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

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - DECEMBER 14
6:00 AM - For members of Nazimek Family; +Andrew Kolosa
7:00 AM - W Bogu wiadomej int.; O Boże błog. dla Liliany; +Dusze w
czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel, +Stanisław Adamczyk,
+Wiesław Weglarz, +Stanisław Domarecki, +Filomena i Mieczysław,
+Zmarli z rodziny Krasnowskich, +Jacek Mazur, +Marian Machlowski
8:00 AM - +Jerry Gubernat, +Rigoberto Franco
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników, Dziękczynna za otrzymane łaski;
+Antoni Daniłowski, +Eugeniusz Kuriata, +Jan Kuczyński
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 15
6:00 AM - For the members of Nazimek Family; +Andrew Kolosa
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; W Bogu wiadomej int.; W int.
Liliany i jej rodziny; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel;
+Stanisław Adamczyk, +Tadeusz Wróbel i zmarli z rodz. Wróbel,
+Stanisław Walasek i zmarli z rodz. Walasków; +Marian Machlowski,
8:00 AM - +Edward, Lorraine Nazimek; +Jerry Gubernat, +Maria de
Jesus de la Cruz; +Rigoberto Franco; +Antonio Orozco Gomez,
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników, O Bożą opiekę i dary Ducha Św.
dla Dariusza; +Eugeniusz Kuriata, +Jan Kuczyński, +Ks. Adam Piasecki
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 16
6:00 AM - For the Nazimek Family,+Andrew Kolosa,+Jerry Gubernat
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; W Bogu wiadomej int.; W int.
Liliany i jej rodziny; +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel;
+Stanisław Adamczyk, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Berenice C. Deron
7:00 PM - W int. uciekających się do Boga za przyczyną św. O. Pio; O
nawrócenie grzeszników, Dziękczynna za otrzymane łaski; +Jan
Łempicki w rocz. śmierci; +Eugeniusz Kuriata, +Władysława
Krzysztoń, +Jan Kuczyński
THURSDAY / CZWARTEK - DECEMBER 17
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - W intencji Liliany i jej rodziny; +Katarzyna Wróbel;
+Stanisław Adamczyk, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur;
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek, +Jerry Gubernat
7:00 PM -+Eugeniusz Kuriata,+Władysława Krzysztoń, +Jan Kuczyński
FRIDAY / PIĄTEK - DECEMBER 18
6:00 AM - +Andrew Kolosa, +Bruce A. Deron
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; +Katarzyna Wróbel;
+Stanisław Adamczyk, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur;
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Jerry Gubernat
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników, Dziękczynna za otrzymane łaski,
+Eugeniusz Kuriata, +Władysława Krzysztoń, +Jan Kuczyński
SATURDAY / SOBOTA - DECEMBER 19
6:00 AM - For members of Nazimek Family; +Andrew Kolosa,
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące; +Katarzyna Wróbel; +Stanisław
Adamczyk, +Marian Machlowski, +Jacek Mazur;
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - We wszystkich intencjach „Misji dla Ubogich”; O zdrowie
dla rodziny Bachula i Komperda, +Karol Żak, +Eugeniusz Kuriata, +Jan
Kuczyński, +Jan Jarliński w rocz. śmierci
SUNDAY / NIEDZIELA - DECEMBER 20
6:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stanisław Adamczyk
7:30 AM - Living and deceased members of Nazimek Family; +Jan
Plewa, +Władysława Słoniewicz; +Fr. Adam Piasecki
9:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; +Edward Haruza, +Lucjan
Milewski, +Stanisław i Zbigniew Uss i zm. z rodziny, +Stanisława i
Konstanty Olechno i zm. z rodz., +Andrzej Niemiec, +Jan Kuczyński
10:45 AM - For those who struggle with drug addictions; For the living
& deceased members of Valdez, Nievez, Gapasin Families, +Andrew
Kolosa, +Ann Slota, +Mary Kopinski: +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - Dziękczynna za otrzymane łaski, O Boże błog. dla Elżbiety i
Marka Dyra; +Katarzyna Wróbel, +Regina Dyra w 5. rocz. śmierci
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian, +Eugeniusz Kuriata, +Jacek Mazur

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK 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
Financial Secretary / Finanse ‐ 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
Rev. Steven Bartczyszyn CR; Rev. Michał Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Rev. Richard Balazs, Rev. Paul
Smith, Dolores Kielas Monika Krzyżewski, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia
Fruguglietti, Rev. Tomasz Wojciechowski; Kazimierz;
Myrtle Martin, Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley
Rykaczewski, Rose Marie Bruna, Anna Borzym, Ted Noga.

BAPTISM / CHRZTY
Zoe Tomaszewski

Parish Web Page and Facebook
For more information please check out the Parish Website:
sthyacinthbasilica.org.
You should also check out the official Parish Facebook page by
clicking on the link on the home page .

THIRD SUNDAY OF ADVENT

DECEMBER 13, 2020

SUNDAY REFLECTION

"Rejoice: the Lord is nigh."
As Christmas draws near, the
Church emphasizes the joy which
should be in our hearts over all that
the birth of our Savior means for
us. The great joy of Christians is to
see the day drawing nigh when the Lord will come
again in His glory to lead them into His kingdom.
The oft-repeated Veni ("Come") of Advent is an
echo not only of the prophets but also of the
conclusion of the Apocalypse of St. John: "Come,
Lord Jesus," the last words of the New Testament.
Today is known as Gaudete Sunday. The
term Gaudete refers to the first word of the
Entrance Antiphon, "Rejoice". Rose vestments are
worn to emphasize our joy that Christmas is near,
and we also light the rose candle on our Advent
wreath.
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.
“Confessing our sins may be difficult for us, but it
brings us peace. We are sinners and we need God’s
forgiveness.” Pope Francis

LITURGICALLY SPEAKING
12/14 St John of the Cross (1542 - 1591)
He was born in Fontiveros, in Spain, in about
1542. He spent some time as a Carmelite friar
before, in 1568, Saint Teresa of Ávila persuaded
him to pioneer the reform of the Carmelite order.
This was a difficult task and a dangerous one: he
suffered imprisonment and severe punishment at
the hands of the Church authorities. He died at the monastery of
Ubeda in Andalusia on 14 December 1591: the monks there
had initially treated him as the worst of sinners, but by the time
he died they had recognised his sanctity and his funeral was the
occasion of a great outburst of enthusiasm. He was canonized

12/17-23

The "O Antiphons" of Advent

The Roman Church has been singing the "O" Antiphons since
at least the eighth century. They are the antiphons that
accompany the Magnificat canticle of Evening Prayer from
December 17-23. They are a magnificent theology that uses
ancient biblical imagery drawn from the messianic hopes of the
Old Testament to proclaim the coming Christ as the fulfillment
not only of Old Testament hopes, but present ones as well.
Their repeated use of the imperative "Come!" embodies the
longing of all for the Divine Messiah.

December 17 - O Sapientia

O Wisdom of our God Most High,
guiding creation with power and love:
come to teach us the path of knowledge!

December 18 - O Adonai

O Leader of the House of Israel,
giver of the Law to Moses on Sinai:
come to rescue us with your mighty power!

December 19 - O Radix Jesse

O Root of Jesse’s stem,
sign of God’s love for all his people:
come to save us without delay!

December 20 - O Clavis David
DECEMBER 13:
SECOND COLLECTION
FOR THE RETIREMENT
FUND FOR RELIGIOUS
In good times and bad, senior
Catholic sisters, brothers, and
religious order priests have
served our Church and world.
Today, they pray for a world
that is hurting. Yet hundreds
of religious communities do
not have enough retirement
savings and struggle to provide for aging members. Your
gift to today’s Retirement Fund for Religious collection
helps provide medications, nursing care, and more.
Please be generous.
CHICAGO

O Key of David,
opening the gates of God’s eternal Kingdom:
come and free the prisoners of darkness!

December 21 - O Oriens

O Radiant Dawn, splendor of eternal light, sun of justice:
come and shine on those who dwell in darkness and in the
shadow of death.

December 22 - O Rex Gentium

O King of all nations and keystone of the Church:
come and save man,
whom you formed
from the dust!

December 23 - O Emmanuel
O Emmanuel, our King and
Giver of Law:
come to save us,
Lord our God!
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CHRISTMAS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY ŚW. NA BOŻE NARODZENIE

December 24 - Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia
Sign up not required / Zapisywanie się nie jest wymagane
6:00am - EN; 7:00am - PL; 8:00am - EN

SHEPHERDS’ MASS / PASTERKA

Sign up required / Wymagane zapisywanie się

9:00pm - English

12:00am - Polish

December 25 - CHRISTMAS DAY / BOŻE NARODZENIE
All Masses - Sign up required / Wymagane zapisywanie się
7:30am - English
9:00am - Polish
10:45am - English
12:30pm - Polish
5:00pm - English
6:30pm - Polish
December 26 - St. Stephen / Św. Szczepana
Sign up not required / Zapisywanie się nie jest wymagane
6:00am - English
7:00am - Polish
8:00am - English
12:30pm - Polish
December 27 - Holy Family Sunday / Niedziela Św. Rodziny
All Masses - Sign up required / Wymagane zapisywanie się
Saturday: 5:30pm - EN; 7:00pm - PL
Sunday: 6:00am - Polish
7:30am - English
9:00am - Polish
10:45am - English
12:30pm - Polish
5:00pm - English
6:30pm - Polish

REMINDER!
It is important that you continue to sign up
for Sunday Masses. You can do it online:
sthyacinthbasilica.org or by calling the
parish office. Please bring your own face
mask. Masks should be worn for the entire time the
faithful are in the church. For the safety of both
worshipers and priests, all worshipers receiving the
Eucharist must have their hands disinfected prior to
doing so. Thank you for your cooperation.
ZAPISY NA MSZĘ ŚW.
Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją
pandemii wciąż jest wymagane zapisywanie się na
niedzielną Mszę św. Można to uczynić na naszej stronie
internetowej lub dzwoniąc do biura parafilanego (773)
342-3636. Należy podać swoje imię i nazwisko, godzinę
Mszy św. oraz ilość osób. Bardzo prosimy na Mszę św.
przynosić swoje maseczki i pamiętać o dezynfekcji rąk.

ADORATION OF
THE BLESSED SACRAMENT
Monday - Friday
8:30 AM - 7:00 PM
Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku
8:30 rano do 7:00 wieczorem

OPŁATKI
The traditional Polish
Christmas wafers Opłatki - are available
in the sacristy after all
Masses or in the
Parish Office.

December 31 - New Year’s Eve / Sylwester
Sign up not required / Zapisywanie się nie jest wymagane
6:00am - EN; 7:00am - PL; 8:00am - EN
7:00 PM - Msza św. na zakończenie roku
January 1, 2021 - Solemnity of Mary Mother of God
Uroczystość Bożej Rodzicielki
All Masses - Sign up required / Wymagane zapisywanie się
7:30am - English
9:00am - Polish
10:45am - English
12:30pm - Polish
5:00pm - English
6:30pm - Polish
CHICAGO
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ROZWAŻANIE NA 3. NIEDZIELĘ ADWENTU
ADWENT
Raz jeszcze powiadam: radujcie się!
Pan jest blisko . Powodem
prawdziwej radości Chrześcijanina
jest fakt, że Jezus Chrystus już
dokonał zbawczego dzieła na ziemi.
Zatem na co lub na kogo jeszcze człowiek czeka?
On już mnie odkupił, ale historia zbawienia trwa
nieustannie w nas i poprzez nas. On żyje!!
On jest pośród nas! Choć milczy i przemawia.

Boże, nie daj nam nigdy zapomnieć,
że Ty mówisz do nas także i wtedy, kiedy milczysz...
Przez miłość do nas milczysz,
Przez miłość do nas milczysz i mówisz,
Przez miłość do nas mówisz,
zawsze jesteś tym samym Ojcem...
Prowadzi nas Twój głos,
wychowuje nas Twoje milczenie.
Søren Kierkegaard

Jego Żywe Słowo, które stało się Ciałem, piastowane w
ramionach Maryi przynosi nam światło w rozumieniu
woli Ojca. W milczącej Hostii przychodzi na ołtarz
naszych serc i nas wychowuje do prawdziwej, czynnej
Miłości. Prośmy, aby Pan napełniał nasze życie
prawdziwą radością z faktu, że On żyje!! On jest pośród
nas, żyje i jest w naszych braciach, w naszej
codzienności.

13 GRUDNIA 2020
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
14 grudnia - Św. Jana od Krzyża
Znany jest jako wielki mistyk Kościoła i
jednocześnie reformator zakonu, pisarz i
poeta. Jest jednym z najbardziej znanych
i cenionych mistrzów życia duchowego.
Urodził się w 1542 r. w Fontiveros k. Ávili. Stracił ojca, gdy
miał zaledwie dwa lata. Z powodu wielkiej biedy w domu został
oddany do przytułku.
W wieku 14 lat podjął pracę jako pielęgniarz w szpitalu. Po
bolesnych doświadczeniach dzieciństwa w 1563 r. postanowił
wstąpić do karmelitów w Medina del Campo. Przyjął imię Jan
od św. Macieja. Po studiach teologicznych na uniwersytecie w
Salamance przyjął święcenia kapłańskie. W 1568 r., za namową
św. Teresy Wielkiej podjął się dzieła reformy zakonu, wtedy
zmienił swoje zakonne imię na Jan od Krzyża. Pełnił wiele
odpowiedzialnych funkcji w zakonie. Za swój radykalizm był
przyjmowany bardzo krytycznie nawet przez swoich
współbraci. W 1577 r. nawet został uwięziony na 9 miesięcy w
Toledo przez przeciwników reformy zakonnej. Odznaczał się
głębokim życiem modlitwy. Wszystkim zakonnikom i osobom
konsekrowanym zalecał korzystanie z kierownictwa
duchowego. Pod koniec swojego życia został całkowicie
odsunięty od urzędów zakonnych. Zmarł jednak w opinii
świętości 14 XII 1591 r. w Ubeda. Został kanonizowany przez
papieża Benedykta XIII w 1726 r. Spod jego pióra wyszło wiele
dzieł o charakterze autobiograficznym. Są to również poematy
duchowe i pieśni. W swoich dziełach opisywał wiele
doświadczeń duchowych. Do jego najważniejszych dzieł należą
m.in.: „Droga na Górę Karmel” czy „Ciemna noc”

Adwent: dziel się miłością

RORATY
Codziennie przez okres
Adwentu w naszej bazylice
odprawiane są Msze św.
roratnie o godz. 7:00
wieczorem.
Dzieci
zapraszamy na
RORATY w
każdą środę o 7
wieczorem.
Prosimy, aby dzieci zabrały
ze sobą lampiony.
CHICAGO

Adwent to dobry czas na wielkie porządki – dookoła i w
środku. Zadzwoń do kogoś, kto czeka na twój głos.
Napisz list. Pozałatwiaj sprawy wciąż odkładane „na
jutro”. Umów się na kawę od miesięcy ustalaną na
„kiedyś”. I poczytaj w końcu katechezy papieża
Franciszka.
Nie zadowalaj się przeciętnością, bo
jesteś powołany do czegoś
więcej. Zrezygnuj z tego, co
bezsensownie pożera twój cenny
czas. Wycisz się i oddaj ster we
właściwe Ręce.
A potem zrób coś dobrego. Dziel się
miłością – blachą szarlotki,
termosem z kawą, dobrym słowem w sklepie, uśmiechem
w korporacji. Bo „w życiu nie zawsze możemy robić
rzeczy wielkie, ale możemy robić rzeczy małe z wielką
miłością” (Matka Teresa).
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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Opłatki i kartki świąteczne
Tradycyjne opłatki i kartki
świąteczne można nabyć w
zakrystii lub w biurze
parafialnym.

Czwartek,
24 grudnia 2020

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.

Prośba o wsparcie
osób zakonnych
Dzisiejsza
druga
składka
jest
przeznaczona
na
Fundusz
Osób
Zakonnych. Są to
siostry i bracia zakonni,
którzy poświęcili swoje
życie
w
pracy
duszpasterskiej
w
naszej diecezji, a obecnie będąc już w podeszłym
wieku, nie mają wystarczająco środków do życia.
Ofiary, które zostaną zebrane pomogą w kupnie
lekarstw, a także zagwarantują opiekę medyczną oraz
zaspokoją inne niezbędne ich potrzeby.
Prosimy o hojność serc. Bóg zapłać.

PODZIĘKOWANIE

Zarząd oraz rodzice i nauczyciele
Polskiej Szkoły im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego pragną serdecznie
podziękować wszystkim, którzy w
ubiegłą niedzielę zakupili ciasta i ozdoby świąteczne.
Zebrane fundusze przeznaczone będą na działalność
naszej parafialnej szkoły. Dziękujemy wszystkim za
wsparcie. Jeśli ktokolwiek
chciałby jeszcze wspomóc naszą
Polską Szkołę prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
CHICAGO

SALA PARAFIALNA
PRZY BAZYLICE
ŚW. JACKA

Już po raz 21. Polskie Radio 1030 Chicago i Telewizja
Polvision patronują świątecznej Wigilii dla osób
samotnych, starszych i bezdomnych – Polaków
mieszkających w Chicago, którzy w ten szczególny dla
każdego Polaka dzień będą sami.
I choć w tym roku, z uwagi na
miejskie oraz stanowe przepisy
i zalecenia, Wigilia będzie
miała zupełnie inny charakter,
to jednak właśnie w tym roku
nie możemy osób starszych i
samotnych zostawić bez pomocy i kontaktu z innymi.
Nawet jeśli zabraknie tradycyjnej wspólnej kolacji i
występów muzycznych – ważniejsze jest udzielenie
pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują i
podzielenie się opłatkiem.
W organizację Wigilii tradycyjnie już włącza się Klub
Przyjaciół Ełku, inne polonijne organizacje i dziesiątki
wolontariuszy.
Tradycyjnie już każdy otrzyma świąteczną paczkę,
przygotowaną przez ludzi
dobrego serca. Ale w tym roku
– ponieważ wspólna kolacja nie
będzie mogła się odbyć –
chcemy każdemu wręczyć
indywidualnie zapakowaną
kolację wigilijną – dowód na to, że ktoś o nich myśli i
pamięta.
Tego dnia nikt nie powinien być sam! Jak co roku
spotkamy się z potrzebującymi przy Bazylice Św.
Jacka – a woluntariusze rozwiozą paczki świąteczne do
tych, którzy nie będą w stanie dotrzeć na miejsce.

Tradycję organizowania Wigilii dla Samotnych i
Bezdomnych rozpoczął śp. Jurek Arsenowicz, który do
końca życia pracował na rzecz potrzebujących.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 6, 2020 - 6 grudnia 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Repairs

$6,801,17
$10,000.00
$(3,198.83)
$6,327.00

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.

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji i Seminarium odbywają
sie w każdą niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o
godz. 17:00. Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą
do Bazyliki sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy Św.
odbywa się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę
miesiąca po Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy
________________________________________________________________________________________

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

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
$900 - Anonymous
$500 - Kazimierz Bachula, Izabela & Eugeniusz Bożek
$360 - Elias & Maria Martin,
$200 - Helena Grot, Daniel & Bronislawa Gibala, Chester
Lowisz
$100 - Michael McGuire, Raul Madarang, Zenobia Milewski,
Marek Sredniawa, Tadeusz Szczepanski, Lucjan Pukszta,
Marek Moczydlowski, Anna Scislowicz, Ireneusz Markiewicz,
Czeslaw i Elzbieta Garbarz, Stanislaw Wala, Daniela i Krystian
Michalak, Wesley Frackowiak, Melanie Onal

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

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

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każda środę 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. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the Retirement
Fund For Religious
December 20 - Christmas Flowers
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest
przeznaczona na Fundusz Emerytalny
Osób Zakonnych
20 grudnia - Kwiaty na Boże
Narodzenie
CHICAGO

Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. 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

