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 3
6:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Krzysztof Kapelski, +Zofia
Klimaszewska
8:00 AM - For priests & sisters working in our parish
7:00 PM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Natalii z okazji imienin
TUESDAY / WTOREK - December 4
6:00 AM - For the special intention for Paul
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Krzysztof Kapelski, +Zofia
Klimaszewska,
8:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR
7:00 PM - +Br. Tom Iwicki, CR
WEDNESDAY / ŚRODA - December 5
6:00 AM - Health and blessing for Henry Frank
7:00 AM - O dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny,
+Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, +Helena Maslach,
+Krzysztof Kapelski,
8:00 AM - Health & blessing for Dawn Connolly; +Poor souls in
purgatory
7:00 PM - O Boże błog. dla Mikołaja z okazji imienin
THURSDAY / CZWARTEK - December 6
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, =Helena
Maslach, +Krzysztof Kapelski,
8:00 AM - +Stefania Kulawiak, +Wanda Zieliński,
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - December 7
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life
7:00 AM - Dziękczynna do MB Częstochowskiej dla Jessici Peterson z
ok. urodzin, +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, +Krzysztof
Kapelski, +Zmarli z rodziny Iwony,
8:00 AM - +Connolly Sr & Jr, +Czajkowski & Gogola families, +Mary
Kopinski, +Casimir Zielinski,
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus, +Poor souls in
purgatory
7:00 PM - W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
nasze grzechy; +Krystyna Skrzynik, +Halina Sadkowska, +Krzysztof
Kapelski, +Zofia Klimaszewska,
SATURDAY / SOBOTA - December 8
6:00 AM - For all Resurrectionists and their fmilies
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, +Za dusze w
czyśćcu cierpiące, +Krzysztof Kapelski,
8:00 AM - Health & blessing for Juanito Diaz, +Mary Zunino in loving
memory
10:00 AM - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Polskiej Szkoły
1:00 PM -Wedding: Jerome Kohne & Magda Wicen
5:30 PM - +Mike Bialas, +Michael Connolly Sr & Jr, +Irene Bork,
7:00 PM - +Halina Sadkowska
SUNDAY / NIEDZIELA - December 9
6:00 AM - +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska,
7:30 AM - Health & blessing for Beatriz Diaz & her sisters with families,
+Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski, +Józef Skrzyniarz w 1 rocz. śmierci, +Jan
Wesołowski w 3 m-c po śmierci, +Krzysztof Kapelski, +Zofia
Klimaszewska,
10:45 AM - +John E. Szewczyk,
12:30 PM - +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, ++Dusze w
czyśćcu cierpiące, +Krzysztof Kapelski,
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska,
+Krzysztof Kapelski,

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

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

Redi Gjojdeshi & Marlena Mlekicka
THIRD CALL

Jerome Kohne & Magda Wicen
BAPTISM / CHRZTY
Nathan Derek Ahmedov
PRAY FOR THE DECEASED MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
+Stanisław Krzysztofik, + Bogusław Rajwa,
+Krzysztof Kapelski, +Joanna Dawidziuk,
+Władysława Paciorko, +Helena Maslach,
+Zofia Klimaszewska, +Bernice Deron,
+Chester Awgul

1ST SUNDAY OF ADVENT
ADVENT CALENDAR 2018
12/2 - First Sunday of Advent
We light the first violet candle on advent
wreath and sing: “O Come, o come,
Emmanuel”

12/3 - Monday
In today’s Gospel, the centurion says, ”Lord, I am not worthy
to have you enter under my roof.” Make reading the daily Mass
readings a part of your Advent this year.

12/4 - Tuesday
As you reflect on Mary’s journeys to see her kinswoman
Elizabeth and then to find shelter in Bethlehem, pray for
migrants traveling to find family, hope, and safe haven around
the world today.

12/5- Wednesday
“If we say that we have not sinned, we make [God] a liar, and
his word is not in us” (1Jn 1:10). Go to confession this season
and enjoy Christmas with a clean heart and peaceful soul,
thanks God’s mercy.

12/6 - St. Nicholas
On this feast day of St. Nicholas, consider purchasing a gift for those in need. St. Nicholas was
known for abundant generosity to the poor.

12/7 - First Friday of the month, St. Ambrose
Today is the Memorial of St. Ambrose, one of the
Doctors of the Church. He baptized St. Augustine
and is the patron saint of catechumens. Pray for
those seeking to join the Church today.

12/8 - Immaculate Conception of the BVM
The doctrine of the Immaculate Conception
is the
doctrine that the Virgin Mary was
conceived without original sin. The doctrine
was almost universally believed over the
centuries but was only formally defined as a
doctrine of the Church by Pope Pius IX
in 1854. Because it is so old, it is one of the
Marian doctrines that Islam shares with the
Catholic Church, though of course the
theological details are very different.

Saturday, December 8 is a Holy Day of obligation.
Masses will be celebrated, on Friday at 7:00 PM in
Polish, Saturday at 6:00 AM and at 8:00 AM in
English, and at 7:00 AM and 10:00 AM in Polish.

DECEMBER 2, 2018
1st Sunday of Advent
TREASURES FROM OUR
TRADITION
Before the Second Vatican Council in
the mid-1960s, Advent had a strong
penitential tone, reminiscent of Lent.
From as long ago as the fourth century,
some Christians began a solemn fast on
St. Martin's Day, November 11. This
"Saint Martin's Lent" extended all the way to Christmas,
and was widely followed in the dioceses of France and
Germany, and in the Middle Ages in England. Fasting
was required, and dancing and similar activities were
banned for the duration. The fast had a social function,
too, assuring that the winter food supplies would stretch
into spring.
At the Second Vatican Council, some bishops argued that
a revival of the long winter's fast would give the Church a
chance to establish the message and themes of the
Incarnation long before the holiday hubbub took hold.
This proposal didn't pass, and Advent emerged as a fourweek period of reflection, expectant waiting, and joyful
preparation for the coming of the Lord. The season has
two principal phases, with the first beginning this
Sunday. The second phase commences on December 17,
when the liturgy begins to unfold the story of the Savior's
coming. Interestingly, the Eastern Church maintains a
strongly penitential note in Advent, which is called
"Winter Lent," "The Nativity Fast," or "Christmas Lent,"
and has laws forbidding people to absent themselves from
liturgy from December 17 onward.
Rev. James Field, Copyright (c) J. S. Paluch Co

“Confessing our sins may be difficult
for us, but it brings us peace. We are
sinners and we need God’s
forgiveness.” Pope Francis

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 PM. On Sundays it is celebrated before and during
the 9:00 AM 10:45 AM & 12:30 PM.
Additional priests will be available for Christmas
confessions on Dec. 20 – Dec. 21 at 7:30 PM
POPE FRANCIS INTENTION
FOR DECEMBER
That people, who are involved in the service and
transmission of faith, may find, in their dialogue
with culture, a language suited to the conditions
of the present time
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1ST SUNDAY OF ADVENT

Happy Birthday to
Fr. Stanisław Jankowski CR
who today celebrates
his 52nd birthday.
May the Lord continue to
shower him with blessings
and His grace.
Today as a parish we begin our
125th anniversary celebration.
Throughout this year we have several
special celebrations to commemorate this
wonderful anniversary. We begin with a
special visit from Bishop Wesley Spiewak, C.R. the
bishop of Hamilton Bermuda. Bp. Spiewak will be
preaching at all the masses this weekend, and will be the
principal celebrant at the 10:45 and 12:30 masses. After
all masses parishioners are invited to stop over at
Resurrection Hall for some coffee and cake. Watch the
bulletin for more information on this year’s special
celebrations.

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. The unleavened wafers
are baked from pure wheat flour and water, are usually
rectangular in shape. Being only a reminder of the Body of
Christ used in private homes, 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.

DECEMBER 2, 2018
Dear Sisters and Brothers in Christ,
On the Second Sunday of Advent, parishes
throughout the Archdiocese will participate
in the annual collection for the Retirement
Fund for Religious, benefiting more than
32,000 elderly Catholic sisters, brothers and
religious order priests throughout the United States. Our
senior religious are a treasure. Their dedication and hard
work laid the foundation for Catholic schools, hospitals, and
numerous social service organizations. Many continue in
volunteer ministry today. Their ongoing prayer and witness
enrich our faith in countless ways. Personally, I am grateful
for the service of religious, past and present. Perhaps you
also recall a sister or brother who made a positive difference
in your life. Most elder religious worked for years for small
stipends, leaving a substantial gap in retirement savings.
Rising health - care costs and decreased income compound
the challenge to meet such day - to - day needs as
medications and nursing assistance. The Retirement Fund for
Religious offers financial support that helps religious
communities provide loving care for older members while
ensuring younger members can continue the good work of
their elders. In the past, the people of the Archdiocese of
Chicago have led the nation in their generous response to this
appeal. Though I understand you are asked to support many
worthy causes, I invite you to contribute what you can at
masses the weekend of December 8-9. Most importantly,
please pray for God’s continued blessing on all our women
and men religious. Rest assured they are praying for you.
Wishing you every blessing during this Holy Season of
Advent. With kind regards I remain,
Sincerely yours in Christ,

Archbishop of Chicago

Next week’s 2nd Collection is for Retirement Fund for
Religious. Thank you for your generous support
CANDLES FOR CHRISTMAS
Today, after all masses, Missionary Sisters of
Christ the King are standing by the doors with the
candles for Christmas table. Donation of $5.00 is
requested for a candle. All profit proceeds the
“Holy Family” Home for single mothers with
children. Thank you for your support.

SAINT NICHOLAS
Next week, Sunday, December 9 at
10:45 AM we will have a special guest
who would like to meet with children
from our parish - St. Nicholas. Children,
please come and welcome him.
CHICAGO
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REFLEKSJA
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Kiedy w 1894 roku, zaledwie 40
rodzin przybyło do Avondale, zastali
tylko kilka domów po obu stronach
ulicy Milwaukee. Reszta gruntu to nie
były pola uprawne, ale dużą część
stanowiły mokradła. Postanowili jednak
zostać. Ks. Wincenty Barzyński, CR
przyszedł im z pomocą. Zbudowali kościół, szkołę i
powstawało nowe polskie osiedle. Za swojego patrona
obrali polskiego świętego Jacka Odrowąża. Od tego
momentu mija już 125 lat. W międzyczasie przeżywano
piękne uroczystości i kolejne jubileusze. W naszej
najnowszej historii dotarliśmy aż do 2018, gdzie od
Adwentu rozpoczynamy Rok pięknego Jubileuszu: 125
lat istnienia naszej wspólnoty. Będzie to rok
wdzięczności i wytężonej pracy. Wdzięczności, bo tak
wiele otrzymaliśmy od Pana, wytężonej pracy, bo
potrzeba nam stanąć w szeregu innych parafii, aby
rozpocząć i kontynuować „Odnowę Naszego Kościoła”.
„Parafianie z dumą mogą powiedzieć, że to jest
ich kościół i wierzą, że następne pokolenia będą
dokładały wszelkich starań, by utrzymać parafię, co
najmniej na poziomie takim, na jakim utrzymali ją ich
poprzednicy... Stanislaw J. Smoleński (historia parafii
napisana do albumu na 75-lecie parafii św. Jacka)
Przed nami stoją wyzwania. Odnowić nasz
kościół „duchowo”. To praca nad swoim wnętrzem, nad
kondycją otrzymanego daru wiary, nad moją modlitwą
czyli relacją do Boga i bliźniego. Odnowić nas duchowo
to spojrzeć trochę dalej niż „cztery ściany” mojego domu.
To wyjście na zewnątrz, aby spotkać człowieka
niejednokrotnie zagubionego, poszukującego sensu życia,
osamotnionego w swojej bezradności, poszukującego
prawdy o sobie samym, o swoim powołaniu i prawdy o
żywym Bogu, działającym pośród nas. Musimy się
nauczyć stawać się uczniami Jezusa, czyli świadkami
przeżywanej przez nas samych Dobrej Nowiny.
To są nasze wyzwania, które musimy podjąć z
wielką odwagą i pasją. Nie dokonamy tego bez
Chrystusa. Bo tak naprawdę to o Niego chodzi, o Jego
królestwo miłości i pokoju pośród nas. Tam gdzie jest
Chrystus tam jest szczęście w nadziei, którą już
przeżywamy. Nauczyliśmy się tego, doświadczamy tej
nadziei, nie możemy jej zachować tylko dla siebie.
„Odnów Mój Kościół” woła mnie Chrystus. Czy zostanę
obojętyny na Jego wołanie?
Ks. Stanisław Jankowski, CR
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WSPOMNIENIE LITURGICZNE
3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego

Franciszek wyruszył do Indii, gdzie rozpoczął działalność
misyjną, głosił kazania, katechizował, spowiadał i pomagał
ubogim. Potem udał się do Japonii, gdzie nawrócił ok. 1000
Japończyków, założył tam pierwszy kościół. Św. Franciszek
został ogłoszony przez papieża Pius XI patronem misji.

6 grudnia - św. Mikołaja

Św. Mikołaj przeżył swoje życie, czyniąc dobro. Stał się
uosobieniem bezinteresownej miłości. Nie miłował słowem
i językiem, ale czynem i prawdą.

7 grudnia - św. Ambrożego

Wielki i wybitny mówca. Ludzie słuchali go z zapartym tchem.
Do dziś są powtarzane słowa świętego: „Dobra mowa jest jak
plaster miodu”.

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary,
ogłoszonym 8 grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus” przez
papieża Piusa IX, w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

MSZE ŚW. W UROCZYSTOŚĆ
Niepokalanego Poczęcia NMP
W sobotę, 8 grudnia przypada Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia, Najświętszej
Maryi Panny. Jest to święto obowiązkowe.
Msze święte w języku polskim zostaną
odprawione w piątek (w wigilię
uroczystości) o godz. 7:00 wieczorem, w
sobotę, o godz. 7:00 i 10:00 rano. Msze św.
w języku angielskim o 6:00 i 8:00 rano.

ADWENT
Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - czas radosnego
oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Słowo Adwent
pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli
"przyjście, nadejście". Adwent rozpoczyna nowy rok
kościelny i obejmuje cztery kolejne niedziele.
W czasie Adwentu nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami,
szaty liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor pokutny, nie
śpiewamy też "Chwała na wysokości Bogu".

Codziennie, od poniedziałku do piątku, przez okres
Adwentu, w naszej bazylice odprawiane są Msze św.
roratnie o godzinie 7:00 wieczorem.

Dzieci zapraszamy na RORATY
w każdą środę. Prosimy, aby dzieci
zabrały ze sobą lampiony.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Członków Koła Żywego Różańca zapraszamy na
Mszę św. o 12:30 w intencji żyjących i zmarłych
członków KŻR oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

I NIEDZIELA ADWENTU
ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA
Czcigodny Księże Proboszczu!
W dniu urodzin w sposób
szczególny pragniemy modlić się o
łaskę zdrowia i potrzebnych sił do
pełnienia posługi kapłańskiej w
naszym kościele. Niech Chrystus Najwyższy i Wieczny
Kapłan błogosławi wysiłkom, jakie Ksiądz Proboszcz
podejmuje dla Boga i zbawienia człowieka, a Maryja
otacza matczyną opieką.
Wielu błogosławieństw na dalsze lata, dużo uśmiechu i
radosnych dni życzą

księża, siostry, pracownicy parafii oraz parafianie
„SZCZĘŚĆ BOŻE”

REKOLEKCJE ADWENTOWE
8 - 12 GRUDNIA 2018

O. Mateusz Kosior, OP
Duszpasterz Ruchu Lednickiego
SOBOTA - 8 XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
10:00 - Msza św. z udzałem uczniów Sobotniej
Szkoły Polskiej
19:00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna
NIEDZIELA - 9 XII
6:00; 9:00 - Msze św. poranne
10:00 - 11:00 - Nauka dla dzieci i młodzieży z
Niedzielnego Programu Katechetycznego
11:00 - 12:00 - Nauka dla Katechetów - Dzień
skupienia
12:30 - Msza południowa
18:30 - Msza św. wieczorna
PONIEDZIAŁEK - 10 XII
7:00; 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
WTOREK - 11 XII
7:00; 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
ŚRODA - 12 XII - MB Z GUADALUPE
7:00; 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

CHICAGO

2 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.

ŚWIECE WIGILIJNE
Od I Niedzieli Adwentu Siostry Misjonarki
będą rozprowadzały świeczki na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży świeczek jest
przeznaczony na wsparcie Domu Samotnej
Matki “Świętej Rodziny”. Prosimy o wsparcie tego dzieła. Bóg zapłać.
Opłatki i kartki świąteczne
Tradycyjne opłatki można nabyć w zakrystii
lub w biurze parafialnym. Donacja za jedno
opakowanie (5 sztuk) wynosi $2.00. Ponadto
członkowie Koła Różańcowego rozprowadzają kartki
świąteczne oraz świece. Dochód całkowity ze
sprzedaży jest przeznaczony na pokrycie kosztów
związanych z remontem ołtarza głównego.

ŚW. MIKOŁAJ
Informujemy z radością, że w niedzielę,
9 grudnia na Mszy św. o godzinie 9:00
rano odwiedzi nas wyjątkowy gość „z
nieba” - Św. Mikołaj. Zapraszamy
wszystkie dzieci do naszej bazyliki na
niezwykłe z Nim spotkanie.
Zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą o
uzdrowienie, które odbędzie się w tym
miesiącu wyjątkowo w 3 niedzielę
(16 grudnia) po Mszy św. wieczornej.
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 po południu. W niedzielę
można przystąpić do sakramentu pokuty podczas Mszy
św. o 9:00 rano, 10:45 i 12:30.
Ponadto w dniach 20 i 21 grudnia o godz. 7:30
wieczorem będą spowiadać dodatkowi księża.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
November 18, 2018 / 18 listopada 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $ 7,450.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Human Development Collection:

$(2,175.00)
$ 2,761.00

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
___________________________________________________

November 25, 2018 / 25 listopada 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $ 6,971.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second Collection:

$(2,654.00)
$ 4,398.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 211,750.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(149,158,00)
Deficit / Deficyt
$ (62,592.00)
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
Connie Lauerman - $525
Mieczysław & Elżbieta Gaj - $300
Janusz & Lucyna Kulawiak - $180
Henry & Zofia Szczepanski - $150
Arnold Schutten - $200
Anna Scislowicz - $200
Józefa Szyszka - $200
Roman Kulesza - $100
Joseph Zyzda - $100
Daniel Gibala - $100
Ryszard & Lucyna Ziarko - $100
George Zalewski - $100
Ofiara na remont ołtarza głównego - Ewa - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

Za tydzień, 9 grudnia, druga składka
diecezjalna przeznaczona jest na
Fundusz Emerytalny osób zakonnych.
Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel.
CHICAGO

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
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
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