.
Let these words addressed to my Parishioners not only be pious wishes for Christmas but let it be a challenge to
take a personal and communal commitment to continue building the Body of Christ in which each of us has a personal
involvement. During your celebration with loved ones, we offer our deepest wishes and continued remembrance in

our prayers.

Merry Christmas and a Blessed New Year 2019 to you and your families:
Rev. Stanisław Jankowski,CR
Rev. Adam Piasecki,CR
Rev. Stanisław Lasota,CR
Rev. Steven Bartczyszyn, CR
Missionary Sisters and Staff of St. Hyacinth
OFFERING ENVELOPES FOR 2019

Opłatki

Parish envelopes for 2019 have already been mailed. If you
The traditional Polish Christmas wafers;
do not receive them by the end of the December, please
Opłatki; are available in the sacristy after all
contact the parish office. Just a reminder, they will mailed Masses. There are 5 wafers per package. We are asking
quarterly so you will be receiving envelopes for January, for a $2.00 donation per package.
February and March. The next set of
STREET BANNERS
envelopes will be mailed in March, and
these will be for April May and June.
On the occasion of our 125th Jubilee we
For address change or any updates, please
would like to have beautiful banners that will
contact the office as soon as possible.
be hung all year 2019 on the Avondale district
pillars. If you would like to sponsor one of the
MERRY CHRISTMAS
street banners, please contact our office for
The Parish Office will be closed
December 24 - 26. The office will
more details (773) 342-3636 or email us at:
reopen on Thursday, December 27.
info@sthyacinthbasilica.org
CHICAGO

ST. HYACINTH BASILICA
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„A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami” (J 1, 14)
Drodzy Parafianie, Goście i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem, w małej mieścinie w Ziemi
Judzkiej, przyszedł na świat Jezus Chrystus obiecany Mesjasz, Syn
Wiecznego Boga. Zapowiadany przez wieki przyszedł w czasie. Przyszedł
dla człowieka, aby rodzaj ludzki odkupić i ukazać mu szansę na wieczne
zbawienie. „Przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11) Od tego
momentu upłynęło wiele czasu historii, a Bóg w osobie swego Syna
nieustannie przychodzi i pozostaje „między nami”.
Czy jeszcze czekamy na Boga? Czy jest On jeszcze dla nas ważny i istotny? Czy dostatecznie poszukujemy
prawdy o naszym Bogu? Jaki On jest, jak się objawia? Tym pytaniom wychodzi nam na przeciw tajemnica naszej
wiary. „Wiara, która działa przez miłość” (Ga 5,6) staje się nowym kryterium myślenia i działania, które przemienia
całe życie człowieka” (Rz 12,2; Kol 3, 9-10; Ef 4, 20-29, 2Kor 5,17). Czy tak jest i w nas?
Okazją do dzielenia się żywą wiarą w naszej lokalnej wspólnocie staje się Rok Jubileuszowy 125 lecia istnienia
naszej parafii, którego obchody rozpoczęliśmy 2 grudnia. „W tym roku będziemy nieustannie kierować wzrok ku
Jezusowi Chrystusowi, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2); w Nim znajduje pełny sens
wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca. Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w
obliczu zniewagi i zwycięstwo życia nad nicością śmierci – wszystko znajduje swój pełny sens w tajemnicy Jego
Wcielenia. Od tej tajemnicy rozpoczynamy i do niej powracamy w naszej pielgrzymce wiary. Wszystko rozpoczyna się
od narodzin Syna Bożego w naszych sercach. A są to narodziny Miłości! Jeżeli nie otworzymy się na tę prawdę i tego
nie dokonamy w naszym osobistym i rodzinnym życiu, zatracimy kolejną szansę.
Niech te słowa kierowane do moich Parafian będą nie tylko pobożnym życzeniem na Boże Narodzenie, ale
niech się staną wyzwaniem do podjęcia osobistego i wspólnotowego wysiłku dla ciągłego budowania Ciała
Chrystusowego, w którym każdy z nas ma swój osobisty udział.
Na czas wspólnego świętowania w gronie najbliższych składamy życzenia płynące z serca i zapewniamy
wszystkich o naszej modlitwie i naszej pamięci.

Wesołych Świąt i Błogosławionego Nowego Roku 2019 dla was i waszych rodzin, życzą:
Ks. Stanisław Jankowski, CR
Ks. Adam Piasecki, CR
Ks. Stanisław Lasota, CR
Ks. Steven Bartczyszyn, CR
Siostry Misjonarki oraz grono współpracowników

THE LIRA ENSEMBLE
invite you to a concert of

Polish & American Carols
with Polish Patriotic Music
Concert to be held at St. Hyacinth Basilica
on January 6, 2019 at 3:00 PM

Discounted tickets are available at the parish office.
Children to age 16 free.

CHICAGO

KONCERT KOLĘD
I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
w wykonaniu „LIRA ENSEMBLE”
odbędzie się w bazylice Św. Jacka
w niedzielę, 6 stycznia 2019 o godzinie 3:00 PM

Zniżkowe bilety dla parafian można nabyć w biurze
parafialnym. Dzieci do lat 16 - wstęp bezpłatny

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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ZNACZENIE WIGILII

WIGILIA DLA
SAMOTNYCH I
BEZDOMNYCH
W poniedziałek, 24 grudnia, o godz.
12:00 w południe zapraszamy wszystkich samotnych i
bezdomnych na Wigilię do naszej parafii. Wszystkich
chętnych, którzy chcą przeżyć razem z nami obiad
wigilijny prosimy o wcześniejsze zapisanie się w
kancelarii parafialnej. Zapraszamy również
wolontariuszy do pomocy w zorganizowaniu tej
szczególnej wieczerzy. Patronem i sponsorem medialnym
wigilii jest Radio 1030 oraz TV Polvision.
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,
Narodziny Jezusa zostały zamknięte
ramami dwóch ważnych wędrówek. Udał się
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem… z
poślubioną sobie Maryją… (Łk 2,4-5) On wstał, wziął w
nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu…(Mt 2,14)
Są nimi podróż do Betlejem i narodzenie Jezusa, a następnie
wyprawa Świętej Rodziny do Egiptu, jako uchodźców
szukających schronienia przed przemocą Króla Heroda. Te
wędrówki są odbiciem naszego świata i naszego własnego
życia. Szczególnie w tym okresie, kiedy podążamy w
wyprawie kontemplacji nad Słowem, które stało się ciałem,
nad Emmanuelem, Bogiem z nami podczas Jego narodzin.
Jesteśmy również świadomi niebezpiecznych wędrówek
wielu, którzy uciekają przed przemocą lub muszą żyć w jej
otoczeniu. Niech ten czas odnowy pomoże nam skierować
wzrok na obietnicę Pana, że to On sam bezpiecznie
doprowadzi nas do domu, jeśli będziemy podążali wraz z
Nim. Niech ta obietnica odnowi naszą radość i nadzieję.
Niech Pan błogosławi Wam i Waszym najbliższym
w tym świętym czasie.

Wigilia to dzień poprzedzający
święto Bożego Narodzenia, a
zarazem kończący okres
Adwentu. Najważniejszym
elementem obchodów jest
uroczysta wieczerza w gronie najbliższych. Tradycyjnie
rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej
gwiazdki, symbolizującej Gwiazdę Betlejemską, która
prowadziła trzech królów. Kolację rozpoczyna wspólna
modlitwa i odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu
Jezusa. Wigilii towarzyszą zwyczaje i symbole: pod
obrus zwykle wkłada się sianko – nawiązując do żłóbka,
miejsca narodzin Jezusa. Na stole pozostawia się również
dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Zanim
goście skosztują przygotowanych potraw, wszyscy
składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem,
symbolizującym miłość i przebaczenie. Zgodnie z
tradycją na stole wigilijnym powinno znaleźć się 12 dań,
a każdy z uczestników wieczerzy powinien skosztować
każdego z nich, by zapewnić sobie pomyślność w
nadchodzącym roku. Najbardziej typowe dania wigilijne
to ryba (karp), barszcz z uszkami, pierogi z kapustą lub
grzybami, kutia (na Podlasiu) czy makówki (na Śląsku).
Polacy zwykle nie spożywają tego dnia mięsa w
poszanowaniu dla wielowiekowej tradycji. Wigilia jest
również często dniem wręczania sobie prezentów. W
wielu domach po kolacji rozbrzmiewają kolędy. Wigilia
jest najbardziej rodzinnym dniem w całym roku.
MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy
pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia,
zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy,
opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa
jako naszego Odkupiciela.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak
miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się
chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a
zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy.
Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę.
Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i
przeżywających jakiekolwiek cierpienia.
W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą
ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem
i innych zakątkach Ziemi Świętej.
Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje.
Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i
wyznawcami różnych religii.
Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą
Ziemię Świętą.
Ulecz z nienawiści serca żydów,
muzułmanów i chrześcijan.
Pomóż im przebaczyć wzajemne
urazy i krzywdy.

Archbishop of Chicago
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IV NIEDZIELA ADWENTU
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION
(CHRISTMAS SEASON) FINANCIAL REPORT
FROM SUNDAY, DECEMBER 16 AND 23 WILL
BE IN THE NEXT BULLETIN
********
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI
16 & 23 GRUDNIA ZOSTANIE PODANY
W NASTĘPNYM BIULETYNIE
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II COLLECTION / II SKŁADKA
Today and on Christmas Day the second
collection will be for continuing repairs of
the main altar. Thank you for your generosity.
Dzisiaj oraz w Boże Narodzenie będzie zebrana druga
składka na prace remontowe głównego ołtarza.
Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel.

W okresie światecznym, w dniach
od 24 do 26 grudnia
BIURO PARAFIALNE
będzie nieczynne.
Dziękujemy Siostrze Marioli, Panu
Stanisławowi oraz wszystkim
Wolontariuszom, którzy pomagali
udekorować naszą bazylikę na święta
Bożego Narodzenia. Bóg zapłać!
A very special and warm thank you to Sister Mariola, to
Stanley our maintenance man, and the group of volunteers who decorated and prepared the church this year for
Christmas. God Bless!!

KOPERTY PARAFIALNE
Informujemy, że koperty parafialne na
rok 2019 będą wysyłane pocztą.
Bardzo prosimy parafian, którzy w
ostatnim czasie zmienili adres
zamieszkania o jak najszybsze uaktualninie danych.
Jeśli ktoś nie otrzyma kopert do końca grudnia,
prosimy, aby skontaktował się z biurem parafialnym.

Opłatki i kartki świąteczne
Tradycyjne opłatki można nabyć w
zakrystii lub w biurze parafialnym.
Donacja za jedno opakowanie (5 sztuk)
wynosi $2.00.
CHICAGO

23 GRUDNIA 2018
PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA DO WŁOCH
Z OKAZJI 125 - LECIA BAZYLIKI ŚW. JACKA

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Jubileuszową do
Włoch pod duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza
Stanisława Jankowskiego C.R. Pielgrzymka odbędzie się w
dniach od 3 do 12 kwietnia 2019.
W programie pielgrzymki m.in. Rzym, Watykan, Asyż,
Florencja, Wenecja, Padwa, Bolonia, Werona, Mediolan i wiele
innych pięknych miejsc. Koszt pielgrzymki wynosi $2,795. Po
więcej informacji i zapisy na pielgrzymkę proszę dzwonić do
Blue Amber Travel (847) 630 3777.

BANERY ULICZNE
Z okazji jubileuszu naszej parafii
zostaną zawieszone przy ulicach
wokół bazyliki specjalne banery.
Prosimy wszystkich, którzy
posiadają biznesy i chcieliby
zareklamować swoją firmę, także
osoby prywatne, które chciałyby
ufundować taki baner o kontakt z
ks. Proboszczem lub z biurem
parafialnym. Zachęcamy do
wsparcia tej inicjatywy. Po więcej
informacji prosze dzwonić: (773)342-3636 lub pisać
na email: info@sthyacinthbasilica.org.

Od Bożego Narodzenia do święta
Ofiarowania Pańskiego odbywa się
wizyta duszpasterska, popularnie
nazywana kolędą. Celem kolędy
jest wspólna modlitwa, zakończona
błogosławieństwem, poświęceniem
domowników i mieszkania.
Parafianie, którzy chcieliby
zaprosić księdza po kolędzie
mogą to uczynić umawiając się
bezpośrednio z wybranym
księdzem. Prosimy dzwonić do
kancelarii parafialnej
(773) 342 - 3636.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

