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 31
6:00 AM - +Deceased Resurrectionists
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Parents & benefactors of the Congregation
7:00 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski w mijającym roku

TUESDAY / WTOREK - January 1, 2019
7:30 AM - +Jan Plewa, +Mieczysław;
9:00 AM - +Stanisław Lis, +Zofia Klimaszewska,
+Zenona Niewiarowski, +Władysława Wicek, +Lucjan
Milewski w 14 rocz. śmierci,
10:45 AM - Health & blessing for priests & sisters
working in our parish
12:30 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące;
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian;

WEDNESDAY / ŚRODA - January 2
6:00 AM - For the Holy Father
7:00 AM - Nini Centeno, birthday blessing
8:00 AM - +Rev. Leonard Krzywda, CR
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące;

THURSDAY / CZWARTEK - January 3
6:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR
7:00 AM - W int. powołań kapłańskich i zakonnych
8:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life,
7:00 PM - +Rev. Edwin Karłowicz, CR

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

6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR
7:00 AM - W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze
grzechy;
8:00 AM - +Connolly Jr & Sr; Czajkowski & Gogola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus; +Poor souls in
purgatory;
7:00 PM - +Rev. Frank Majewicz, CR

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.

FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - January 5

MARRIAGE / ŚLUBY

FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - January 4

6:00 AM - +Rev. Edward Dubel, CR
7:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak, CR
8:00 AM - Health & blessing for Paul and his family;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr;
7:00 PM - +Rev. Edmund Jastrzębski, CR

SUNDAY / NIEDZIELA - January 6
6:00 AM - +Br. Tom Iwicki, CR
7:30 AM - +Jan Plewa
9:00 AM - +Stanisław Lis, +Jan Mazur, +Jan Stankiewicz, +Zofia
Klimaszewska, +Lucjan Milewski w 14 rocz. śmierci, +Wacława i Józef
Pilichiewicz, +Władysława Wicek, +Tadeusz Tekin w 1. rocz. śmierci,
+Halina i Józef Niewiarowski, +Jan Sak,
10:45 AM - Health & blessing for Paul
12:30 PM - +Władysława i Józef Ciołek, +Lucyna i Benedykt Teper w
rocz. śmierci,
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; +Stefania Krupa;

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.
PRAY FOR THE SICK - MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dorothy Białas, Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Franciszek Wietrzak, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska,
Patricia Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski,
Henry Frank; Kazimierz; Myrtle Martin.
PRAY FOR THE DECEASED MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+ Janina Wróbel
+ Maria Zofia Kopecz
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

HOLY FAMILY SUNDAY

DECEMBER 30, 2018

Dear Parishioners and Friends of the Basilica of St. Hyacinth,
We recall from our Christmas Eve supper, the broken white Christmas wafer and the wishes that flowed
from the depths of our hearts. Then the Midnight Mass, the Mass of the Shepherds, and the wonderful, common
celebration of the Birth of the Son of God. We experienced all this in the company of our loved ones.
And today again, we cry for their presence among us when we finish the old year and start a new one. The
Old Year calls for reflection over the past, and invites us to look with hope towards what is ahead of us. Is it difficult to grasp? It depends on what desires and dreams lie dormant in our hearts. We are "building" the future in our
present day; so we dream and plan. How do we realize it? Hint. A bit of self-denial, a pinch of imagination, good intentions and
faith! Faith in God and self-confidence. With God's help we will achieve everything. This is my experience which I share with you.
For our parish community this year is special. We look back and are thankful for the 125 years of our parish's existence.
Thankful for all the experiences of the past and for all who formed the community of Saint Hyacinth. We thank God for the beautiful
work that has been accomplished and which is ours to continue. We look with hope to the "future" of our parish and our reflection
must accompany us to answer what to do to "renew Christ’s Church that we are creating".
To God, who is the Lord of time, we offer what is before us. To the Mother of Christ who is also our Mother, we give ourselves at the beginning of a new year, to guard us and continually lead us along the path of her Son Jesus. And we ask St. Hyacinth,
our patron, by his life’s example to teach us how to attain heaven and holiness.

Sincerely,
Rev. Stanislaw Jankowski, C.R., Rev. Steven Bartczyszyn, C.R., Rev. Adam Piasecki, C.R., Rev. Stanislaw Lasota, C.R.
The Missionary Sisters of Christ the King and the entire Parish Staff

LITURGICALLY SPEAKING
12/30 Feast of the Holy Family
The Feast of the Holy Family is a liturgical celebration
in in honor of Jesus of Nazareth, his mother, the Blessed
Virgin Mary, and his foster father, Saint Joseph, as a family. The primary purpose of this feast is to present the
Holy Family as a model for Christian families. Since
the 1969 revision of the General Roman Calendar, the
feast is celebrated on the Sunday within the Octave of
Christmas.
1/1 Mary Mother Of God---Solemnity
NOT A Holy Day of Obligation this year
1/2 St. Basil the Great (330-379)
He fought against the Arians and wrote
many notable works, in particular the monastic rule that bears his name and which
many monks in the East follow to this day. He was also
generous to the poor. He died on 1 January 379.
1/3 The Most Holy Name of Jesus
1/4 St. Elizabeth Ann Seton
1/5 St John Neumann (1811 - 1860)
He was born in Bohemia and studied for the priesthood.
His bishop would not allow him to be ordained because
he had too many priests already, and eventually he went
to the United States and was ordained in New York in
1836. He was consecrated Bishop of Philadelphia in 1852
and died in 1860.
1/6 The Epiphany of the Lord
CHICAGO

PARISH OFFICE
WILL BE CLOSED
ON JANUARY 1
POPE FRANCIS TWEETS
“Jesus knows well the pain of not being
welcomed. May our hearts not be closed as
were the houses in Bethlehem.”
Happy Birthday to Pope Francis who
celebrated his 82nd birthday
on December 17, 2018.
SOME PARISH STATISTICS FOR YEAR 2018
STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2018
Baptisms/Chrzty: 91
Weddings/Śluby: 76
Funerals/Pogrzeby: 64
Confirmations/Bierzmowania: 54
First Communions/Pierwsza Komunia: 59
Sick Calls/Chorzy: 59

OFFERING ENVELOPES FOR 2019
Parish envelopes for 2019 have already been mailed.
If you do not receive them by the end of the December,
please contact the parish office. Just a reminder, they will
mailed quarterly so you will be receiving envelopes for
January, February and March. The next set of envelopes
will be mailed in March, and these will be
for April May and June.
For address change or any updates, please
contact the office as soon as possible.
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

HOLY FAMILY SUNDAY
Renew My Church Update
By Dominic Perri, Consultant
In November, 23 pastors gathered with leaders
from their parishes (nearly 100 participants in
total) as the inaugural class for the Renew My
Church (RMC) Pastoral Leadership Circle. Introduced at the
RMC Summit, the Leadership Circle is not a training program; rather, it is a commitment to participate in a learning
community.“We are excited by the turnout, the level of engagement, and the diversity of the parishes that have joined
the Pastoral Leadership Circle,” said Fr. Ken Simpson, Vicar
for Professional and Pastoral Development of Priests. “We
have parishes from across the Archdiocese.” Once per
month, pastoral leadership teams gather for four hours in
support of one another to discuss and apply the core principles presented at the RMC Summit as well as build the skills
necessary to lead their parishes in the RMC vision for parish
vitality. The first two sessions of the program focus on developing a core leadership team that will work closely with the
pastor to lead the parish. Father Bob Heinz, pastor of St. Norbert and Our Lady of the Brook, shared, “We are delighted
the Pastoral Leadership Circle is focused on building core
leadership teams. We use this model and it has been tremendously helpful.” Each session includes significant time for
prayer and reflection, discussion on practical concepts and
tools to put into practice now, and development of a community so participants learn from each other as well as the presenters. We’ll share more as the sessions progress and participants are able to share their experiences.

First Thursday, Friday and Saturday of the Month
January 3 is the first Thursday of the Month. As a parish
family we pray for vocations to the priesthood and religious life.
January 4 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.
On Saturday, January 5, after the 8:00 AM Mass, we pray
the rosary in honor of the Blessed Virgin Mary.

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

DECEMBER 30, 2018
National Migration Week Mass
All are welcome to join in celebrating the Feast of the
Epiphany on Sunday, January 6 at 5:15 PM at the annual
National Migration Week Mass at Holy Name Cathedral.
Representatives from nations across the world will join
together to kickoff National Migration Week as we build
a community of welcome. For more information, please
contact Raymundo Valdez at rvaldez@archchicago.org
or 312.534.8503 or Crystal Serrano-Puebla at cserranopuebla@archchicago.org or 312.534,8509, or visit

pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/
immigration-ministry/national-migration-week.

SAVE THE DATE
Sunday, January 13, 2019
Respect Life Rally, Mass, and March
8 AM Youth Rally for Life in Holy
Name Cathedral Auditorium
11 AM Archdiocesan Mass for Life at
Holy Name Cathedral celebrated by Cardinal Cupich
2 – 4 PM. March for Life at Federal Plaza.

STREET BANNERS
On the occasion of our 125th
Jubilee we would like to have
beautiful banners that will be hung
all year 2019 on the Avondale
district pillars.
If you would like to sponsor one of
the street banners, please contact
our office for more details (773)
342-3636 or email us at:

info@sthyacinthbasilica.org

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

ST. HYACINTH BASILICA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
ROZWAŻANIE

Niedziela, 30 grudnia
Święto Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa
Dziś obchodzimy święto Świętej
Rodziny z Nazaretu. W liturgii czytamy
fragment Ewangelii Łukasza,
przedstawiający Dziewicę Maryję i św.
Józefa, którzy zgodnie z tradycją, udają się
wraz z 12-letnim Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy.
Po raz pierwszy Jezus znalazł się świątyni Pana 40 dni po
swych narodzinach, gdy Jego rodzice ofiarowali za Niego parę
synogarlic albo dwa młode gołębie, to znaczy ofiarę ubogich.
Łukasz, którego cała Ewangelia jest przeniknięta teologią
ubogich i ubóstwa, tutaj jeszcze raz daje nam jednoznacznie do
zrozumienia, że rodzina Jezusa zaliczała się do ubogich Izraela,
że właśnie wśród nich mogło dojrzewać wypełnienie obietnicy.
Jezus dzisiaj znowu jest w świątyni, ale tym razem występuje
w innej roli, która angażuje Go osobiście. Pielgrzymuje On z
Maryją i Józefem do Jerozolimy, zgodnie z przepisem Prawa,
chociaż nie ukończył jeszcze 13. roku życia: jest to znak
głębokiej religijności Świętej Rodziny. Kiedy jednak Jego
rodzice wyruszają w drogę powrotną do Nazaretu, wydarza się
coś niespodziewanego: nic nie mówiąc, pozostaje On w
mieście. Przez trzy dni Maryja i Józef szukają Go i odnajdują w
świątyni, na rozmowie z nauczycielami Prawa, a kiedy pytają
Go o wyjaśnienia, Jezus odpowiada, że nie powinni się dziwić,
ponieważ to jest Jego miejsce, to jest Jego dom, u Ojca, który
jest Bogiem «On — pisze Orygenes — mówi, że jest w
świątyni swojego Ojca, tego Ojca, którego objawił nam, i
powiedział, że jest Jego Synem»
Troska Maryi i Józefa o Jezusa jest taka sama jak
wszystkich rodziców wychowujących dziecko,
wprowadzających je w życie i uczących zrozumienia
rzeczywistości. Dlatego dziś trzeba szczególnie modlić się do
Pana za wszystkie rodziny świata. Niech rodzice, na wzór
Świętej Rodziny z Nazaretu, poważnie troszczą się o rozwój i
wychowanie swych dzieci, aby dojrzewały jako ludzie
odpowiedzialni i uczciwi obywatele, nigdy nie zapominając, że
wiara jest cennym darem, który trzeba umacniać w swoich
dzieciach także poprzez przykład osobisty. Módlmy się także,
aby każde dziecko było przyjmowane jako dar Boży, było
otaczane miłością ojca i matki, aby mogło wzrastać jak Pan
Jezus «w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi».
Miłość, wierność i poświęcenie Maryi i Józefa niech będą
przykładem dla wszystkich małżonków chrześcijańskich,
którzy nie są przyjaciółmi czy panami życia swoich dzieci, ale
stróżami tego nieporównanego daru Boga.
Milczenie Józefa, człowieka sprawiedliwego, oraz
przykład Maryi, która zachowywała wszystkie sprawy w
swoim sercu, niech nas wprowadzają w pełną wiary i
człowieczeństwa tajemnicę Świętej Rodziny.

30 GRUDNIA 2018
ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Na żywo wspominamy wigilijną wieczerzę,
łamany biały opłatek i życzenia, które płynęły z głębi
naszych serc. Potem Msza o północy, pasterka,
i cudowne, wspólne świętowanie kolejnych Urodzin Syna
Bożego. To wszystko przeżywaliśmy w gronie naszych
najbliższych.
A dzisiaj znowu wołamy o ich obecność pośród
nas, gdy kończymy Stary Rok i rozpoczynamy nowy.
Stary Rok woła o refleksję nad minionym czasem i
zaprasza, abyśmy popatrzyli się z nadzieją ku temu co
przed nami. Czy jest to trudne do uchwycenia? Zależy,
jakie pragnienia i marzenia drzemią w naszym sercu.
Przyszłość „budujemy” dziś w naszej teraźniejszości.
Zatem marzymy i planujemy. Jak to zrealizować?
Podpowiem. Trochę samozaparcia, szczyptę wyobraźni,
dobre chęci i wiara! Wiara w Boga i wiara w siebie.
Z Bożą pomocą osiągnę wszystko. To moje
doświadczenie, którym dzielę się z Wami.
Dla naszej wspólnoty parafialnej ten rok jest
szczególny. Patrzymy się wstecz i dziękujemy za 125 lat
istnienia naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie
doświadczenie minionego czasu i wszystkich, którzy
tworzyli wspólnotę św. Jacka. Dziękujemy P. Bogu za to
piękne dzieło, które nam zostawili a które przypadło w
nam w udziale. Patrzymy z nadzieją na „przyszłość”
naszej parafii i musi nam towarzyszyć refleksja, aby
odpowiedzieć sobie co zrobić, aby „odnowić
Chrystusowy Kościół, który my tworzymy?”.
Dobremu Bogu, który jest Panem czasu,
polecamy to co przed nami. Matce Chrystusa i naszej,
oddajemy się na początku nowego czasu, aby nas strzegła
i nieustannie prowadziła drogą swego Syna Jezusa. A
święty Jacek, nasz patron, niech swoim świadectwem
życia uczy nas, jak zdobywać niebo i świętość.
Proste życzenia składają:

Ks. Stanisław Jankowski,CR, Ks. Stefan Bartczyszyn,CR
Ks. Adam Piasecki, CR, Ks. Stanisław Lasota, CR,
Siostry Misjonarki wraz z pracownikami parafii.

Benedykt XVI (30 grudnia 2012)

CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
WSPOMNIENIA LITURGICZNE

31 grudnia - św. Sylwestra I, papieża
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sobór w Efezie (431r.) ogłosił, że Maryja jest
Matką Boga - Bogarodzicą (Theotókos), i ta
wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach
dnia dzisiejszego.

2 stycznia - św. Bazylego Wielkiego i św.
Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
3 stycznia - Najświętszego Imienia Jezus
4 stycznia - św. Elżbiety Seton, wdowy
5 stycznia - św. Jana Neumanna, biskupa
6 stycznia - Objawienie Pańskie - TRZECH KRÓLI

KONCERT KOLĘD
w wykonaniu chóru bazyliki św. Jacka
oraz scholi młodzieżowej „Emaus” i
dziecięcej „Aniołki Jackowa” odbędzie
się w niedzielę, 13 stycznia, po Mszy św. o godz.
12:30 PM.
Zapraszamy do wspólnego
śpiewania kolęd przy żłóbku.
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Piątku i Pierwszej Soboty miesiąca
4 stycznia - Pierwszy Piątek
Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i
Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Jezusa za grzechy nasze. Msza Św. o
godz. 7:00 wieczorem.

30 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.
P r o s i my w s z y s t k i c h , k t ó r z y
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.

5 stycznia - Pierwsza Sobota
Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na
czuwanie w pierwszą sobotę miesiąca na
godz. 7:00 wieczorem. Zapraszamy na
modlitwy wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy nasze i świata.

KOLĘDA

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.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

30 GRUDNIA 2018

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
December 16, 2018 / 16 grudnia 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit / Deficyt
Second Collection - Christmas flowers
Building Fund

$ 7,062.00
$(9,625.00)
$(2,563.00)
$ 1,716.00
$ 3,646.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
kościelne wydatki
$ 240,625.00
Actual collections / Zebrana kolekta
$(169,546.00)
Deficit / Deficyt
$ (71,079.00)
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!

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA, ESPECIALLY
Kazimierz & Anna Bachula - $500
Connie Lauerman - $250
Janusz & Lucyna Kulawiak - $200
Antoni Michalczyk- $150
Grzegorz & Elżbieta Szeszko - $130
Daniel & Bronisława Gibala - $100
Tadeusz & Lilian Kabat - $100
John & Janet Kociubinski - $100
Ewa - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

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. z modlitwą
o uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 PM w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

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.
___________________________________________________

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

SODALICJA ŚW. TERESY
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
otrzymał jeszcze kopert, prosimy aby skontaktował
się z biurem parafialnym.
1 STYCZNIA 2019
BIURO PARAFIALNE
BĘDZIE NIECZYNNE
NEXT WEEK (JANUARY 6) 2ND COLLECTION IS FOR
ENERGY NEEDS OF THE CHURCH.

Za tydzień, 6 stycznia, druga składka
przeznaczona będzie na opłacenie ogrzewania i
oświetlenia kościoła. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

GRUPA MŁODZIEŻOWA
Młodzież naszej parafii na poziomie szkoły średniej,
gromadzi się na spotkaniach formacyjnych w każdą środę w
kawiarence w sali parafialnej Res. Hall o godz. 7:30 PM.
Naszą drogą młodzież zapraszamy.
---------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi
młodzieżowej „Emaus” i dziecięcej „Aniołki Jackowa”.
Wiecej informacji u siostry Kingi.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

