ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org; e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
NEW OFFICE HOURS

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

January 5, 2020
THE EPIPHANY OF THE LORD

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - JANUARY 6
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana Ballarina z
okazji urodzin; +Maria, Józef Zapart w 18. rocz. śmierci; +Zbigniew
Kabat, +Maria, Stanisław, Zdzisław, Irena, Alicja Kabat, +Irena
Lewandowska i zmarli z rodziny
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
TUESDAY / WTOREK - JANUARY 7
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana Ballarina z
okazji urodzin
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Henryk Gąsowski
WEDNESDAY / ŚRODA - JANUARY 8
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana Ballarina z
okazji urodzin; +Henryk Gąsowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Sophie Skrenka,
7:00 PM - O zdrowie dla Pawła
THURSDAY / CZWARTEK - JANUARY 9
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana Ballarina z
okazji urodzin; +Henryk Gąsowski, +Wacław, Józef, Teofila, Antoni
Myśliwiec
8:00 AM - Blessings for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto Anaya;
+Edward & Lorraine Nazimek, +Patrick Connolly - 5th death anniv.
7:00 PM - W intencji powołań kapłańskich i zakonnych
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 10
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z okazni urodzin,
O zdrowie i Boże błog. dla Janiny Wawer; +Henryk Gąsowski,
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O potrzebne łaski dla księży i sióstr pracujących w naszej
parafii
SATURDAY / SOBOTA - JANUARY 11
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
7:00 AM - O Boże błog. dla Maksymiliana Ballarina z okazji urodzin;
+Henryk Gąsowski
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork
7:00 PM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 12
6:00 AM - W intencji Bogu wiadomej o pomyślne załatwienie sprawy
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Birthday blessing for Elizabeth Diaz, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana Ballarina z
okazji urodzin, +Edward Haruza, +Lucjan Milewski w 15. rocz.
śmierci, +Tadeusz Tekień, +Halina, Józef, Władysław Niewiarowski
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla
Dariusza Domaradzkiego, +Władysława i Józef Ciołek, +Edward
Haruza, +Edward Świątek w 39. rocz. śmierci; +Alicja Wawrzonek
zmarła w Polsce, +Henryk Gąsowski
5:00 PM - For parishioners, For the living & deceased members of
Nazimek family
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
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.

BAPTISM / CHRZTY
Mason Levi Trotti
Sophia Victoria Brzezina
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
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Dorota Harasim
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

THE EPIPHANY OF THE LORD
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LITURGICALLY SPEAKING

REFLECTION ON THE EPIPHANY

1/5 The Epiphany Solemnity
Epiphany is commonly known
as Three Kings’ Day or the Feast
of the Epiphany. It means
“manifestation” or “showing
forth”. It is also called Theophany (“manifestation of
God”), especially by Eastern Christians. Epiphany refers not only to the day itself but to the church season
that follows it – a season that has a varied length because it ends when Lent begins, and this depends on the
date of Easter. It commemorates the first two occasions
on which Jesus’ divinity, according to Christian belief,
was manifested: when the three kings (also known as
wise men or Magi) visited infant Jesus in Bethlehem,
and when John the Baptist baptized him in the River
Jordan. The Roman Catholic and Protestant churches
emphasize the visit of the Magi when they celebrate the
Epiphany.

The ancient feast of the
Epiphany
actually
celebrates three events,
tied together by the meaning of the word epiphany
as “appearance” or
“manifestation.”
Jesus
suddenly appears as who
He really is–messiah and God–to the Magi, at Cana
when he works his first miracle, and when he is baptized in the Jordan.
In the early Church, Epiphany was therefore second
only to Easter vigil as the time to celebrate the sacrament of baptism. Blessed water from those baptisms
were used to bless the dwellings of the faithful, and it
became customary to write over the doorposts of
blessed homes “C+B+M” meaning “Christ blesses
this house (Christus bendicat mansionem).”
Since the three kings were also remembered at the
same time, someone decided to give them names, and
to use CBM as their initials–Caspar, Balthasar, and
Melchior. The names stuck.

There is an old custom of marking the doors of
your home with the initials of the three kings and
the year with chalk and burning incense. Small
packages of incense and chalk are available in the
sacristy after Mass.
1/7 St Raymond of Peńafort (c.1175 - 1275)
He was born near Barcelona somewhere between 1175
and 1180. He was educated at the University of
Barcelona, where he taught canon law for fifteen years.
After a spell at the University of Bologna he returned to
Barcelona in 1222 and became a Dominican. At the
command of Pope Gregory IX he organized, codified
and edited canon law, which, when he started, was
nothing better than a chaotic accumulation of isolated
decrees. He was elected to be General of the Dominicans and gave it an excellent set of regulations for its
better governance. He died in 1275. Among his works,
the Summa casuum is noteworthy. This gives guidance
as to how the sacrament of Penance may be administered justly and with benefit to the penitent.
1/9 St. Adrian of Canterbury (910)

PRINCIPAL CELEBRATIONS OF THE
LITURGICAL YEAR 2020
Ash Wednesday - February 26, 2020
Good Friday - April 10, 2020
Easter Sunday - April 12, 2020
The Ascension of the Lord - May 21, 2020
Pentecost Sunday - May 31, 2020
The Most Holy Body & Blood of Christ - June 14, 2020
First Sunday of Advent - November 29, 2020
CHICAGO

But the fact that Matthew gives them no names is
telling. They may be kings, but in this story they are
merely supporting actors. They follow the true Star,
the King of Kings. Only His name is important. Epiphany is not about the Magi–it’s all about
Jesus. by Dr. Marcellino D’Ambrosio
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.

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.
ST. HYACINTH BASILICA

THE EPIPHANY OF THE LORD

WE CORDIALLY INVITE
All priests, sisters, parish groups,
parishioners and guests
to a celebratory mass as the
Very Rev. Steven Bartczyszyn, C.R.
begins the office of Provincial
Superior of the USA Province of the
Resurrectionists.
Mass to be celebrated at St. Hyacinth Basilica
on January 5, 2020 at 12:30 PM.
After mass, the Living Rosary Circle with all the
parish groups, invite you all to
Resurrection Hall for a reception.

CONGRATULATIONS FR. STEVE!!!
Catholic Charities Free Newspaper for Seniors
Did you know Catholic Charities has a free newspaper
just for senior citizens? Keenager News is published 10
times a year and is delivered to your door. This
publications contains news, opinion, human interest, how
-to, and travel articles, along with humor, puzzles, and
recipes. Our "Readers' Corner" provides a forum for
readers' own reminiscences, and poems. To sign up to
receive Keenager News, call (312) 655-7425 or email
keenager@catholiccharities.net

March for Life 2020
On Saturday, January 11, thousands of
people will join together in downtown
Chicago to celebrate the sanctity of life.
You are invited to join the largest pro-life
event in the Midwest, which will include a Youth Rally,
Mass and more as part of the March for Life Chicago
Convention! For more information, please visit https://
pvm.archchicago.org/human-dignity-solidarity/respectlife-chastity-education/events.
National Migration Week Mass
Your parish community are invited to
join in celebrating the fourth annual
National Migration Week Mass, which
will take place at 5:15 p.m. on Sunday,
January 5 at Holy Name Cathedral.
This year's Mass will center on the theme for National
Migration Week, "Promoting a Church and World for
All," answering the call of the Holy Father to provide
companionship and support our migrant brothers and
sisters, especially those who are on a pilgrimage to a life of
greater dignity.
CHICAGO
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Jesus Day by Day.
Daily reflections by Bl. Charles de Foucauld

January 6
As soon as I believed there was a God, I understood I
could do nothing else than live for him alone- my
religious vocation goes back to the same moment as my
faith. God is great! What a difference there is between
God and all that is not God!
January 7
Try to have as many relations with the poor as possible,
so that you establish trust and friendship. Live as much
as possible as they do.
January 8
Love should be what gathers you to myself, not distance
from my children. See me in them and, as I did at
Nazareth, live close to them, lost in God.
January 10
I asked for religious lessons: Fr. Huvelin told me to kneel
down and go to confession, and then immediately sent
me to receive Holy Communion.
January 11
Oh my God! You’re so good, you took such good care of
me! How closely you were keeping me under your
wings, while I didn’t even believe you existed!
January 12
Islam shook me to the core. The sight of such faith, of
these people living in the continual presence of God,
made me glimpse something greater, truer than worldly
concerns. I started studying Islam. And then the Bible.

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

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
ROZWAŻANIE NA UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

O co proszę? O głębokie doświadczenie
obecności Jezusa w prostych wydarzeniach dnia
Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu, którzy
ryzykują trudną podróż w nieznane strony, aby
odnaleźć nowo narodzonego Króla. Będę podziwiał
ich pragnienie spotkania z Jezusem, którego jeszcze
nie znają. Pytają o Jezusa... (ww. 1-2).
Przypomnę sobie sytuacje, kiedy budziły się we mnie
silne pragnienia poznania i spotkania Jezusa. Jak na
nie odpowiadałem? Co mogę powiedzieć o moim
szukaniu Jezusa?
Mędrcy odnajdują Jezusa, ponieważ wytrwale idą za
prowadzącą ich gwiazdą. Rozeznają znak dany im z
nieba (ww. 2.10). Czy w swoim życiu dostrzegam
jakieś szczególne znaki Bożego działania? Jakie znaki
łaski dostrzegłem w ostatnim czasie? Czy rozeznaję
je na modlitwie, w kierownictwie duchowym? W jaki
sposób na nie odpowiadam?
Zwrócę uwagę na przerażenie Heroda. Niepokoi go
wiadomość o Jezusie. Lęk przeszkadza mu odczytać
znaki i słowa Mędrców. Jezusa postrzega jako
zagrożenie. Chce się Go pozbyć (ww. 3-9).
Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu
Heroda”, od niepokoju serca i od lęku, który może
zamykać mnie na Jezusa. Jakie lęki i niepokoje
chciałbym Mu najbardziej oddać?
Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa.
Zwrócę uwagę na ich radość. Będę podziwiał ich
wiarę: w bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w
stajni rozpoznają Zbawiciela świata (w. 11). Będę w
sercu powtarzał prostą modlitwę:
„Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w prostej
codzienności”.
Krzysztof Wons SDS

CHICAGO

5 STYCZNIA 2020
6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość
Objawienia Pańskiego.
W USA uroczystość ta obchodzona jest
w tym roku w niedzielę, 5 stycznia.
Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto
chrześcijańskie. W II w. w ten dzień wspominano
Chrzest Pański, w IV w. w Tracji i Egipcie świętowano
Epifanię, czyli wydarzenia z życia Jezusa, takie jak
narodzenie, chrzest w Jordanie, pokłon Mędrców, cud
w Kanie. W V w. Objawienie Pańskie stało się świętem
ogólnokościelnym. W Polsce 6 stycznia zwany jest
świętem Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa jednak
przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz
Mędrcami, oraz nie podaje ich liczby. Można się tylko
domyślać, że było ich trzech, skoro przynieśli trzy
dary. Królami mogła nazwać ich tradycja pod
wpływem Psalmu 72, który znajduje się w tekstach
liturgicznych tej uroczystości: „Królowie Tarszisz i
wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą
daninę”. Imiona Kacper, Melchior i Baltazar nadano
Mędrcom dopiero w IX w. Legenda głosi, że po
powrocie do swoich krajów królowie zrzekli się
tronów, aby głosić wiarę w Chrystusa, a dożywszy
sędziwego wieku, doczekali chwili, kiedy po
Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz Apostoł udzielił
im sakramentów, a nawet sakry biskupiej.
Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezusowi, mają
swoje znaczenie. Złoto oznacza, że Jezus Chrystus jest
Królem całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie
Kapłanie, zaś mirra, balsam, którym namaszczano
zmarłych, wskazuje na
ludzką naturę Jezusa i
w
konsekwencji
zapowiada
Jego
śmierć.

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

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Serdecznie zapraszamy
wszystkich księży i siostry
zakonne, wszystkie grupy
modlitewne, działające przy
bazylice, naszych drogich
parafian i gości na Mszę św.
z okazji objęcia urzędu

Przełożonego Prowincjalnego
Amerykańskiej Prowincji
Zmartwychwstańców przez
O. Stefana Bartczyszyna C.R.
Msza św. odbędzie się w Bazylice św. Jacka
w niedzielę, 5 stycznia 2020 o godz.12:30 PM.
Po Mszy św. Koło Różańca Świętego wraz z
wszystkimi grupami modlitewnymi przy bazylice
zapraszają na poczęstunek w Resurrection Hall
na pierwszym piętrze.

GRATULACJE OJCZE STEFANIE !!!

5 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.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

MARSZ DLA ŻYCIA
Zapraszamy do czynnego udziału w Marszu wszystkie
chrześcijańskie rodziny, dla których życie poczęte, jest
prawdziwym fundamentem, abyśmy maszerując w
obronie życia dawali wyraźne świadectwo na zewnątrz,
naszej odwagi i miłości do Bożego stworzenia.
Wiecej informacji na temat tego wydarzenia można
znaleźć na stronie: www.marchforlife-chicago.org.

MARSZ DLA ŻYCIA
SOBOTA, 11 STYCZNIA 2020
DALEY PLAZA
50 W. WASHINGTON ST., CHICAGO
POCZĄTEK MARSZU - 1:00 PM
CHICAGO

Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy 5 stycznia na Mszę św. o 12:30 w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR
oraz na spotkanie opłatkowe i wymianę
tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

PAPIESKA INTENCJA NA STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna:
O PROMOCJĘ POKOJU NA ŚWIECIE
Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych
religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój
i sprawiedliwość na świecie.

OBCHODY LITURGICZNE W ROKU 2020
Środa Popielcowa
26 lutego
Wielki Piątek
10 kwietnia
Wielkanoc
12 kwietnia
Zesłanie Ducha Świętego
31 maja
Boże Ciało
14 czerwca
I Niedziela Adwentu
29 listopada
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 22, 2019 / 22 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

$ 7,218.00
($ 9,625.00)
($ 2,407.00)
$ 5,434.00

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.

________________________________________________________________________________________

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

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 22

Anonymous - $800
Antoni Bogdan & Agnieszka Zdanowska - $500
Anna Haruza - $200
Harry Bork - $170
Henrietta Markowski - $150
John Kociubinski - $100
Zbigniew Jasiński - $100
Joseph Kopinski - $100
Joseph Zyzda - $100
James & Czeslawa Kolak - $100
Stanisław Rembeliński - $100
THANK YOU FOR ALL YOUR
CHRISTMAS DONATIONS
BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE
OFIARY ZŁOŻONE PODCZAS ŚWIĄT
NEW PARISH OFFICE HOURS:
Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM
ZMIANA GODZIN PRACY
BIURA PARAFIALNEGO (od 1 stycznia):
Od poniedziałku do piątku od 9:00 AM do 7:00 PM
SECOND COLLECTION
This week the second collection is for energy needs of
the church. Thank you for your support of the parish.
II SKŁADKA
Druga składka przeznaczona jest na
pokrycie kosztów ogrzewania i oświetlenia.
Bóg zapłać za ofiarność.
CHICAGO

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

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

