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

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - December 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Helen Moździerz
8:00 AM - Blessings for Isabelle & Mary Ann’s son; Zosina Tigtig,
Blessings for Isabella, Juan, Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jan Łempicki w rocz. śmierci, +Tadeusz Madoń,
TUESDAY / WTOREK - December 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz
8:00 AM - Blessings for Isabella and Mary Ann’s son; Zosina Tigtig,
Blessings for Isabella, Juan, Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Jadwiga Dragan, +Tadeusz Madoń,
WEDNESDAY / ŚRODA - December 18
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz
8:00 AM - Blessings for Isabella and Mary Ann’s son, Zosina Tigtig,
Blessings for Isabella, Juan, Beatriz, +Berenice C. Deron, +Edward &
Lorraine Nazimek,
7:00 PM - +Tadeusz Madoń
THURSDAY / CZWARTEK - December 19
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz
8:00 AM - Blessings for Isabella and Mary Ann’s son; Zosina Tigtig,
Blessings for Isabella, Juan, Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek,
+Enrique Zunino
7:00 PM - +Jan Jarlinski, +Tadeusz Madoń
FRIDAY / PIĄTEK - December 20
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz
8:00 AM - Blessings for Isabella and Mary Ann’s son; Zosina Tigtig,
Blessings for Isabella, Juan, Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek;
+Maria Padillo
7:00 PM - O Boże błog. dla Danieli i całej jej rodziny; +Krystyna
Skrzynik w 4. rocz. śmierci, +Tadeusz Madoń
SATURDAY / SOBOTA - December 21
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń,
8:00 AM - Zosina Tigtig, Blessings for Isabella, Juan & Beatriz;
+Edward & Lorraine Nazimek, +Enrique Zunini
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Danieli i całej jej rodziny
SUNDAY / NIEDZIELA - December 22
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family,
Birthday blessing for Lina Zunino, Zosina Tigtig, Blessing for Isabella,
Juan, Beatriz; +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski, +Stanisław Lis, +Edward Haruza, Maria
i Michał Bator, +Kazimierz Bator, +Tadeusz Madoń, +Mateusz Matłok
w 2. rocz. śmierci,
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez,
12:30 PM - O łaskę zdrowia i Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj,
O powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego; +Władysława i
Józef Ciołek, +Virginia Laskowski, +Józef Kokitko, +Edward Haruza
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; O Boże błog. dla Danieli i całej jej rodziny

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

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.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

SECOND CALL

Michael Dubon & Agata Mirek
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dolores Kielas Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, John Gibes,

BAPTISM / CHRZTY
Leo Lukasz Macko
For more information please check out the
Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. You should also check out the official Parish
Facebook page by clicking on the link on the home page of the website.

THIRD SUNDAY OF ADVENT

CHRISTMAS MASS
SCHEDULE
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD
MSZY ŚWIĘTYCH
CHRISTMAS EVE - Tuesday, 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 angielsku
12:00 AM - Shepherds’ Mass in Polish /
Pasterka po polsku
CHRISTMAS DAY - Wednesday, December 25
BOŻE NARODZENIE - Środa, 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 - Thursday, December 26
ŚW. SZCZEPANA - Czwartek, 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 - Tuesday, December 31
SYLWESTER - Wtorek, 31 grudnia
7:00 PM - Mass in Polish

DECEMBER 15, 2019
REFLECTION for
3rd Sunday of Advent by Fr. Bauer
This Sunday we celebrate the third
Sunday of the season of Advent. This
Sunday is sometimes referred to as
Gaudete (Rejoice) Sunday, because our
time of waiting and preparation is
nearing its end. On this Sunday the
priest wears Rose colored vestments and the pink candle
on the Advent wreath is lit. Together they set a tone of
joyful expectation as we await the Lord’s birth and anticipate his second coming.
In our Gospel this Sunday we find John the Baptist in
prison. He knows (or at least suspects) that he doesn’t
have much longer to live. And so we are told that “he sent

his disciples to Jesus with this question, ‘Are you the one
who is to come, or should we look for another?’”
Interestingly, Jesus does not respond with a yes or no to
John’s question. Instead Jesus tells John’s disciples: “Go

and tell John what you hear and see; the blind regain their
sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear,
the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them.” Most probably John’s disciples would
have recognized these words as coming from the book of
the prophet Isaiah. These words are part of our first
reading this Sunday. They envision a time of new life and
hope when the Messiah will come.
As noted above, our first reading this Sunday is from the
Book of the Prophet Isaiah. In the section we read today
Isaiah offers a hopeful vision that, at some point in the
future, God will deliver God’s people from captivity and
oppression, and they will know vindication, healing and
new life.
Our second reading this Sunday is taken from the Letter
of Saint James. While it reflects the idea prevalent in the
early church that the return of the Lord was imminent, it
does provide some practical advice. “Be patient, brothers

and sisters, until the coming of the Lord.”

NEW YEAR’S DAY - Wednesday, January 1, 2020
NOWY ROK - Środa, 1 stycznia 2020
7:30 AM - Mass in English
9:00 AM - Mass in Polish
10:45 AM - Mass in English
12:30 PM - Mass in Polish
5:00 PM - Mass in English
6:30 PM - Mass in Polish
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THIRD SUNDAY OF ADVENT

BETHLEHEM ART

Sacrament of Reconciliation
The Sacrament of Reconciliation,
Confession is celebrated Monday
through Friday at 7:45 AM and at
6:45 PM. On Saturdays the Sacrament is also available
at 5:00. On Sundays it is celebrated before and during
the 9:00 AM, 10:45 AM and 12:30 PM Masses.
Additional priest will be available for Christmas
confessions on Dec. 21 – Dec. 23 at 7:30 pm.
“Confessing our sins may be difficult for us, but it
brings us peace. We are sinners and we need God’s
forgiveness.” Pope Francis

OPŁATKI
The traditional Polish Christmas
wafers; Opłatki; are available in the
sacristy after all Masses. There are 5
wafers per package.We are asking for a $2.00 donation
per package.

Christmas wafer is a central European Christian
Christmas tradition celebrated in Poland, Lithuania and
Slovakia during Wigilia, or the Christmas Eve Vigil.
Opłatki lack sanctification by a priest or bishop. The
Opłatki wafers are embossed with Christmas related
religious images, varying from the nativity scene,
especially Virgin Mary with baby Jesus, to the Star of
Bethlehem.

A prayer for Christmas
Lord, in this holy season
of prayer and song and laughter,
we praise you for the great wonders
you have sent us: for shining star and angel's song,
for infant's cry in lowly manger.
We praise you for the Word made flesh in a little Child.
We behold his glory, and are bathed in its radiance.
Be with us as we sing the ironies of Christmas,
the incomprehensible comprehended, the poetry made
hard fact, the helpless Babe who cracks the world
asunder. We kneel before you shepherds, innkeepers,
wisemen. Help us to rise bigger than we are. Amen.

This weekend December 14th &15th we
host representatives of the Catholic
Christian Community from Jerusalem
and Bethlehem in the Holy Land who
will be displaying handcrafted olive wood religious
figurines and articles.
Due to the political conflict and the
reduction of tourism, the Catholic
Community has come to depend more on
the sale of these articles abroad to survive.
The woodcarvings are beautiful and reflect
faith and love for the Lord.
Please consider purchasing a gift that will be
remembered and cherished for yourself or
someone dear to you. The handcrafted olive
wood religious figurines and articles will be
available for purchase after all weekend
Masses.
125TH JUBILEE SOUVENIRS
Souvenirs from our 125th Parish
Jubilee are now available. They are
being sold in the parish office.

Jubilee Book
DVD
2020 Calendar

$25.00
$15.00
Donation

Those who placed a $60.00 or higher ad, may pick up
their free copy of the Jubilee Book.

POPE FRANCIS TWEETS
Let us ask the Lord, in this time of Advent, to
revive in us faith in Christ who comes to save
us, to help us be always faithful to our vocation
as missionary disciples.

Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM
CHICAGO

Why Women tend to live longer than Men
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE

III Niedziela Adwentu
Ewangelia - Mt 11, 2-11

Ostatni tydzień Adwentu to czas, kiedy w
liturgii Kościół przygotowuje się do
przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię
prowadzą nas tzw. Wielkie antyfony („O”
antyfony). Tradycja przypisuje je św.
Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich
układ powstał dzięki Amalariuszowi z
Metzu (IXw.) Są to antyfony
do Magnificat w nieszporach, a po reformie
liturgicznej znalazły się one także – w
skróconej formie – we Mszy świętej, jako werset aklamacji
przed Ewangelią. Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z
ksiąg Starego Testamentu, zaczynają się od słów: O Sapientia;
O Adonai; O radix; O clavis; O oriens; O rex; O Emmanuel.
Po każdym wezwaniu antyfony, w jej drugiej części,
znajdziemy krótką prośbę o dobre owoce wcielenia, które
wyzwala człowieka z jego grzesznej i słabej kondycji:

Słowo Boże trzeciej niedzieli
Adwentu wzywa nas do czuwania i
radości, albowiem to sam Bóg przychodzi, aby nas zbawić.
Ewangelia ukazuje nam postać Jana Chrzciciela, proroka, który
przygotowywał drogę dla Mesjasza, wzywając do pokuty i
udzielając chrztu nad Jordanem. Jakżeż bliskie są nam życiowy
los i niepokój św. Jana Chrzciciela, o którym mówi dzisiejszy
fragment Ewangelii według św. Mateusza. Przebywając w
więzieniu, posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem:
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?”. Czy rzeczywiście w Jezusie Chrystusie spełniają
się obietnice proroka Izajasza: „niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą (...) głusi słyszą, umarli zmartwychwstają,
ubogim głosi się Ewangelię...”?
Przez odpowiedź, jakiej Jezus udzielił uczniom Jana,
zostaliśmy zaproszeni, aby oczyma wiary widzieć jaśniej i
dojrzalej... Aby uczyć się odróżniać znaki Boga i Jego
działanie od naszych tylko, ludzkich oczekiwań i pragnień.
Jezus i nam dzisiaj odpowiada, że zbawienie Boże dzieje się i
postępuje naprzód tam, gdziekolwiek zło zostaje pokonane albo
osłabione współpracą z człowiekiem. Bóg dokonuje swego
dzieła za każdym razem, gdy czynimy gesty dobroci wobec
cierpiących, niepełnosprawnych czy ubogich. Jest to miejsce
naszej codziennej miłości i służby, która dźwiga przez miłość
pochylającą się nad dramatem i cierpieniem. To jest nasze
włączenie się w zbawczą tajemnicę cierpiącego Chrystusa.
Prawdziwy Bóg, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
jako Mesjasza, nie objawia się przez tryumfalne zwycięstwa,
ale przez gesty ocalania, niesienia pomocy, ratowania będących
w potrzebie.
Nie jest trudno dostrzec przychodzącego Chrystusa,
gdy w życiu człowieka wszystko układa się pomyślnie. Ale
umieć dostrzec Go w prostocie betlejemskiej stajni, w ucieczce
do Egiptu, a przede wszystkim na Golgocie – to jest dopiero
wyzwanie, aż do granic człowieczeństwa. Dlatego nawet
wtedy, gdy po ludzku nie ma światła odpowiedzi, wiara
przynosi nam nadzieję. Ona wyrasta ze świadomości bliskości
Tego, w którym nasze życie, nasz wysiłek, cierpienie, a nawet
śmierć mają swój sens, początek i kres. Albowiem, jak pisze
współczesna poetka Alina Dorota Paul:

17 GRUDNIA: O Mądrości, która wyszłaś z ust
Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, przyjdź i naucz nas
dróg roztropności.
18 GRUDNIA: O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku
gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu
Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.
19 GRUDNIA: O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako
znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy będą
się modlić do Ciebie, przyjdź nas wyzwolić już dłużej nie
zwlekaj .
20 GRUDNIA: O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty
który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt
nie otworzy, przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka
pogrążonego w cieniu śmierci.
21 GRUDNIA: O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i
Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć żyjących w mroku i
cieniu śmierci.
22 GRUDNIA: O Królu narodów przez nie upragniony,
kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź zbaw człowieka, którego
utworzyłeś z prochu ziemi.
23 GRUDNIA: O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco,
oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić
nasz Panie i Boże.
Przez stulecia antyfony ostatniego tygodnia przed Bożym
Narodzeniem stanowiły natchnienie dla artystów i
kompozytorów. Wszystkie wyrażają gotowość rodzaju
ludzkiego na przyjęcie przychodzącego Pana, który przed
wiekami nie znalazł miejsca narodzenia, poza małą szopą za
miasteczkiem.

„Adwent ma różne kolory
najczęściej jest fioletowy jak tęsknota
lub różowy jak radość
ale bywa też biały jak niewinność
albo niebieski jak suknia Maryi
czasem może być jasny jak światło lampionu
zawsze jest gorący od czekania
na narodziny Miłości”
„A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” – mówi
Jezus. Obyśmy nigdy nie zagubili tych słów, bo w nich
zapisane są najgłębsza pociecha i obietnica, że Bóg jest z nami.

Abp Wacław Depo

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA ADWENTU

15 GRUDNIA 2019

RORATY
Codziennie przez okres Adwentu
w naszej bazylice odprawiane są
Msze św. roratnie o godz. 7:00
wieczorem.
Dzieci zapraszamy na
RORATY w każdą
środę. Prosimy, aby
dzieci zabrały ze sobą
lampiony.

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

WIGILIA
DLA
SAMOTNYCH I
BEZDOMNYCH
W niedzielę, 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

CHICAGO

Wszystkich parafian, gości
i przyjaciół Bazyliki św. Jacka
serdecznie zapraszamy
na Bal Sylwestrowy, 31 grudnia 2019
w Resurrection Hall.
Do tańca będzie przygrywać “Gwiazda Band”.
Bilety w cenie $85 od osoby można nabyć
w biurze prafialnym
RĘCZNIE RZEŹBIONE ARTYKUŁY RELIGIJNE
W dniach 14 i 15 grudnia, grupa
’BETHLEHEM ART” gości w naszej
parafii z piękną sztuką religijną
rzeźbioną z drzewa oliwnego.
Od stuleci chrześcijanie z Betlejem i
okolic zarabiają na życie rzeźbiąc
sztukę religijną z drzewa oliwnego,
by potem sprzedawać ją
odwiedzającym pielgrzymom.
Z powodu trudnej sytuacji politycznej, a także spadku
ilości pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej,
wspólnota chrześcijan musi liczyć na wsparcie z
zagranicy. Dlatego grupa „Bethlehem Art” odwiedza
różne parafie w USA i w ten sposób pomaga
chrześcijańskim rodzinom z Betlejem sprzedawać
wykonane przez nich artykuły religijne.
Dzięki tej sprzedaży rodziny chrześcijańskie
mają środki do życia. „Bethlehem Art”
sprzedaje ręcznie rzeźbione artykuły m.in.:
szopki, posągi, krzyże, różańce, figurki i
wiele innych pięknych wyrobów z drzewa
oliwnego. Taki zakup może być doskonałym
prezentem na święta.
Serdecznie zapraszamy i w imieniu chrześcijan z Ziemi
Świętej dziękujemy za wszelkie wsparcie.
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚW.”
Msza św. i nabożeństwo w miesiącu grudniu odbędzie
się wyjątkowo w trzecią niedzielę, czyli 15 grudnia.

SAKRAMENT POKUTY
Spowiedź w naszym kościele jest
od poniedziałku do piątku o godz.
7:45 rano i o 6:45 wieczorem.
W sobotę księża spowiadają od 5:00 do 5:30 po
południu. W niedzielę można przystąpić do sakramentu
pokuty podczas Mszy św. o 9:00 rano, 10:45 i 12:30.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 8, 2019 / 8 grudnia 2019

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 PM
w Res. Hall na I piętrze oraz na Mszę Św. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. Indywidualna modlitwa
wstawiennicza - w każdy 3. piątek miesiąca. Osoby chętne
prosimy, by zgłaszały się u ks. Adama Piaseckiego

Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection

$ 6,998.00
($ 9,625.00)
($ 2,627.00)
$ 3,244.00

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.

________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Weekend of December 8
Wieslaw Duda - $1,300 Gilbert Galarza - $500
Anonymous - $500 Katarzyna Pudlo - $100
Grzegorz Szeszko - $100 Zenobia Milewski - $100
Anette Dvorak - $100 Miroslaw Eddie Pisarczyk - $100
Rosario Santana - $100

Sunday,
December 22
from 9:00 to 12:30 PM
in Resurrection Hall
to support
our Polish School
WYPRZEDAŻ CIAST
ŚWIĄTECZNYCH
Niedziela, 22 grudnia
od 9:00 do 12:30
w Resurrection Hall.
Zapraszamy do zakupienia domowych wypieków.
Dochód przeznaczony jest na Polską Szkołę
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
SECOND COLLECTION
This weekend 2nd collection is for the Christmas flowers
and decorations. Thank you for your generous support.
II SKŁADKA
Dzisiaj druga składka przeznaczona jest na
kwiaty i dekoracje na Boże Narodzenie.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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
na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych odbywa
się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszytkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie. 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

