
 

 

 

ST. HYACINTH BASILICA 
    BAZYLIKA ŚW. JACKA 

Under the administration of the Congregation of the Resurrection  
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców 

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 

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 



 

 

PARISH STAFF 

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 

 

BAPTISM / CHRZTY  
 

Cefen Rain Tong Ngysa 
Stellalina Marie Malinowski 

Penelope Rose Schorsch 

PRAY FOR THE DECEASED    
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH 

 

† Mieczyslawa Curylo      

SATURDAY, DECEMBER 26 - ST. STEPHEN 
6:00 AM - Living & deceased members of Nazimek;+Andrew Kolosa 
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; +Dusze w czyśćcu cierpiące, 
+Katarzyna Wróbel, +Stanisław Adamczyk; +Ks. Adam Piasecki 
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Jerry Gubernat 
12:30 PM - +Zmarli z rodziny Delimat & Mazur; +Eugeniusz Kuriata 
5:30 PM -+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki 
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników; +Karol Żak 
 

SUNDAY, DECEMBER 27 - HOLY FAMILY / ŚW. RODZINY 
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki 
7:30 AM - For the Nazimek Family; +Jan Plewa, +Jerry Gubernat,  
9:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; +Edward Haruza, +Lucjan 
Milewski, +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stanisław i Zbigniew Uss i 
zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zm. z rodizny; 
+Andrzej Niemiec, +Ks. Adam Piasecki 
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Andrew Kolosa, +Ann 
Slota, +Mary Kopinski 
12:30 PM - +Zmarli z rodziny Delimat i Mazur, +Katarzyna Wróbel, 
+Stanisław Adamczyk ,+Eugeniusz Kuriata 
5:00 PM - For Parishioners; For the living & deceased 
members of Nazimek family; +Fr. Adam Piasecki 
6:30 PM - W intencji Parafian,  

MONDAY / PONIEDZIAŁEK  - DECEMBER 21 
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family; 
+Andrew Kolosa, +Fr. Adam Piasecki 
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; Dziękczynna za otrzymane 
łaski, +Za dusze w czyśćcu, +Katarzyna Wróbel, +Stanisław Adamczyk 
8:00 AM - +Joseph & Bridget Connolly, +Edward & Lorraine Nazimek 
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników, +Eugeniusz Kuriata 

TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 22 
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family; 
+Andrew Kolosa, +Fr. Adam Piasecki 
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; Dziękczynna za otrzymane 
łaski, +Za dusze w czyśćcu, +Katarzyna Wróbel, +Stanisław Adamczyk 
8:00 AM - Health & blessing for Paul, +Edward & Lorraine Nazimek, 
+Michael Skrenka, +Jerry Gubernat 
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata 

WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 23 
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family; 
+Andrew Kolosa, +Fr. Adam Piasecki 
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; Dziękczynna za otrzymane 
łaski, +Za dusze w czyśćcu, +Katarzyna Wróbel, +Stanisław Adamczyk 
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Joseph & Bridget Connolly 
7:00 PM - +Eugeniusz Kuriata 

THURSDAY, DECEMBER 24 - CHRISTMAS EVE / WIGILIA 
BOŻEGO NARODZENIA 

6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family; 
+Andrew Kolosa, +Fr. Adam Piasecki 
7:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii; O potrzebne łaski dla Adama 
i Ewy, +Za dusze w czyśćcu cierpiące, +Katarzyna Wróbel, +Chester 
Kiercul - 3 rocz. śmierci; +Jan Kuczyński 
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto 
Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek, +Jerry Gubernat 
 

9:00 PM - SHEPHERDS’ MASS:  
Living & deceased members of Nazimek Family; Health & blessing for 
Mr & Mrs Gilbert Galarza, +Ann Slota, +Severo & Antonia Galarza, 
+Aida M Galarza,+Pedro Acevedo,+Lugo,Tiburcio, Maria,+Lugo, Pedro 
12:00 AM - PASTERKA:  
O Boże błog.dla Ewy z ok. urodzin i imienin; O Boże błog. dla Adama i 
Ewy; O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Bachula i Komperda; +Ks. 
Adam Piasecki, +Maria i Jan Przybylski, +Edward Haruza, +Jan Plewa, 
+Eugeniusz Kuriata, +Stanisław Adamczyk 

 FRIDAY, DECEMBER 25 - CHRISTMAS / BOŻE NARODZENIE 
7:30 AM - Health & blessing for Mr & Mrs 
Gilbert Galarza, +Ted Mitrenga, +Thaddeus 
& Christine Czauz, +Jan Plewa, +Ruth 
Benbenek, +George E. Harris, +Jerry 
Gubernat, +Severo, Antonia Galarza, +Aida 
M. Galarza, +Pedro Acevedo, +Lugo, 
Tiburcio, Maria, +Lugo, Pedro 
9:00 AM - O Boże błog. w rodzinie Zofii, 
+Ks. Adam Piasecki, +Dusze w czyśćcu 
cierpiące, +Wiktoria Blyskal i Stanisław Lis 
w 4. rocz. śmierci; +Edward Haruza, 

+Katarzyna Wróbel, +Eugeniusz Kuriata, +Stanisław Adamczyk 
10:45 AM - Christmas blessings for the Connolly Family; For those who 
struggle with drug addiction; +Edward & Lorraine Nazimek, +Joseph & 
Jean Tokarz, +Andrew Kolosa, +Ann Slota, +Mary Kopinski, +Daniel 
Serowiecki, +Louise Sikora, +Nicholas Sikora, +Catherine Bylinski, 
+John Bylinski, +Denise Keska, +Arthur Keska, +Raymond & 
Georgiann Bylinski, +Miranda Carpenter-Wittig, +Ewa Krupa 
12:30 PM - O Boże błog. dla Haliny Plocinskiej-Filipiak, O zdrowie i 
Boże błog. dla Ewy i Adama Kwiatkowskich; +Ks. Adam Piasecki, 
+Edward Haruza, +Maria i Bronisław Ogrodnik; +Bronisława i Antoni 
Szady; +Tadeusz Szady; +Józefa i Wojciech Święch 
5:00 PM - For Parishioners 
6:30 PM - W intencji parafian 
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Pope Francis 
proclaims “Year of 

St Joseph” 
 

With the Apostolic 
L e t t e r  “ P a t r i s 
corde” (“With a 
Father’s Heart”), Pope Francis recalls the 150th 
anniversary of the declaration of Saint Joseph as Patron 
of the Universal Church. To mark the occasion, the Holy 
Father has proclaimed a “Year of Saint Joseph” from 
December 8, 2020, to December 8, 2021.  
 

In a new Apostolic Letter entitled Patris corde, Pope 
Francis describes Saint Joseph as a beloved father, a 
tender and loving father, an obedient father, an accepting 
father; a father who is creatively courageous, a working 
father, a father in the shadows. 
 

The Holy Father wrote Patris corde against the backdrop 
of the Covid-19 pandemic, which, he says, has helped us 
see more clearly the importance of “ordinary” people 
who, though far from the limelight, exercise patience and 
offer hope every day. In this, they resemble Saint Joseph, 
“the man who goes unnoticed, a daily, discreet and 
hidden presence,” who nonetheless played “an 
incomparable role in the history of salvation.” 
A beloved, tender, obedient father Saint Joseph, in fact, 
“concretely expressed his fatherhood” by making an 
offering of himself in love “a love placed at the service 
of the Messiah who was growing to maturity in his 
home,” writes Pope Francis, quoting his predecessor St 
Paul VI. And because of his role at “the crossroads 
between the Old and New Testament,” St Joseph “has 
always been venerated as a father by the Christian 
people” (PC, 1). In him, “Jesus saw the tender love of 
God,” the one that helps us accept our weakness, 
because “it is through” and despite “our fears, our 
frailties, and our weakness” that most divine designs are 
realized. “Only tender love will save us from the snares 
of the accuser,” emphasizes the Pontiff, and it is by 
encountering God’s mercy especially in the Sacrament 
of Reconciliation that we “experience His truth and 
tenderness,” – because “we know that God’s truth does 
not condemn us, but instead welcomes, embraces, 
sustains and forgives us” . At the conclusion of his 
Letter, he adds prayer to St Joseph, which he encourages 
all of us to pray together: 

Hail, Guardian of the Redeemer,   
Spouse of the Blessed Virgin Mary. 
To you God entrusted his only Son;  

in you Mary placed her trust;  
with you Christ became man. 

Blessed Joseph, to us too, show yourself a father 
and guide us in the path of life. 

Obtain for us grace, mercy, and courage, 
and defend us from every evil.  Amen. 

CHRISTMAS SCHEDULE 

ROZKŁAD MSZY ŚW. NA BOŻE NARODZENIE 
 

 
 
 

December 24 - Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia  
Sign up not required  / Zapisywanie się nie jest wymagane 

6:00 am - EN; 7:00 am - PL; 8:00 am - EN  
 

Sign up required / Wymagane zapisywanie się 
9:00 pm - Shepherds’ Mass in English             

12:00 am - Pasterka po polsku 
 

December 25 - CHRISTMAS / BOŻE  NARODZENIE  
All Masses - Sign up required  / 

 Wymagane zapisywanie się 
                      7:30 am - English 
                     9:00 am - Polish 
                   10:45 am - English  
                   12:30 pm - Polish 
                     5:00 pm - English 
                     6:30 pm - Polish 

 

December 26 - St. Stephen / Św. Szczepana  
Sign up not required  / Zapisywanie się nie jest wymagane 

   6:00 am - English  
 7:00 am - Polish 

   8:00 am - English  
12:30 pm - Polish 

 

December 27 - The Holy Family Sunday /  Św. Rodziny  
All Masses - Sign up required  / Wymagane zapisywanie się 

Saturday:  5:30 pm - EN; 7:00 pm - PL 
                         Sunday: 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 

 

December 31  - New Year’s Eve / Sylwester   
Sign up not required  / Zapisywanie się nie jest wymagane 

6:00 am - EN; 7:00 am - PL; 8:00 am - 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 
  7:30 am - EN 
  9:00 am - PL 
10:45 am - EN 
12:30 pm - PL 
  5:00 pm - EN 
  6:30 pm - PL 
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OPŁATKI 
The traditional Polish Christmas wafers 
- Opłatki - are available in the sacristy 
after all Masses or in the Parish Office.  

Sacrament of Reconciliation 
Monday through Friday at 7:45am and at 
6:45pm. On Saturdays at 5:00pm. On 

Sundays: at 9:00 am, 10:45 am and 12:30 pm Masses.  
December 19-23 from 6:45pm - 8:00 pm.    

No Confessions on December 24,th, 25th & 26th. 

PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH 
Fr. Steve Bartczyszyn; Fr. Michał Osuch, Fr. Francis Rog, 
Fr. Tomasz Wojciechowski; Bp. Robert Kurtz, Fr. Edward 
Jaskuła, Fr. Antoni Bus, Fr. Richard Balazs, Fr. Paul Smith, 
Dolores Kielas Monika Krzyżewski, Annabelle, Dominik, 
Rosa Maria Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti, 
Kazimierz; Myrtle Martin, Susan Kalandyk, Krystyna 
Kuczwara, Stanley Rykaczewski,Rose Bruna, Anna Borzym.  

MERRY CHRISTMAS 
The Parish Office will be closed   

on December 24 & 25. The office will 
reopen on Monday, December 28.  

During this season of Christmas, a 
time of giving, do not forget the poor 

the lonely, and the homeless.   

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!! 

 
 
 

 
 

“Do not be afraid; for behold,  
I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the 

city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord. (Lk 2:10-11)  
 

Dear Parishioners and Friends of St. Hyacinth Basilica, 
 

           The angel who revealed himself to Mary in Nazareth and then to the shepherds in  Bethlehem told them that 
time had already come, and God's promise from Paradise begins to be realized. Only Mary’s consent was needed 
and the simple faith of the shepherds. The long-awaited Jesus, the Son of God in the Flesh, Christ the Savior came. 

            It was the end of Old Advent. After completing the Mission of Saving Man, Jesus returned to the Father. 
He remained among us in his Living Word and the Sacraments. He left the Church, a community of believers who 
are waiting for the Master's promise, that he will one day return to take us to himself. 

            Today, we are waiting for this moment. When it happens, no one knows! But, the Lord commanded us to 
"watch wisely." This vigil at the manger is, in a sense, the acquisition of the ability to look to the Newborn through 
the eyes of God the Father, angels, Mary and Joseph, shepherds and Wise Men. It is a look at LOVE, which we 
need so much every day, not replaced by many gifts, but by its true touch of kindness, a heart full of goodness and 
wishes that bring hope to the near fulfillment of them. 

           The angel speaks with a voice of love for each of us: Do not be afraid! Fear of what will happen today and 
what will happen in the future is not justified, when the Newborn God is already among us. It is this Great Joy, a 
joy that is fulfilled within us and through us in the ever-ongoing history of salvation. May this joy be a beautiful 
gift and wishes that we will make to ourselves this  Christmas.   
              On behalf of my brother priests, sisters and employees, I bless with all my heart. 

Rev. Stanislaw Jankowski, CR  
                                                                                                                                     Pastor  
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SAKRAMENT 
POKUTY 

Księża spowiadają 
codziennie od poniedziałku do soboty rano o 7:45 - 
8:00 i wieczorem: 6:45 - 7:00. W niedzielę spowiedź 
podczas Mszy św. o godz. 9:00, 10:45 i 12:30. Od 19 
do 23 grudnia spowiedź wieczorem od 6:45 do 8:00. 
Nie będzie spowiedzi 24 i 25 grudnia.  

Opłatki i kartki świąteczne 
Tradycyjne opłatki i kartki 
świąteczne można nabyć w 
z a k r y s t i i  l u b  w  b i u r z e 
parafialnym.  

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.  

W okresie świątecznym,  
w dniach 24 i 25 grudnia 

biuro parafialne  
będzie nieczynne.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagali dekorować naszą 
bazy l ikę  na  Świę ta  Bożego 
Narodzenia.  
W sposób szczególny dziękujemy 
Siostrze Marioli, Panu Stasiowi oraz 
wszystkim Wolontariuszom za ich 
czas i poświęcenie. Niech Pan Bóg im 

wszystkim wynagrodzi swoimi łaskami i 
błogosławieństwem. 

Bóg zapłać! 

 
 

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,  
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida  

narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2, 10-11) 
 
Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka 
 

             Anioł, który objawił się Maryi w Nazarecie a potem betlejemskim 
pasterzom oznajmił im, że czas już się wypełnił i Boża obietnica z Raju zaczyna 
się realizować. Trzeba było tylko zgody Maryi i prostej wiary pasterzy. Przyszedł 
długo oczekiwany Jezus, Syn Boga w Ciele, Chrystus – Zbawiciel. To było 
zakończenie Starego Adwentu. Po zakończonej Misji Zbawienia Człowieka, 
Jezus powrócił do Ojca. Pozostał pośrod nas w swoim żywym Słowie, 
Sakramentach. Pozostawił Kościół - wspólnotę wierzących, którzy trwają w oczekiwaniu na obietnicę Mistrza, że 
kiedyś powróci, aby nas zabrać do siebie.    
          Dzisiaj, trwamy w oczekiwaniu na tę chwilę. Kiedy ona nastąpi nikt nie wie! Ale Pan nam nakazał „czuwać 
mądrze”. To czuwanie przy żłóbku, to niejako nabywanie umiejętności patrzenia się w stronę Nowonarodzonego 
oczami Boga Ojca, Aniołów, Maryi i Józefa, pasterzy, mędrców. To zapatrzenie się w MIŁOŚĆ, której na codzień 
nam tak bardzo potrzeba, nie zastąpi jej wielość prezentów, ale jej prawdziwy dotyk życzliwości, serca pełnego 
dobroci i życzeń, które niosą nadzieję na najbliższe ich wypełnienie.    
          Anioł przemawia głosem miłości do każdego i każdej z nas: Nie bójcie się! Strach, przed tym, co dzisiaj i co 
nastąpi w przyszłości, nie ma uzasadnienia, kiedy jest pośród nas już Nowonarodzony Bóg. To jest ta Radość Wielka, 
radość, która się wypełnia w nas i poprzez nas w trwającej nieustannie historii zbawienia. Niech ta radość będzie 

pięknym prezentem i życzeniami, które złożymy sobie w to kolejne Boże Narodzenie.   
 

          W imieniu moich współbraci, sióstr i pracowników z serca błogosławię. 
 

Ks. Stanisław Jankowski, CR  
Proboszcz  
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 Ewangelia: Łk 1,26-38 
O co proszę? O łaskę wewnętrznej 
więzi z Bogiem i Jego Słowem w 

codzienności   
 

Wyobrażę sobie Maryję, prostą, 
młodą kobietę, która żyje w 
nieznanym Nazarecie (w. 26). 
Będę wpatrywał się w Jej 
codzienną szarą pracę. Należy do 
ludzi ubogich i nie przeczuwa 
zbliżającego się zwiastowania. 
 

        Bóg zbliża się z miłością do każdego człowieka. 
Często czyni to w sposób zwyczajny. „Dla Boga bowiem 
nie ma nic niemożliwego” (w. 37). Moja zwykła 
codzienność może być miejscem głębokich spotkań z 
Bogiem. Czy w to wierzę? 
             Maryja słyszy i zauważa pośród codzienności, że 
„Pan jest z Nią” (w. 28). Zobaczę siebie pośród różnych 
sytuacji dnia. Czy na co dzień doświadczam, że Pan jest 
ze mną? Czy znajduję dla siebie czas na czytanie i 
medytowanie Jego Słowa? Czy Jego Słowo ma wpływ na 
przeżywanie mojej codzienności? 
       Anioł nazywa Ją „pełną łaski”. Bóg dostrzega piękno 
wnętrza człowieka, nawet gdy ten dla innych pozostaje 
niezauważony i zwyczajny. Jakie doświadczenie budzi 
się we mnie, gdy uświadamiam sobie, że Bóg zna mnie 
do głębi? Czy żyję w łasce? Czy nie stwarzam pozorów? 
Maryja, zmieszana i zalękniona, rozważa w sercu słowo 
Boga. Jak każdy człowiek, boi się i odczuwa opory w 
przyjęciu woli Boga, który całkowicie zmienia ludzkie 
plany. Nie ucieka jednak od rozważania Bożych 
zamiarów. Pyta Boga i szczerze szuka Jego woli.  
Co mogę powiedzieć o moim szczerym szukaniu woli 
Boga? Czy potrafi łbym przyjąć każdy Jego zamiar 
wobec mnie? Czego lękam się najbardziej? Powiem o 
tym Bogu. 
W serdecznej rozmowie z Maryją zaproszę Ją do mojej 
codzienności, aby pomogła mi szczerze szukać woli 
Boga. W różnych porach dnia będę powtarzał: „Naucz 
mnie, Maryjo, słuchać Boga pośród codziennych zajęć”. 

Krzysztof Wons SDS 

ROZWAŻANIE  NA 4. NIEDZIELĘ ADWENTU 

RORATY 

Zapraszamy na Roraty w tym tygodniu 
o godz. 7:00 wieczorem  

(poniedziałek, wtorek i środa).  
Dzieci zapraszamy na 
RORATY w środę o 7 

wieczorem. Prosimy, aby 
dzieci zabrały ze sobą lampiony.  

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. 

Czwartek,  
24 grudnia 2020 
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SECOND COLLECTION 

Today’s 2nd Collection is for  
Christmas Flowers and decorations.  

 

December 24 & 25 the 2nd collection  
will be for the repair needs of our basilica.  

Thank you for your generosity. 

 

II SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na kwiaty i 

dekoracje na Boże Narodzenie.  
 

W Boże Narodzenie będzie zbierana 
druga składka na remonty i naprawy 

naszego kościoła.  
Bóg zapłać za ofiarność. 

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. 

MODLITWA PRZED 
WIECZERZĄ WIGILIJNĄ 

 

Prowadzący rozpoczyna modlitwę 
znakiem krzyża: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen 

 
Zapala ustawioną na stole świecę i mówi: 

Światło Chrystusa - Bogu niech będą dzięki 
 

Potem odczytany jest fragment z  
Ewangelii wg św. Łk 2, 1-20  

 
Modlitwa: 

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie 
wychwalamy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której 

posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim 

ludom i narodom daru miłości, zgody  
i życia w pokoju. 

 

Wysłuchaj nas Panie 
 

Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom 
pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy 
wigilijnym stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i 

znajomych; 
 

Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, 
biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i 

życzliwością okazaną im przez bliźnich; 
 

Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych 
obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w 

wieczności Twojej chwały; 
 

Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa 
„narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego 
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 

dla coraz to nowych pokoleń. 
 

Odmówmy teraz modlitwę Pańską:     Ojcze nasz… 
 

Modlitwa: 
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 

blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna 
Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego 

światła w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 

 
Następuje łamanie się 
opłatkiem i wzajemne 
złożenie sobie życzeń. 

 
Uwielbiajmy  Boga 

śpiewając wspólnie kolędy. 

DUE TO EARLY 
BULLETIN SUBMISSION 

(CHRISTMAS DAY) 
FINANCIAL REPORT 

FROM SUNDAY,  
DECEMBER 13 WILL BE 
POSTED IN THE NEXT 

BULLETIN 
 

RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI  
13 GRUDNIA ZOSTANIE PODANY  

W NASTĘPNYM BIULETYNIE 



 

 

 

 


