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3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
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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 17
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +George Silski,
8:00 AM - Decaesed benefactors & parents of the Resurrectionists
7:00 PM - O Boże błog. dla Simon Chowaniec z ok 8 rocz. urodzin,
+Henryk Sobecki w rocz. śmierci,
TUESDAY / WTOREK - December 18
6:00 AM - Health & blessing for Paul
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +George Silski,
8:00 AM - +Poor souls in Purgatory
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
WEDNESDAY / ŚRODA - December 19
6:00 AM - +George Silski
7:00 AM - O dary Ducha Św. i Boże błog. dla Iwony i jej rodziny,
+Halina Sadkowska,
8:00 AM - Health & blessing for Dawn Connolly, +Poor souls in
Purgatory,
7:00 PM - +Krystyna Skrzynik,
THURSDAY / CZWARTEK - December 20
6:00 AM - Health & blessing for Paul and his family
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +George Silski,
8:00 AM - Priests & sisters working in our parish
7:00 PM - +Krystyna Skrzynik
FRIDAY / PIĄTEK - December 21
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Zmarli z rodziny Iwony,
8:00 AM - +George Silski
7:00 PM - +Zmarli parafianie i dobrodzieje bazyliki
SATURDAY / SOBOTA - December 22
6:00 AM - Health & blessing for Henry Frank
7:00 AM - +Halina Sadkowska, +Za dusze w czyśćcu cierpiące,
8:00 AM - +George Silski,
5:30 PM - +Mike Bialas, +Irene Bork, ++Michael Connolly Sr & Jr, +In
memory of Wladyslawa Paciorko,
7:00 PM - O Boże błog. i potrzedne łaski dla Emilii i Jerzego w rocz.
ślubu
SUNDAY / NIEDZIELA - December 23
6:00 AM - +Halina Sadkowska, +George Silski,
7:30 AM - Health & blessing for Beatriz Diaz, +Jan Plewa,
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 13 rocz. śm, ++Zofia, Walter Mazur,
+Jan Józef Mazur, +Stefania, Stanisław Delimat, +Mateusz Matłok w 1.
rocz. śmierci, +Halina Sadkowska, +Władysława Wicek, +Jan
Wesołowski, +Zofia Klimaszewska, +Zdzisława UrzędowskaProkipczak, +George Silski,
10:45 AM - +Bridget & Joseph Connolly, +Michael Diaz,
12:30 PM - +Halina Sadkowska, +Regina Dyra w 3. rocz. śmierci,
+Antoni Zalewski,
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za parafian; +Halina Sadkowska, ++Michalina Ryś z dziećmi,
++Józefa i Jan Magnuszewski, ++Lucyna Borkowska z dziećmi,
++Teresa, Zygmunt i Aleksander Szumowski, ++Jerzy Dworaczyk z
rodzicami, +Roman Polsniak, +Zmarli z rodziny Domaszewicz,
Olesińskich, +Józef Kiliński, +Krystyna Hawerlisze, +Zofia
Klimaszewska, +Leokadia Fela.

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.
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.

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.

THIRD SUNDAY OF ADVENT
ADVENT CALENDAR 2018
12/17 - Yesterday was Gaudete Sunday when we shifted our reflection
from “the Lord is coming” to “the
Lord is near”. Rejoice! You are more
than half way to Christmas.
12/18 - ‘Christ saved men not with thunder and lightning,
but as wailing babe in the manger and silent sufferer upon
the cross” (St. Jerome). Reflect on the humility of Christ
today and on how you can see Christ in the poor and
humble.
12/19 - Ever wonder the phrase “O Root of Jesse’s stem”
comes from? Research how to make a Jesse tree and dive
onto Christ’s lineage.
12/20 - Take time to bless the family creche. Based on
your family tradition you may choose to hide the baby
Jesus until Christmas morning.
12/21 - On this last Friday of Advent, make it a movie
night with your friends or family and watch a Christmas
classic.
12/22 - We learn in today’s Gospel that Mary spent three
months with her kinswoman Elizabeth before returning
home. Thousands of migrants today are traveling to look
for a new home. read some of their stories.
12/23 - Add this “O Antiphon” to your daily or meal-time
prayer today. “O Emmanuel, our King and Giver of Law:
come to save us, Lord, our God!”
“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

This week’s 2nd collection is for
Christmas flowers & decoration.
Thank you for your generous support.
CHICAGO

DECEMBER 16, 2018
REFLECTION

Third 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.”
Questions for Reflection/Discussion:

1. What gives you cause to rejoice on this Sunday?
2. While we believe that at some point in the future Christ
will come again, it is also our firm and abiding belief that
he is present with us now. What signs of Christ’s
presence and grace do you see in
the world around you?
3. How do we be patient as we
wait for the coming of the Lord?

BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

THIRD SUNDAY OF ADVENT

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.

Fr. Steve
preparing new
reliquaries with
relics.
Ks. Steve
pracuje nad
nowymi
relikwiarzami.
THANK YOU
FATHER!
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
JANUARY 21 - 28, 2019
World Youth Day (WYD) is a worldwide
encounter with the Pope which is typically
celebrated every three years in a different
country. WYD is open to all young adults who want to take
part in a festive encounter with their contemporaries
centered on Jesus Christ. This event is an opportunity to
experience in first person the universality of the Church; to
share with the whole world the hope of many young adults
who want to commit themselves to Christ and others.
World Youth Day is a unique way to deepen your faith and
grow closer to Christ, by means of prayer and the
sacraments, together with thousands of other young people
who share your interests and ambitions.
January 21 - 28, 2019
Crowne Plaza - Panama City, Panama
CELEBRATING CHRISTMAS TIME WE
INFORM THAT PARISH OFFICE WILL BE
CLOSED ON DECEMBER 24, 25, 26.
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CHRISTMAS MASS
SCHEDULE
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD
MSZY ŚWIĘTYCH
CHRISTMAS EVE - Monday, December 24
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - 24 grudnia
6:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
7:00 AM Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 AM Mass in English / Msza po angielsku

9:00 PM - Shepherds’ Mass in English/Pasterka po ang.
12:00 AM - Shepherds’ Mass in Polish / Pasterka po pol.
CHRISTMAS DAY - Tuesday, December 25
BOŻE NARODZENIE - Wtorek, 25 grudnia
7:30 AM - Mass in English / Msza po angielsku
9:00 AM - Mass in Polish / Msza po polsku
10:45 AM - Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM- Mass in Polish / Msza po polsku
5:00 PM - Mass in English / Msza po angielsku
6:30 PM - Mass in Polish / Msza po polsku
ST. STEPHEN - Wednesday, December 26
ŚW. SZCZEPANA - Środa, 26 grudnia
6:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
7:00 AM Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM Mass in Polish / Msza po polsku
7:00 PM Mass in Polish / Msza po polsku
NEW YEAR’S EVE - Monday, December 31
SYLWESTER - Poniedziałek, 31 grudnia
7:00 PM - Mass in Polish
NEW YEAR’S DAY - Tuesday, January 1
NOWY ROK - Wtorek, 1 stycznia
7:30 AM - Mass in English
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

Project Rachel A post-abortion healing hotline and
referral service for women and men (312) 337-1962 (888)
456-HOPE projectrachelchicago@gmail.com
CHICAGO
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III NIEDZIELA ADWENTU
ROZWAŻANIE
III NIEDZIELA ADWENTU
Spróbuję wejść w tłum ludzi
słuchających Jana nad Jordanem.
Pomyślę, że słowa Jana są kierowane
do mnie. Czy odczuwam potrzebę

bezpośrednio
nawrócenia?
Wyobrażę sobie Jana: jego twarz, oczy, spróbuję usłyszeć
jego gwałtowny głos. Będę słuchał uważnie jego
stanowczych upomnień. Co czuję w sercu? Opowiem o
tym Jezusowi.
Czy potrafię dostrzec w sobie „pszenicę dobra” i „plewy
zła”. Za jakie dobro pragnę najbardziej podziękować
Jezusowi? Za co pragnę Go przeprosić? Czy jest we mnie
prawdziwe pragnienie zmiany życia?
Spróbuję odważnie zapytać: „Cóż więc mam czynić?”
Jan zwraca uwagę, że nawrócenie domaga się
konkretnych decyzji i czynów. Jakie zadanie pragnę
podjąć na okres Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście
Jezusa?
Jan podkreśla, że nawrócenie jest łaską. Trzeba całym
sercem prosić o nią Jezusa. On przychodzi do mnie, aby
mocą Ducha Świętego przemienić moje serce.
Zbliżę się do Jezusa. Wtulę się w Jego ramiona i będę
słuchał poruszeń mego serca. Co pomaga mi trwać blisko
Niego, a co niepokoi moje serce?
Poproszę o oczyszczenie serca i mocne pragnienie
zmiany życia. Postaram się zaplanować w najbliższym
czasie dzień spowiedzi świętej. Z wiarą będę powtarzał:
„Pragnę Twego słowa, które oczyszcza”.
Krzysztof Wons SDS

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.
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.
CHICAGO
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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

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.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

III NIEDZIELA ADWENTU
„RADUJMY SIĘ” (źródło: niedziela.pl)
Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej
niedzieli Adwentu, pochodząca od
pierwszego
słowa
antyfony
rozpoczynającej tego dnia Liturgię. Słowo
to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest
wezwaniem do radości: Radujcie się! Jej przyczyną ma być
odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami,
że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat
koloru różowego. Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej
„Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał:
„Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się,
korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca
użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej
będziemy się radować, gdy odkryjemy prawdę o tym, że
Chrystus wciąż do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość
płynąca ze świadomości, że stoi On także u podwoi naszego
serca i kołacze. Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi.
Najważniejsze rozgrywa się przecież w głębinach naszego serca.
Może ono stać się Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg
z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go ugościć.
Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie wpuszczają
ponuraków, tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć. Oby nie
okazało się, że nie nadajemy się do Nieba, ponieważ nie
umiemy się cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak to się robi.
Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź radosny!
Jezus jest z Tobą! Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi
niejednokrotnie kojarzy się tylko i wyłącznie z okresem przed
Bożym Narodzeniem, jako czas przygotowania do świąt.
Niekiedy też, niestety, bywa on postrzegany jako okres swoistej
pokuty i postu, co jest błędnym przeświadczeniem. Adwent jest
czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się
Jezusa Syna Bożego. Obecnie przeżywamy jego trzecią
niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana.
Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś
ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam:
radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4,4n). Dlatego obecną
niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”. Istnieje jeszcze jedna,
dość intrygująca, nazwa tej niedzieli. Bywa ona bowiem
nazywana „niedzielą różową”. Określenie to wywodzi się od
koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. Otóż, jest
to właśnie kolor różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się
go tylko dwa razy (poza niedzielą gaudete, używa się go w tzw.
niedzielę laetare, którą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu).
W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy,
który w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę różową.
Dobór koloru wynika z jego skojarzenia z widokiem nieba o
świcie. Wyobraża on blask przyjścia Jezusa Chrystusa w
tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel jest dla
nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce. Właśnie tego
typu porównanie odnajdujemy np. w Pieśni Zachariasza:
„nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1,78n). Wspólnota
kościelna rozumie znaczenie wyjątkowego charakteru Adwentu
jako czasu przygotowania do przyjęcia prawdy o Wcieleniu
Boga. Dlatego też umieszcza ona adwentowe niedziele wysoko
w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Oznacza to, że nie
wolno nam zrezygnować z celebrowania „niedzieli gaudete” na
rzecz np. parafialnych uroczystości odpustowych. Radość
płynąca ze zbliżających się świąt nie wynika z emocjonalnych
uniesień, lecz bierze się z autentycznych religijnych przeżyć.
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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.

Zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą o
uzdrowienie, które odbędzie się w tym
miesiącu wyjątkowo w 3 niedzielę
(16 grudnia) po Mszy św. wieczornej.

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

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

III NIEDZIELA ADWENTU

16 GRUDNIA 2018

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
December 9, 2018 / 9 grudnia 2018
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta: $ 7,092.00
Budget for the week/ Tygodniowy budżet
$(9,625.00)

Deficit / Deficyt
Second Collection:

$(2,533.00)
$ 4,467.00

Fiscal Year to Date/ Rok fiskalny do aktualnej daty
Amount needed for church operations / Kwota potrzebna na
$ 231,000.00
kościelne wydatki
Actual collections / Zebrana kolekta
$(162,484.00)
Deficit / Deficyt
$ (68,516.00)
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!

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
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 - $500
Mieczysław & Elżbieta Gaj - $100
Piotr & Magdalena Domanski - $100
henryk & Zofia Szczepanski - $100
Zofia Rychtarczyk - $100
Elias & Maria Martin - $100
Pamiętamy o naszych dobrodziejach w codziennej modlitwie.
We remember all benefactors in our prayer.

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
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagają sprzątać
kościół w każdy poniedziałek wieczorem. Prosimy
również chętnych do pomocy w
dekorowaniu naszej bazyliki na święta, w
najbliższy poniedziałek, 17 grudnia po
Mszy świętej wieczornej. Bóg zapłać.
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
(W DNIACH OD 24 DO 26 GRUDNIA)
BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE.

Dzisiaj druga składka przeznaczona jest na
kwiaty i dekoracje na Boże Narodzenie

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.

Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

