
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

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 

PARISH OFFICE  
BIURO PARAFIALNE 

Monday - Friday  
Poniedziałek - Piątek 
8:00 AM - 8:00 PM 

Lunch Break / Przerwa  
1:00 - 1:30 PM 

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 

Under the administration of the Congregation of the Resurrection 
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców 



 

 

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

THIRD CALL 
Redi Gjojdeshi & Marlena Mlekicka 

PARISH STAFF 

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - December 10 
6:00 AM - +Leonard Krzywda CR 
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, +Wacław, Józef, 
Antoni, Teofila Myśliwiec, Krzysztof Kapelski,  
8:00 AM - +Rev. Joseph Wise, CR 
7:00 PM - O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla o. Mateusza i 
wszystkich uczestniczących w rekolekcjach,  
 

TUESDAY / WTOREK - December 11 
6:00 AM -  Successful surgery for Sue Wrzeszcz 
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, +Krzysztof 
Kapelski, +Stefan Janicki,  
8:00 AM - +Rev. Edwin Karłowicz, CR 
7:00 PM - O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla o. Mateusza i 
wszystkich uczestniczących w rekolekcjach,  
 

WEDNESDAY / ŚRODA - December 12 
6:00 AM - +Rev. Chester Mitoraj, CR 
7:00 AM -  O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny, 
+Halina Sadkowska, +Zofia Klimaszewska, +Krzysztof Kapelski,  
8:00 AM - Birthday blessing for Alexandra Galkowski, Health & blessing 
for Dawn Connolly, +Poor souls in Purgatory, +Antonio Martinez 
7:00 PM - O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla o. Mateusza i 
wszystkich uczestniczących w rekolekcjach; O zdrowie dla Pawła i 
potrzebne łaski dla całej rodziny,  
 

THURSDAY / CZWARTEK - December 13 
6:00 AM -  Health & blessin for Paul and his family 
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Krzysztof Kapelski,  
8:00 AM - +Rev. Frank Majewicz, CR 
7:00 PM -  W intencji dobrodziejów bazyliki - żyjących i zmarłych; O 
łaskę zdrowia dla Bogdana;  
 

FRIDAY /  PIĄTEK - December 14 
6:00 AM - +Rev. Edward Dubel, CR 
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Za zmarłych z rodziny Iwony, 
+Krzyszof Kapelski,  
8:00 AM - +Rev. Jerzy Jedynak, CR 

7:00 PM -  O uzdrowienie z choroby raka dla Bogdana i potrzebne łaski 
dla jego rodziny, O zdrowie dla Pawła, +Za dusze w czyśćcu cierpiące,  
 

SATURDAY / SOBOTA - December 15 
6:00 AM - +Rev. Edmund Jastrzebski, CR 
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Za dusze w czyśćcu cierpiące, 
+Krzysztof Kapelski 
8:00 AM - +Br. Tom Iwicki, CR 
1:00 PM -Wedding: Redi Gjojdeshi & Marlena Mlekicka 
5:30 PM - +Mike Bialas, +Mike Connolly Sr & Jr, +Irene Bork,  
7:00 PM - +Halina Sadkowska 
 

SUNDAY / NIEDZIELA - December 16 
6:00 AM -  +Halina Sadkowska,  
7:30 AM -  Health & blessing for Beatriz Diaz and her sister, +In loving 
memory for Enrique Zunino, +Jan Plewa 
9:00 AM - +Lucjan Milewski (13 rocz. śmierci), +Halina Sadkowska, 
+Jan Wesołowski, +Zofia Klimaszewska,  
10:45 AM - +Marco Antonio Solis,  
12:30 PM -  +Halina Sadkowska, +Antoni Zalewski,  
5:00 PM - For Parishioners;  
6:30 PM - Za parafian; +Halina Sadkowska,  

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  

 

BAPTISM / CHRZTY 
 

Julia Żurawska 

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; 

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  

MONDAY—SATURDAY:  7:45 AM & 6:45 PM 
SATURDAY:                               5:00 PM 

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:        7:45 AM & 6:45 PM 
SOBOTA:                               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. 

CONFESSION / SPOWIEDŹ 
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SECOND SUNDAY OF ADVENT                                                                                   DECEMBER 9, 2018                

ADVENT CALENDAR 2018 

12/9 - On this Second Sunday of Advent, light the second 
violet candle on your Advent wreath and consider donat-
ing to a special collection for retired religious today.  
 

12/10 - “The Lord promises refreshment and freedom to 
all the oppressed of our world, but he needs us to fulfill 
his promise. He needs our eyes to see the needs of our 
brothers and sisters” (Pope Francis) 
 

12/11 - “Jesus, Mary and Joseph themselves were refu-
gees in Egypt… the Holy Family has become a figure 
with whom Christian migrants and refugees throughout 
the ages can indentify, giving them hope and courage in 
hard times”.  
 

12/12  Our Lady of Guadalupe. According to tradition, 
Mary appeared to Juan 
D i e g o ,  w h o  w a s 
an Aztec convert 
to Christianity, on De-
cember 9 and again on 
December 12, 1531. She 
requested that a shrine to 

her be built on the spot where she appeared, Tepeyac Hill 
(now in a suburb of Mexico City). The bishop demanded 
a sign before he would approve construction of a church, 
however. Mary appeared a second time to Juan Diego and 
ordered him to collect roses. In a second audience with 
the bishop, Juan Diego opened his cloak, letting dozens 
of roses fall to the floor and revealing the image of Mary 
imprinted on the inside of the cloak—the image that is 
now venerated in the Basilica of Guadalupe. 
 

12/13  Saint Lucy, Virgin and Martyr. She 
was martyred in Syracuse, probably during 
the persecution of Diocletian. Her name 
means “light”. Think about how you can 
bring the light of Christ to newcomers and 
migrants in your community. 

 

12/14   St John of the Cross , whom we 
honor today, was known for his deep spiritu-
ality and compassion. Reflect today on what 
more you can do to prepare spiritually for 
Christmas in these last 10 days of Advent. 

This week’s 2nd is for Retirement Fund for Religious.	
Thank you for your generous support . 

Next week for the front portico 

ADVENT: A SEASON OF DISCERNMENT 
We live in an age of hashtags, sound bites, 
and blogs and in a world of competing view-
points and clamoring voices. It can some-
times be difficult to discern what is really 
worthy of our attention. This is especially 
true in days when partisan politics dominates our newsfeeds, 
and we try to make sense of senseless acts of violence and ter-
ror on so many fronts. It’s easy to place blame, make excuses, 
and dig into our ideological trenches, all too often losing sight 
of the many goods — and lives — that are sacrificed on the 
altars of partisanship and policy. 
There is a real danger in all of this: if we settle for the medioc-
rity of sound bites and half-truths, without seeking to discern 
what is truly important, we run the risk of losing sight of the 
hopes and promises that can only find fulfillment in a life com-
mitted to Christ. 
While we may not often think of it in this way, Advent is a 
season of discernment. We’re reminded of this in the second 
reading for this Sunday as we hear St. Paul’s words to the Phi-
lippians: “This is my prayer: that your love may increase ever 
more and more in knowledge and every kind of perception, to 
discern what is of value, so that you may be pure and blameless 
for the day of Christ” (Phil 1:9-10). 
Building on this theme, the words of the prophet Baruch and 
the clarion call of John the Baptist that we hear this Sunday 
remind us of what it is we are called to be and do. The Baptist’s 
cry to “prepare the way for the Lord” is a charge to discern the 
Lord’s voice calling out to us in the midst of the noise and 
clamor that fills our daily lives and to persevere in the way of 
faith. This truth prompted the priest Origen to ask: “Is it not a 
way within ourselves that we have to prepare for the Lord? Is it 
not a straight and level highway in our hearts that we are to 
make ready? Surely this is the way by which the Word of God 
enters … Prepare a way for the Lord by living a good life and 
guard that way by good works. Let the Word of God move in 
you unhindered and give you a knowledge of his coming and of 
his mysteries.” 
Hearing the voice of the Lord in the distance demands action, 
but this isn’t only an invitation to turn away from personal 
choices and sins that may limit or even prevent God’s coming 
among us. John is also calling us to turn toward God’s mercy. 
And this turning — conversion — isn’t only about what we 
give up, it is really about accepting the gift that we are being 
offered. This is why Pope Francis has reflected, “Let us ask 
ourselves: is it true that in the various situations and circum-
stances of life, we have within us the same feelings that Jesus 
has? Is it true that we feel as Christ feels … We must always 
convert and have the sentiments that Jesus had.” 
In the liturgy for this Second Sunday of Advent, we are being 
reminded that these days of Advent demand our attention and 
intentionality. It is only by seeking the stillness and quiet — 
leaving behind the hashtags and sound bites — that we can 
discern the distant voice of the Coming One who brings the 
mercy and peace which our world so desperately needs. 

Br. Silas Henderson, S.D.S. 

REFLECTION - SECOND SUNDAY OF ADVENT 
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 THANK YOU 
 

We need to say thank you to all 
of our parishioners who so       
generously have volunteered to 

sponsor new reliquaries. The response 
has been overwhelming. We are so grateful for 

your generous support of this project. A number of reli-
quaries have already been ordered and delivered. More 
are in transit. Once all of the reliquaries have been re-
ceived and the relics have been inserted, we will have a 
display for all to see.   

SECOND SUNDAY OF ADVENT                   DECEMBER 9, 2018 

 
Dear Parishioners and friends  

of St. Hyacinth Basilica 
 
We have started the celebration of 
our parish Jubilee. 

The first Sunday of Advent was a beautiful time of 
encounter with the Living Word, which Bishop  
Wiesław Śpiewak, CR shared with us.  
 

So many people of good will prepared tea and coffee 
and cake. Thank you to the many volunteers for their 
time and service. Thank you to our local businesses 
who gave us baked goods for our sweet table.              
 

The beginning of the Jubilee has given so many op-
portunities to be together, to talk, and to exchange 
experiences of our lived faith. 
 

I would like to thank all of you for everything and I 
wish that this Advent, a time of waiting and the path 
that we all need to travel to Bethlehem, become the 
discovery of the passion of our Christian vocation. 
 
With words of sincere gratitude 
Fr. Stanisław, CR 

STREET BANNERS 
On the occasion of our 125th  
Jubilee we would like to have 
beautiful banners displayed on the 
closest streets: Milwaukee & 
Diversey. 
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 

“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  

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 CANDLES 
Today, after all masses, Missionary Sis-
ters of Christ the King are standing by 
the doors with the candles for Christ-
mas table. Donation of $5.00 is re-
quested for a candle. All profit proceeds 
the “Holy Family” Home for single 
mothers with children.  

Thank you for your support.  

Join us to walk and pray 
in solidarity with our im-

migrant sisters and  
brothers  

who - as the Holy Family 
sought a place to stay—are seeking legislative shelter, 
“Posada.” Friday, December 14, 201, 7 AM – 9 AM; 101 
W. Congress Parkway Route: From Correctional Center 
(71 West Van Buren St.), DePaul (1 East Jackson Blvd.), 
Federal Plaza, and St. Peter’s (110 West Madison St.) For 
more information: Raymundo Valdez at rval-
dez@archchicago.org or 312.534.8503 or visit: catholic-
sandimmigrants.org 
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REFLEKSJA WSPOMNIENIE LITURGICZNE 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele 
Bazyliki św. Jacka  

 

Rozpoczęliśmy obchody naszego 
parafialnego Jubileuszu. Pierwsza 
Niedziela Adwentu była pięknym 
czasem spotkania z Żywym Słowem, 

którym dzielił się z nami ks. biskup Wiesław. Tylu 
ludzi dobrej woli, którzy przygotowali herbatę i 
kawę. Dziękuję za czas i służbę tak wielu 
woluntariuszom. Dziękuję naszym biznesom, które 
podarowały nam wypieki na słodki stół. Początek 
Jubileuszu dał tak wiele okazji, aby pobyć ze sobą, 
porozmawiać, wymienić się doświadczeniem naszej 
przeżywanej wiary. Wszystkim za wszystko 
serdecznie dziekuję i życzę, aby ten adwentowy czas 
oczekiwania i droga, którą trzeba nam przebyć do 
Betlejem, stał się odkryciem na nowo pasji naszego 
chrześcijańskiego powołania.  

Z wyrazami  szczerej wdzięczności  
Ks. Stanisław, CR    

ADWENT 
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.  

12 grudnia - NMP z Guadalupe 
W 1531 roku Matka Boża ukazała się w 
Meksyku Indianinowi - Juanowi Diego. Jej 
objawienie wprowadziło pokój i pojednanie 
między  wrogimi  do te j  pory 
społecznościami Hiszpanów i Indian oraz 
zapoczątkowało poglębioną ewangelizację 
obu Ameryk. Jan Paweł II ogłosił Ją 
Patronką życia nienarodzonych i Gwiazdą Ewangelizacji. 
Maleńki, ukryty pod sercem Maryi Jezus niesie światu 
życie i pokój. 

 

13 grudnia - Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
Łucja już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy ślub 
czystości. Poniosła śmierć męczeńską w Syrakuzach na 
Sycylii około 304 roku, po licznych torturach, którymi 
usiłowano skłonić ją do porzucenia wiary. Św. Łucja 
patronuje ociemniałym, proszącym o pomoc w chorobach 
oczu. 
 

14 grudnia - Św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła 
Jan de Yepes urodził się w roku 1542 w 
Fontiveros w Hiszpanii. Mając dwadzieścia lat 
wstąpił do Karmelu. Stał się pomocnikiem 
Teresy od Jezusa w dziele reformy zakonu. 
Jako karmelita bosy przyjął imię Jana od 
Krzyża, ukochał bowiem krzyż Chrystusa         

i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. 
Modlitwa ta została wysłuchana. Jego reformatorska 
działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Jan od 
Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia 
wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z 
Bogiem. Naukę swoją zawarł w dziełach mistyczno-
ascetycznych, pisanych prozą i wierszem. Zmarł 14 
grudnia 1591 roku w Ubedzie. W 1726 roku papież 
Benedykt XIII ogłosił go świętym, a Pius XI w roku 1926 
Doktorem Kościoła Powszechnego. 

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.  
W dniach 20 i 21 grudnia o 7:30 wieczorem 
będą spowiadać dodatkowi księża.  

Zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą o   
uzdrowienie, które odbędzie się w tym  

miesiącu wyjątkowo w 3 niedzielę  
(16 grudnia) po Mszy św. wieczornej.  

 

II Niedziela Adwentu 
 

„Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości.” 

Ps 126 
 Bóg może odmienić los człowieka wlewając w 
jego serce miłość, ożywiając nadzieję i umacniając wiarę. 
Przychodząc do człowieka z darem łaski proponuje mu 
nowe życie. Życie wolne od lęku i beznadziei - choć nie 
zawsze wolne od cierpienia. Dla Boga bowiem 
najważniejsze jest to, aby człowiek odkrył w Nim 
wspomożyciela i fundament dla szczęśliwego życia. 
 Pozwólmy, aby Chrystusowa miłość nas 
ożywiała. Niech ten co zapoczątkował w nas dobre dzieło 
wiary, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Tak jak do 
Jana, w konkretnym czasie historii, zostało skierowane 
Słowo, aby głosił nawrócenie, tak i dziś Bóg kieruje 
swoje Słowo do ciebie, powierzajac ci konkretną 
misję.  Wyrównaj drogę dla Pana, pozwól Mu przyjść.   
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PAPIESKA INTENCJA NA GRUDZIEŃ 
Intencja ewangelizacyjna:  

Aby osoby zaangażowane w posługę 
przekazu wiary potrafiły znaleźć język 
właściwy dla dzisiejszych czasów, w 

dialogu z kulturami.  

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 
Po wszystkich Mszach świętych Sio-
stry Misjonarki rozprowadzają świece 
na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży 
świeczek jest przeznaczony na wspar-
cie Domu Samotnej Matki “Świętej 
Rodziny”, który jest prowadzony przez 

siostry.  Prosimy o wsparcie tego dzieła. Bóg zapłać 
za wszystkie ofiary złożone na ten cel.  

II NIEDZIELA ADWENTU                                                        9 GRUDNIA 2018 

RELIKWIARZE 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
odpowiedzieli na naszą prośbę o zakup 
nowych relikwiarzy. Otrzymaliśmy 
wiele ofiar na ten cel. Relikwiarze 
zostały już zamówione i niektóre z 
nich już dostarczone. Wkrótce będzie 
można je wszystkie zobaczyć w 

gablocie w głównym wejściu do kościoła. 

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 

BANERY ULICZNE 
Z okazji jubileuszu naszej parafii 
zostaną zawieszone przy ulicach 
Milwaukee & Diversey specjalne 
banery. Prosimy wszystkich, 
k tó rzy  pos i ada ją  b i znesy                 
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.  

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.  
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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  
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. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które 
pomagają sprzątać kościół. Zapraszamy 
chętnych do pomocy w każdy poniedziałek, 
po wieczornej Mszy świętej. Więcej 
informacji u siostry Marioli. 

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY 

 

Dzisiaj druga składka przeznaczona jest 
na Fundusz Emerytalny osób zakonnych.  

 

Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel. 

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 - $650 
 Stanislaw & Marzena Smerczak - $100 

Grzegorz & Elzbieta Szeszko - $100 
Jadwiga Blacharczyk- $100 

 

Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.  
We remember all  benefactors in our prayer. 

Chór Bazyliki Św. Jacka  
ogłasza nabór nowych członków. 
Chętnych  prosimy o zgłaszanie 
się do pana organisty, biura 
parafialnego, zakrystii lub przyjście na próbę w niedzielę 
o godz. 10:30 AM.  

CHICAGO                                                                                                                                                                                             BAZYLIKA ŚW. JACKA  

December 2, 2018 / 2 grudnia 2018 
Actual Sunday Collections  / Niedzielna kolekta: $ 6,234.00 
Budget for the week/ Tygodniowy budżet           $(9,625.00) 
Deficit / Deficyt                                                $(3,391.00) 
Second Collection:                     $ 4,487.00 

Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na 
kościelne wydatki                                             $ 221,375.00 
Actual collections / Zebrana kolekta            $(155,392,00) 
Deficit / Deficyt                                            $  (65,983.00) 

 

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! 

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty 


