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
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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
NEW OFFICE HOURS

Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JANUARY 13
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Władysława z ok. urodzin
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błog. dla Władysława z ok. urodzin; O
Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina; O Boże błog. i opiekę Maryi
dla Damiana z ok. urodzin; +Henryk Gąsowski, +Henryk Szkoda
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 14
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM - +Dusze w czyśccu cierpiące
8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz;
7:00 PM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin;
+Henryk Szkoda
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 15
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM 8:00 AM - Blessings for Isabela, Juan 7 Beatriz;
7:00 PM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin;
+Henryk Szkoda
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 16
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Walerya Wielgus, +Michele Frances Novak
7:00 AM - O zdrowie dla Pawła
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Bridget & Joseph Connolly;
7:00 PM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin;
+Henryk Szkoda
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak;
7:00 AM 8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin;
+Henryk Szkoda
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 18
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michele Frances Novak
7:00 AM 8:00 AM - Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Edward & Lorraine
Nazimek
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin;
+Maria Kulawiak, +Józef Kulawiak +Henryk Szkoda
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 19
6:00 AM - +Zofia Przekop
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Blessings for Isabella, Juan & Beatriz; +Jan Plewa, +Michele F. Novak
9:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z ok. urodzin;
+Edward Haruza, +Henryk Gąsowski, +Lucjan Milewski w 15. rocz.
śmierci, +Anna Rębacz w 10. rocz. śmierci
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Mamerto Ramirez
12:30 PM - O Boże błog. dla członkiń Sodalicji Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus; O powrót do zdrowia i Boże błog. dla Dariusza
Domaradzkiego, O zdrowie dla Zdzisława Rożka i Zdzisława Sojdy z
ok. urodzin oraz w intencji ich rodzin i przyjaciół; +Władysława i
Józef Ciołek, +Virginia Laskowski, +Edward Haruza, +Zmarłe
członkinie Sodalicji Św. Teresy; +Zmarli z rodzin: Brudek, Rożek,
Grzesik, Batóg, Lekienta, Kwiecień, Antoń, Banaś, Sojda, Gondek,
Radkowski i Wach; +Apolonia i Edward Torebko
5:00 PM - For parishioners,
6:30 PM - Za parafian

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
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.
MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI
PRZEDŚLUBNE
THIRD CALL

Anthony Radzik & Brittany Smith

BAPTISM / CHRZTY
Marcel Cisak
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Michele Frances Novak,

† Eric Bielski

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Dolores Kielas Monika Krzyżewski, Rev. Michał Osuch, Rev.
Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward Jaskuła,
Rev. Antoni Bus, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, Rev.
Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk

BAPTISM OF THE LORD
LITURGICALLY SPEAKING
1/13 St Hilary of Poitiers (- 367)
He was born at the beginning of
the fourth century. He was elected
Bishop of Poitiers in 350. He
fought strongly against Arianism
and was exiled by the Emperor
Constantius. His works are full of wisdom and learning,
directed to the strengthening of the Catholic faith and
the right interpretation of Scripture. He died in 367.
He was declared a Doctor of the Church by Pope Pius
IX in 1851.
1/15 Saint Ita (c.475 - 570)
She was born in County Waterford and
founded a community of women in
County Limerick, at a place now called
Killeedy after her. She was known for her
sanctity and for her gift of prophecy and
was held in veneration by a large number
of saints, both men and women.
1/16 Saint Fursa (- c.650)
He was an Irish monk who did much
to establish Christianity throughout the
British Isles and particularly in East
Anglia, at a time when a high
Christian civilization existed in Ireland
but had been largely wiped out
elsewhere.
1/17 Saint Anthony Abbot
PARISH REGISTRATION
Anyone who is not a registered
parishioner, is kindly reminded to stop by
the parish office to register.
Registration takes only a few minutes. The Parish
office is open Monday through Friday from 9:00 AM to
7:00 PM with a lunch break from 1:00 – 1:30. The
office is not opened on Saturday or Sunday. Being a
registered parishioner is very important. When wanting
to be a godparent or sponsor, many parishes require
that you show that you are an active member of some
parish. If you are not registered, we cannot provide that
documentation.

POPE FRANCIS PRAYER INTENTION:
We pray that Christians, followers of other religions,
and all people of goodwill may promote together peace
and justice in the world.

POPE FRANCIS TWEETS
Joy, prayer and gratitude are three ways that
help us live authentically.
CHICAGO

JANUARY 12, 2020
The Baptism of the Lord
It is fitting that on this
final feast of the season of
Christmas, we celebrate Jesus’
baptism, and with it our own entry
into Christ’s life through the
waters of baptism. During
Christmas, we have reflected on
the stunning recognition that God
came to be one with us in Jesus
Christ. Now, as we make the transition to Ordinary
Time, we think about what it means to follow this same
Christ, the Anointed One of God. In baptism, we too
are anointed. Baptism plunges us into Christ’s death
and resurrection; in baptism, we receive the Holy Spirit.
Baptism, which is available to all who believe, draws us
to the very heart of God. In baptism, we become the
servants of the Lord, chosen ones who are called for the
victory of justice, a light for the nations.
WHY ARE YOU COMING TO ME?
We can almost hear the amazement in John the
Baptist’s voice as he says to Jesus, “I need to be
baptized by you, and yet you are coming to me?”
Throughout the time that John preached and baptized
people in the desert, he had been preparing people for
the coming of the Messiah. Now, Jesus approaches him
for baptism! We might share in his wonder. Why would
Jesus, who is sinless, come to John for a baptism of
repentance? Jesus’ response to John helps us
understand. Jesus has come to fulfill all that is expected
in the Messiah, and more. As he entered the waters of
baptism, Jesus entered fully into our humanity, raising
us toward God. Jesus sanctified the waters of baptism,
making them holy, opening the heavens through his
humble obedience to God’s plan of love.
CHRIST’S MISSION IS OUR MISSION
As Jesus came out of the baptismal waters, the
Holy Spirit descended upon him and a voice from the
heavens was heard saying, “This is my beloved Son,
with whom I am well pleased.” In joining himself to
humanity, Jesus opened the heavens for us, and in
doing so, was confirmed in his mission of mercy and
love. In baptism, we are joined with Christ. Immersed
into his life and love, his mission is our mission. It is
still early in this new year. Today, reflect on your
baptismal call to live as a member of Christ’s body. In
what ways do you love God and others? In what ways
might you grow as a disciple of our Lord Jesus Christ?
How are you living the mission of Christ, to make
God’s love and mercy known in the world? Is Christ’s
mission your mission?
ST. HYACINTH BASILICA
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THANK YOU!!!
I would like to thank
all of the parishioners
for their well wishes
and for joining me at
Mass last Sunday.

Also for the kind wishes and cards. I will remember all
of you in my prayers and at mass.
A very special thank you to Fr. Lasota and to the
members of the Living Rosary
Circle for organizing the reception
after Mass.

Fr. Steve
All are invited to evening prayer and farewell
reception for Bishop Alberto Rojas
Date:
Sunday, Jan. 19, 2020
Time:
5:30 – 8:30 p.m.
Place:
Shrine of Our Lady of Guadalupe
1170 N. River Rd., Des Plaines, IL

Bp Rojas was named on December 2 by Pope Francis as the
Coadjutor Bishop of San Bernardino, CA. Bp. Rojas was
born in Mexico and emigrated to US in 1993 to complete the
seminary formation at St. Mary of the Lake Seminary in
Mundelein, IL. He was ordained a priest in 1997 and was
ordained auxiliary bishop for Chicago in 2011.

TO TEACH WHO CHRIST IS CAMPAIGN
Total collections for TTWCI
(St. Hyacinth) is $135,866.50.
$26,865 was taken from it to
pay the Archdiocese for the
School’s Property Assesments
for year 2016-2017.
Week of Prayer for
Christian Unity
JANUARY 19 to 25, 2020
You are invited to join millions of
Christians worldwide as we gather in
prayer for the visible unity of
Christ’s Church during the week of
prayer for Christian Unity. The 2017 week of prayer
theme ; “Reconciliation – The Love of Christ Compels
Us (2 Corinthians 5:14-20) Please visit the website of
the Office of Ecumenical and Interreligious Affairs for
additional information. www.ARCHCHICAGO.ORG/
DEPARTMENTS/ECUMENICAL
CHICAGO

Catholic Charities Maternity &
Adoption Services
Pregnant? There are options. What do I do? Who should
I tell? It’s scary. You can turn to us. Catholic Charities
Maternity & Adoption Services has resources to serve
teens, single women, and couples facing unplanned
pregnancies. We are here to help, without pressuring
you. We can talk about your options as you plan for your
child’s future. We can help you whether you decide to
parent your child or make a plan of adoption. If you are
not sure what to do, our 24-hour hotline has caring and
professional counselors available to help you.
Our services are free and confidential. Call 1 (800)
CARE-002 or (312) 454-1717. For more information,
visit www.catholiccharities.net/adoptionservices.
Catholic Charities Volunteer Opportunities

Are you looking for an opportunity to volunteer?
Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago is
looking for helpful, friendly volunteers to serve as
greeters at the hospitality table at 721 North LaSalle
Street in Chicago. The volunteers will welcome guests
and help with the intake of clothing donations. The
volunteer would serve a 2 or 3 hour shift on a Monday,
Thursday, or Friday of their choice between 8:30 a.m. 2:30
p.m.
For
more
information,
email volunteer@catholiccharities.net or call the
Volunteer Relations department at 312-655-7322

Restorative Justice Community Court
will be established in January
on the Northwest Side of
Chicago. It will be located in
Resurrection Hall near
St. Hyacinth Basilica.
This court will have a
presiding judge, state attorney, and clerk, but it will have
a restorative justice purpose.
The court will be held once a week in Avondale to hear
non-violent cases and determine a path to recovery
which will include individualize steps which must be
completed by those in the program.
The focus age is 18-26 and the goal is to bring young
people back into the community, repair harm, and move
down a different path. A similar program began in North
Lawndale in 2017 and has helped quite a few young
people.
Restorative Justice Community Court will work with
local community service agencies to provide resources
for the court participants.
ST. HYACINTH BASILICA
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ROZWAŻANIE

Ewangelia: Mt 3,13-17
Będę patrzył, jak Jezus z pokorą
podchodzi do Jana i prosi go o chrzest (ww. 13-15).
Wchodzi do wody, zanurzając się cały. „Zanurza się” w
życiu każdego człowieka, aby wyzwolić go z grzechu i
przywrócić mu radość życia.
Uświadomię sobie, że podobnie było na początku
historii mojego życia, podczas chrztu. Jezus przyjął
mnie już w łonie matki. W dniu chrztu zanurzył się w
moim życiu. Czy wierzę, że przez chrzest Jezus
wypełnił sobą całe moje życie? Co mogę powiedzieć o
mojej więzi z Jezusem?
Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie
uczucia wywołuje to imię w moim sercu? Uczucie
przylgnięcia, bezpieczeństwa, przynależności? Czy też
uczucie obojętności, obcości, chłodu?
Mogę to ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę serca.
Skupię całą swoją uwagę na osobie Jezusa i będę przez
5-10 minut wymawiał tylko jedno słowo, włączając je
w mój oddech: „Jezus”. Będę wypowiadał je z
głębokim pragnieniem zjednoczenia się z osobą Jezusa.
Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17). Zobaczę
otwierające się niebiosa. Będę patrzył na Ducha
Bożego, który spoczywa na pokornym i cichym
Jezusie. Będę chciał usłyszeć moc i ton głosu z nieba:
„Ten jest mój Syn umiłowany”.
Jezus, którego przyjąłem w chrzcie,
jest umiłowanym Synem Boga!
Noszę w sobie moc i miłość Boga.
Czy potrafię oddać Mu całe swoje
życie bez względu na
konsekwencje?
Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał
mi Jezusa jako Brata i Pana.
Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze,
chcę kochać Cię jak Jezus!”.
Krzysztof Wons SDS

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.
CHICAGO

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
12 stycznia - Chrzest Pański
W pierwszą niedzielę po
uroczystości Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli)
wspominamy chrzest Chrystusa
w Jordanie. W czasie swojego
chrztu objawił się On Izraelitom
jako prawdziwy Mesjasz,
namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus objawiwszy swoje posłannictwo - swą działalność publiczną.
Święto zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r.
pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia
(ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II
(1969) - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.
Jednakże nigdy chyba w pełni nie będziemy mogli pojąć
znaczenia i sensu sakramentu chrztu św. Przez jego przyjęcie
staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w
Jordanie Bóg Ojciec niejako „zadeklarował”: „Ty jesteś moim
dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” i od tego
momentu zmieniła się diametralnie optyka naszego życia. Jako
dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu
pierworodnego. Zostaliśmy włączeni do wielkiej rodziny dzieci
Bożych. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania
do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich z
niego wypływających konsekwencji i zobowiązań.

13 stycznia - Św. Hilarego
Hilary urodził się ok. 310 r. w Poitiers (Francja) jako syn
pogańskich notabli. Zdobył bardzo dobre
wykształcenie i został retorem.
Z wielkim
zaangażowaniem studiował Pismo Święte, w
którym zachwycił go sposób objawiania się
Boga. Zmarł w 367 roku. Hilary wniósł
ogromny wkład w rozwój chrystologii i nauki o
Trójcy Świętej, dlatego też 13 maja 1851 r.
został zaliczony do grona doktorów Kościoła
przez Piusa IX.

17 stycznia - Św. Antoniego, opata
Antoni (zwany później Wielkim) urodził się w Środkowym
Egipcie w 251 r. Miał zamożnych i religijnych rodziców,
których jednak wcześnie stracił (w wieku 20 lat). Po ich śmierci,
kierując się wskazaniem Ewangelii, sprzedał ojcowiznę, a
pieniądze rozdał ubogim. Młodszą
siostrę oddał pod opiekę szlachetnym
paniom, zabezpieczając jej byt
materialny. Sam zaś udał się na
pustynię w pobliżu rodzinnego miasta.
Tam oddał się pracy fizycznej,
modlitwie i uczynkom pokutnym.
Podjął życie pełne umartwienia i
milczenia.
Św. Antoni zmarł 17
stycznia 356 roku w wieku 105 lat.
Życie św. Antoniego było przykładem
dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w
innych stronach chrześcijańskiego świata.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za modlitwę
w mojej intencji podczas Mszy święej w ubiegłą
niedzielę. Dziękuję za wszystkie złożone życzenia w
kościele i podczas przyjęcia na Sali w Resurection Hall.
Szczególne podziękowanie kieruję do ks. Stanisława
Lasoty oraz wszystkich grup Koła Żywego Różańca za
zorganizowanie poczęstunku po Mszy św. Obiecuję
pamięć w modlitwie i podczas Mszy świętej. Bóg zapłać
za wszelkie dobro.

O. Stefan

12 STYCZNIA 2020
OPŁATEK SODALICJI
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA
JEZUS
Wszystkie członkinie Sodalicji
serdecznie zapraszamy na spotkanie
opłatkowe w niedzielę, 19 stycznia
2020 w kawiarence w Resurrection Hall.
Program spotkania:
12:30 PM - Msza Św. w
intencji członkiń;
1:30 PM - Opłatek

KONCERT KOLĘD
w wykonaniu
chóru bazyliki św. Jacka oraz
scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”
odbędzie się w niedzielę,
12 stycznia, po Mszy św.
o godz. 12:30 PM.

Zapraszamy do wspólnego
śpiewania kolęd przy żłóbku.
ZABAWA SYLWESTROWA
31 grudnia 2019 w naszej
parafii odbył się Sylwester.
Wspólnie przywitaliśmy
nowy 2020 rok. Do tańca
grała orkiestra “Gwiazda
Band”.
Dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowli się w
przygotowanie tej zabawy, w sposób szczególny pani
Izabeli Bożek oraz pani Annie Mocarskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na tę zabawę i
już dziś zapraszamy za rok.

PODZIĘKOWANIE
Parafia św. Jacka
Czcigodny Księże Proboszczu i Drodzy
Parafianie
W tym szczególnym czasie nasze myśli często
biegną ku wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w
ogromnej swojej wrażliwości i szczodrości wspierają
potrzeby mam i dzieci z Domu Samotnej Matki im.
Św. Rodziny w Chicago. Pragniemy wyrazić serdeczne
podziękowanie za możliwość sprzedaży świeczek na
stół wigilijny, z której uzyskaliśmy kwotę $1,586. Z
całego serca Bóg zapłać.
Niech Boże Dzieciątko obficie obdarza Was
swoimi łaskami w 2020 roku. Z wdzięcznością i
pamięcią w modlitwie.
Sr. Marta Cichoń, MChR
Sr. Magdalena Polak, MChR
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
CHICAGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 29, 2019 / 29 grudnia 2019

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

Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Building fund

$ 6,650.00
($ 9,625.00)
($ 2,975.00)
$ 3,942.00

Christmas Collection
January 1, 2020 - New Year’s Day

$24,821.00
$ 5,762.00

January 5, 2020 / 5 stycznia 2020
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Building fund

$ 6,969.00
($ 9,625.00)
($ 2,656.00)
$ 4,571.00

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 i bardzo prosimy o ofiary na
utrzymanie naszej pięknej bazyliki.

THANK YOU FOR ALL
THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
Week of December 29
Monika & Tadeusz Krzyżewscy - $5,000
Anonymous - $400
Marian Wojtowicz - $250
Harriet Kondziolka - $100
Zbigniew Seweryniak - $100
Joseph Kopinski - $100
Week of January 5
Anonymous - $250
Antoni Michalczyk - $200
Stanislaw Wala - $125
Barbara Molska - $100
THANK YOU FOR ALL CHRISTMAS DONATIONS

________________________________________________________________________________________

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”

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

NEW PARISH OFFICE HOURS:
Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM
BIURO CZYNNE:
Od poniedziałku do piątku od 9:00 AM do 7:00 PM
SECOND COLLECTION
Today, the second colletion is for the church
repairs. Thank you for your generosity.
II SKŁADKA
Druga składka przeznaczona jest na remonty naszej
bazyliki. Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

