ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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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

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - December 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Janina Hebda
7:00 AM - +Helen Możdzierz, +Tadeusz Madoń, +Ryszard
Szczepański
8:00 AM - Blessings for Isabella; +Joseph & Bridget Connolly,
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Danieli i całej jej rodziny;
+Henryk Gąsowski,
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 24 - CHRISTMAS EVE
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Janina Hebda
7:00 AM - O potrzebne łaski i Boże błog. dla ks. Adama w dniu im.;
O zdrowie i Boże błog. dla Ewy i Adama z ok. imienin; +Helen
Moździerz; +Tadeusz Madoń, +Ryszard Szczepański
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan, Beatriz; +Edward & Lorraine
Nazimek
9:00 PM - For the living & deceased members of Nazimek Family,
Blessing for Isabella, Juan & Beatriz; +Edward & Lorraine Nazimek
12:00 AM - PASTERKA - O Boże błog. dla Ewy i Adama z ok.
imienin; O potrzebne łaski dla ks. Adama Piaseckiego z ok. imienin; O
Boże błog. dla Danieli i całej jej rodziny; O Boże błog. dla ks. Michała
Osucha; +Janina i zmarli z rodziny, +Stanisław Bachula, +Jan Jarliński
w rocz. śmierci, +Tadeusz Madoń, +Henryk Gąsowski
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 25 - CHRISTMAS
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek; Blessings
for Isabella, Juan & Beatriz; +Thaddeus & Christine Czauz, +Ted
Mitrenga, +Jan Plewa, +Stefan Plewa, +Deceased members of
Plewa, Gargula & Maczkowski Family; +James & Sophie Skrenka
9:00 AM - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla
rodzin: Piotrowski, Macugowski, Chołczyński,
Russi, Jaworski, Sobczyk, Pleczeluk;
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
Bożą opiekę dla Ewy Russi i Waldemara
Piotrowskiego; +Zmarli z rodziny Mazur i
Delimat, +Tadeusz Madoń, +Stefan i Paulina
Piotrowski, +Władysław i Józefa Fedorczyk,
+Henryk Gąsowski
10:45 AM - Christmas Blessing for the
Connolly Family; +Joseph & Jean Tokarz,
+Mike Bialas, +John & Julia Bialas, +Edward & Lorraine Nazimek,
+Mike & Dorothy Bialas,
12:30 PM - W intencji parafian i dobrodziejów; +Helen Moździerz,
+Franciszek i Franciszka Pikul, +Stanisław Górecki, +Janina Hebda,
+Ryszard Szczepański,
5:00 PM - For parishioners, For the living & deceased members of
Nazimek Family; +Alexis Villasin (Birthday)
6:30 PM - Za parafian; O Boże błog. dla Danieli i całej jej rodziny;
THURSDAY / CZWARTEK - December 26 - ST. STEPHEN
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Janina Hebda
7:00 AM - +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń, +Ryszard
Szczepański
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan, Beatriz,
12:30 PM - Dziękczynna w 28. rocz. ślubu Anny i Dariusza Sojda,
W intencji dzieci Roberta i Adama o Boże błog. i opiekę Bożą nad całą
rodziną i przyjaciółmi; W intencji Adama Sojdy z ok. 21. rocz. urodzin
+Zmarli z rodzin Lasota, Rudnik, Lekienta, Antoń, Kwiecień, Banaś,
Sojda; +Wiktoria Rusakiewicz, +Henryk Gąsowski
7:00 PM - O Boże błog. dla Danieli i całej rodziny; +Tadeusz Madoń

FRIDAY / PIĄTEK - December 27
6:00 AM - For the living & deceased
members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń, +Henryk Gąsowski
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Edward &
Lorraine Nazimek,
7:00 PM - O Boże błog. dla Danieli i całej jej rodziny; +Jan Plewa,
+Ryszard Szczepański
SATURDAY / SOBOTA - December 28
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - +Helen Moździerz, +Henryk Gąsowski
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Edward &
Lorraine Nazimek,
2:30 PM - Wedding; Adrian Krukowski & Sylvia Wolanin
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - O Boże błog. dla Danieli i jej rodziny, +Tadeusz Madoń,
+Ryszard Szczepański
SUNDAY / NIEDZIELA - December 29 - HOLY FAMILY
6:00 AM - +Łukasz Dominików, +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Blessings for Isabella, Juan, & Beatriz; +Thaddeus & Christine Czauz,
+Edrenka (George’s Grandmother), +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski, +Łukasz Dominików, +Stanisław Lis,
+Edward Haruza, + Maria i Michał Bator, +Kazimierz, Bator,
+Tadeusz Madoń, +Henryk Gąsowski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Mamerto Ramirez,
12:30 PM - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Mieczysława Gaj;
O Boże błog. i powrót do zdrowia dla Dariusza Domaradzkiego,
+Łukasz Dominików, +Władysława i Józef Ciołek, +Józef Kokitko,
+Edward Haruza, +Helen Moździerz, +Tadeusz Madoń, +Ryszard
Szczepański,
5:00 PM - For parishioners; For the living & deceased members of
Nazimek Family
6:30 PM - Za parafian; O Boże błog. dla Danieli i całej jej rodziny;
+Łukasz Dominików

PARISH STAFF

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

4TH SUNDAY OF ADVENT

CHRISTMAS SCHEDULE
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD
MSZY ŚWIĘTYCH
CHRISTMAS EVE - Tuesday, December 24
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - 24 grudnia
6:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
7:00 AM Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
9:00 PM - Shepherds’ Mass in English / Pasterka po ang.
12:00 AM - Shepherds’ Mass in Polish / Pasterka po pol.
CHRISTMAS DAY - Wednesday, December 25
BOŻE NARODZENIE - Środa, 25 grudnia
7:30 AM - Mass in English / Msza po angielsku
9:00 AM - Mass in Polish / Msza po polsku
10:45 AM - Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM- Mass in Polish / Msza po polsku
5:00 PM - Mass in English / Msza po angielsku
6:30 PM - Mass in Polish / Msza po polsku
ST. STEPHEN - Thursday, December 26
ŚW. SZCZEPANA - Czwartek, 26 grudnia
6:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
7:00 AM Mass in Polish / Msza po polsku
8:00 AM Mass in English / Msza po angielsku
12:30 PM Mass in Polish / Msza po polsku
7:00 PM Mass in Polish / Msza po polsku
NEW YEAR’S EVE - Tuesday, December 31
SYLWESTER - Wtorek, 31 grudnia
6:00 AM & 8:00 AM - Mass in English/ Msza po ang.
7:00 AM & 7:00 PM - Mass in Polish / Msza po polsku
NEW YEAR’S DAY - Wednesday, January 1, 2020
NOWY ROK - Środa, 1 stycznia 2020
7:30 AM - Mass in English
9:00 AM - Mass in Polish
10:45 AM - Mass in English
12:30 PM - Mass in Polish
5:00 PM - Mass in English
6:30 PM - Mass in Polish
NO CONFESSIONS
DECEMBER 24th, 25th & 26th
NIE BĘDZIE SPOWIEDZI
24, 25 i 26 GRUDNIA

CHICAGO

DECEMBER 22, 2019
A Christmas Reflection
by Pope Francis
“Dear Brothers and Sisters, Happy Christmas!
However, noting how the Hebrew and Aramaic
meaning for Bethlehem, the city of Christ’s birth, is
“house of bread,” Francis said the birth of Jesus in a stable on the fringes of the town “is the turning point that
alters the course of history.”
“There God, in the house of bread, is born in a
manger,” he said, explaining that even in his birth Christ
offers himself as food for humanity. “He does not take
but gives us to eat; he does not give us a mere thing, but
his very self,” he said, adding that in Bethlehem, “we
discover that God does not take life, but gives it.”
However, noting how the Hebrew and Aramaic meaning
for Bethlehem, the city of Christ’s birth, is “house of
bread. The birth of Jesus in a stable on the fringes of the
town is the turning point that alters the course of history.
There God, in the house of bread, is born in a manger,”
he said, explaining that even in his birth Christ offers
himself as food for humanity. “He does not take but gives
us to eat; he does not give us a mere thing, but his very
self. In Bethlehem, we discover that God does not take
life, but gives it.
Jesus brings us back home, so that we can become God’s family, brothers and sisters to our neighbors.
In standing before the manger, we understand that the
food of life is not material riches but love, not gluttony
but charity, not ostentation but simplicity. After an angel
appeared to them announcing Christ’s birth, the shepherds were “filled with fear.” Jesus in the Gospels frequently urges his disciples to “be not afraid.” It seems
that God is constantly repeating it as he seeks us out. Because we, from the beginning, because of our sin, have
been afraid of God.” Adam, after disobeying God by eating the fruit of the tree of knowledge, hid from God out
of fear.
Bethlehem is the remedy for this fear, because
despite man’s repeated ‘no,’ God constantly says ‘yes.’
He will always be God-with-us. And lest his presence
inspire fear, he makes himself a tender child. Similar to
the shepherds, each person is invited to go to Bethlehem
to encounter Christ. The road is uphill: the heights of our
selfishness need to be surmounted, and we must not lose
our footing or slide into worldliness and
consumerism.” May the birth of Christ the
Savior renew hearts, awaken the desire to
build a future of greater fraternity and
solidarity, and bring joy and hope to
everyone. Happy Christmas!
ST. HYACINTH BASILICA
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"For a child was born to us, a son was given to us,
power rested on his shoulders. He was named:
Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace "
Is 9:5
Dear Parishioners and Friends of St. Hyacinth Basilica,
Once again we come together to celebrate the birth of our Savior.
Our hearts burst at the news that he is again "born" among us - Emmanuel,
the Living God, who comes to us, to you and to me, in a simple way, as a small child, in a small white
piece of bread. Do I understand it at all, I don’t always think about it, but when I come again to our parish
Bethlehem - the House of the Eucharist, my knees bend from the mystery that is so amazing.
We have finished celebrating our Jubilee. We are becoming increasingly aware of the fact that we
are the living history of the present time. The living God whom we confess is also a living faith that gives
birth to beautiful works. I believe that everyone feels the same to different degrees. We can't finish
"something" that really calls for realization. In the passage from Isaiah 9:1 we read: "A nation walking in
darkness saw a great light; light shone on the inhabitants of the land of darkness. "A light has been given to
us that enlightens our hearts and minds. We can't keep it all to ourselves. There are so many brothers and
sisters waiting for the light of truth and the warmth of love. We need to move our inner imagination and
surrender to the Lord's Spirit and get rid of fear and the fear of the unknown. Everything is in the Lord's
hands and we entrust to him the days to come. May our Mighty God who comes in the person of the Little
Child of Bethlehem give everyone strength and courage in the New Year, 2020.
On behalf of my brother priests, the sisters and our employees,
I bless you with all my heart.

Rev. Stanislaw Jankowski, C.R.
Pastor
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.

During this season of Christmas,
a time of giving, do not forget the
poor the lonely, and the homeless.
MERRY CHRISTMAS
The Parish Office will be closed
December 24 - 26.
The office will reopen on Friday, December 27.
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Andrzej Jamróz
CHICAGO

A very special and warm thank
you to Sister Mariola,
to Stanley our maintenance
man, and the group of
volunteers who decorated and
prepared the church this year for Christmas. It is by
no means an easy or quick job.
It is very time consuming and God Bless!!
Sacrament of Reconciliation
The Sacrament of Reconciliation, Confession is
celebrated Monday through Friday at 7:45 AM and at
6:45 PM. On Saturdays the Sacrament is also available
at 5:00. On Sundays it is celebrated before and during
the 9:00 AM, 10:45 AM and 12:30 PM Masses.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL

Michael Dubon & Agata Mirek

ST. HYACINTH BASILICA
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„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”...
Iz 9, 5

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Kolejne urodziny naszego Zbawiciela przyszło nam świętować. Radość
rozpiera nasze serca na wieść, że On znowu “rodzi” się pośród nas – Emmanuel,
Żywy Bóg, który przychodzi do nas, do ciebie i do mnie, w tak prosty sposób, jako
małe dziecię i w białym kawałku chleba. Czy w ogóle to pojmuję, nie zawsze się
nad tym zastanawiam, ale kiedy przychodzę kolejny raz do naszego parafialnego
Betlejem – Domu Chleba, same kolana się gną przed tajemnicą, która tak
zadziwia.
Zakończyliśmy obchody naszego Jubileuszu. Uświadamiamy sobie coraz
bardziej fakt, że stanowimy żywą historię obecnego czasu. Żywy Bóg, którego
wyznajemy, to i żywa wiara, która rodzi piękne uczynki. Wierzę, że każdy we właściwym sobie stopniu
odczuwa to podobnie. Nie możemy zakończyć „czegoś” co tak naprawdę woła o realizację.
We fragmencie księgi Izajaszowej 9 rozdziału w 1 wersecie czytamy: „Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. Darowana nam została
Światłość, która oświeca nasze serca i umysły. Nie możemy jej zachować tylko dla siebie. Jest tylu braci
i sióstr, wyczekujących światła prawdy i ciepła miłości. Potrzeba nam poruszyć wewnętrzną wyobraźnię
i poddać się pod działanie Ducha Pana i wyzbyć się lęku, strachu przed niewiadomym. Wszystko jest w
rękach Pana i Jemu powierzamy dni, które nadchodzą.
Niech Potężny Bóg, który przychodzi w osobie Małego Dziecięcia z Betlejem, wszystkim doda
siły i odwagi w tym Nowym Roku 2020.
W imieniu moich współbraci, sióstr i pracowników z serca błogosławię
Ks. Stanisław Jankowski, CR
Proboszcz

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

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

WIZYTA DUSZPASTERSKA - 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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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ROZWAŻANIE NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU
„Pan sam da nam znak” – mówisz do nas. Tylko
czy my chcemy ten znak zauważyć, zobaczyć? Czy
umiemy zrozumieć naprawdę, jak ważne jest Twoje
Narodzenie, na które czekamy? Czy doceniamy otwarte
serce Maryi i Jej zgodę na wypełnienie się woli Boga w
Jej życiu? Znów pytania, na które w czasie oczekiwania
szukamy odpowiedzi. Przychodzimy do Ciebie po pomoc
i wołamy: Zmiłuj się nad nami, Panie…
Zamykam oczy i pragnę „zobaczyć” dzisiejszą
perykopę ewangeliczną. „Widzę” anioła, który
przychodzi do Józefa i rozmawia z nim. Józef, człowiek
sprawiedliwy i bardzo kochający Maryję. Uczestniczył w
tajemnicy Twojego Narodzenia, nie do końca rozumiejąc,
co tak naprawdę się dzieje. Dopiero rozmowa z aniołem
rozjaśnia trochę sytuację. Józef w jednej chwili staje się
opiekunem Boga; Twoim opiekunem. Cichy i
sprawiedliwy człowiek. Czy ja bym tak potrafił? Józef
niewiele mówił. Gdy wysłuchał anioła, zrobił dokładnie
tak, jak powiedział wysłannik z nieba. Przyjął w cichości
serca rolę, jaką Mu przeznaczyłeś. Przypatruję się osobie
Józefa. Skupionej, młodej twarzy i oczom – czystym i
prostym. Oczom, w których mieszka Bóg; w których Ty
mieszkasz. Chcę zasłuchać się w milczenie Józefa;
nauczyć się spełniać wolę Twoją; pokochać milczenie, w
którym najpełniej przemawiasz. „Milczenie otwiera
źródła duszy; milczenie sprawia, że nasz duch pracuje
bardziej niż w czasie lektury; angażuje do działania całe
nasze wnętrze i rozświetla duszę i ciało. Godziny
milczenia są w dużej mierze modlitwą – modlitwą, która
daje tym godzinom i całemu życiu wielką siłę moralną i
całą ich płodność. Milczenie sprawia, że owocuje tyle
nasion naszego ducha. Sprawia, że tyle prawd błyszczy w
naszej duszy – w miłym blasku i żywej jedności. (…) O
szczęśliwa samotności, o jedyna szczęśliwości. Ile
spokoju, ile życia, ile Boga w tym spokoju, w tym
milczeniu, w błogosławionej samotności! Milczenie
działa” – pisał w swoich listach św. Alojzy Orione. Czy
myślał o św. Józefie? Pewnie tak. Możesz przemówić do
mnie tylko w ciszy, Panie. Tylko wtedy moje skołatane
od kłopotów serce może Ciebie usłyszeć.
Dziś pragnę Cię prosić o wiarę św. Józefa i zgodę
na pełnienie Twojej woli w cichości serca. Pragnę od
Twojego opiekuna uczyć się, jak kochać w milczeniu.

WIGILIA
DLA SAMOTNYCH I
BEZDOMNYCH
We wtorek, 24 grudnia, o godz. 12:00 w południe
zapraszamy wszystkich samotnych i bezdomnych na
Wigilię do naszej parafii. 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

ŻYCZENIA IMIENINOWE
Księdzu Adamowi Piaseckiemu
z okazji imienin (24 grudnia) składamy
najserdeczniejsze życzenia,
wielu łask Bożych, zdrowia
i błogosławieństwa oraz nieustannej opieki
Matki Najświętszej. Niech posługa w naszej parafii
przynosi Księdzu dużo radości i
zadowolenia.
Szczęść Boże
Współbracia, siostry,
pracownicy, parafianie i przyjaciele

Ks. Dr Marek Chrzanowski

W okresie świątecznym,
w dniach od 24 do 26 grudnia
biuro parafialne
będzie nieczynne.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION
(CHRISTMAS DAY)
FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY,
DECEMBER 15 & 22 WILL BE IN THE NEXT
BULLETIN
********
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI
15 & 22 GRUDNIA ZOSTANIE PODANY
W NASTĘPNYM BIULETYNIE
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

Dziękujemy Siostrze Marioli, Panu Stanisławowi
oraz wszystkim Wolontariuszom, którzy pomagali
udekorować naszą bazylikę na święta Bożego
Narodzenia. Bóg zapłać!

22 GRUDNIA 2019
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. w każdą 4-tą
niedzielę miesiąca o godz. 6:30 PM. Po Mszy świętej
zapraszamy do modlitwy uwielbienia i uzdrowienia oraz na
indywidualne błogosławieństwo. Indywidualna modlitwa
wstawiennicza - w każdy 3. piątek miesiąca. Osoby chętne
prosimy, by zgłaszały się u ks. Adama Piaseckiego
________________________________________________________________________________________

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

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

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

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post i jałmużnę
w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni wtorek
miesiąca o 7:00 PM odprawiana jest w naszej bazylice Msza
Św. w intencji osób uzależnionych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

Wszystkich parafian, gości
i przyjaciół Bazyliki św. Jacka
serdecznie zapraszamy
na Bal Sylwestrowy, 31 grudnia 2019
w Resurrection Hall.
Do tańca będzie przygrywać “Gwiazda Band”.
Bilety w cenie $85 od osoby można nabyć
w biurze prafialnym
SECOND COLLECTION
Today and on Christmas Day the 2nd Collection will be
for the needs of our basilica.
Thank you for your generous support.
II SKŁADKA
Dzisiaj oraz na Boże Narodzenie będzie
zebrana druga składka na potrzeby naszej
bazyliki. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam Piasecki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH
Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszytkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com
lub zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można
składać: Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N

Harlem Ave, Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA
Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

