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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

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 28
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Jerry Gubernat
7:00 PM - +Katarzyna Wróbel, +Eugeniusz Kuriata
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 29
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa, +Jerry Gubernat
7:00 AM - O potrzebne łaski i Boże błog. dla Magdaleny z ok. urodzin;
+Dusze w czyśćcu cierpiące, +Ks. Adam Piasecki, +Thaddeus &
Christine Czauz; +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - Health & blessing for Paul;+Edward & Lorraine Nazimek,
+Tahddeus & Christine Czauz
7:00 PM - O Boże błog. dla Magdaleny z ok. ur., +Eugeniusz Kuriata
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 30
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Jerry Gubernat
7:00 PM - +Andrew Kolosa, +Eugeniusz Kuriata
THURSDAY / CZWARTEK - DECEMBER 31
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa, +Jerry Gubernat
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stanisław Adamczyk
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; +Mike Bialas, +John & Julia Bialas, +Joseph & John Tokarz;
+Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - Z podziękowaniem za łaski otrzymane w tym roku z prośbą o
Bożą opiekę nad naszą parafią i całym światem; +Eugeniusz Kuriata
FRIDAY / PIĄTEK - JANUARY 1, 2021 - SOLEMNITY OF MARY
THE HOLY MOTHER OF GOD
7:30 AM - For peace in the world; For the living & deceased members
of Nazimek Family; +Fr. Adam Piasecki, +The Connolly Sr & Jr and
Czajkowski & Gagola Families
9:00 AM - O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Bachula i Komperda, O
potrzebne łaski dla rodziny; +Ks. Adam Piasecki, +Stanisław
Adamczyk, +Marianna Wojtach, +Emilia Wojtach, +Stanisław
Szczepański, +Helena i Stanisław Szczepańscy, +Władysława Wicek,
+Wiktoria Blyskal, +Stanisław Lis, +Maria Kaczmarek
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek; +Fr. Adam Piasecki, +Jerry
Gubernat, +Danuta Krupa,
12:30 PM - O pokój na świecie; +Eugeniusz Kuriata, +Edward Brzeski,
+Ireneusz i Stanisława Brzescy;
5:00 PM - For Parishioners
6:30 PM - W intencji parafian; +Ks. Adam Piasecki
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - JANUARY 2
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Stanisław Adamczyk,
+Eugeniusz Kuriata
8:00 AM - Birthday blessing for Nini Centeno; Health & blessing for
Paul; +Edward & Lorraine Nazimek, +Jerry Gubernat
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Karol Żak, +Irena Mocarska
SUNDAY / NIEDZIELA - JANUARY 3 - EPIPHANY OF THE LORD
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family
9:00 AM - +Stanisław i Zbigniew Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i
Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Andrzej Niemiec, +Stanisław
Adamczyk, +Władysława Wicek,
10:45 AM - +Jerry Gubermat, +Mary
Kopinski, +Edward & Lorraine Nazimek
12:30 PM - W intencji żyjących i zmarłych
członków Kół Żywego Różańca; +Eugeniusz
Kuriata, +Ks. Adam Piasecki,
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. 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.

BAPTISM / CHRZTY
Gabriela Wawiorko
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Rev. Richard Balazs, CR
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

Some Parish Statistics for
2020 - Year of Covid-19
Statystyki parafialne za 2020
- w roku pandemii
Baptisms / Chrzty: 54
Weddings / Śluby: 21
Funerals / Pogrzeby: 65
Confirmations / Bierzmowania: 51
First Communions / Pierwsza Komunia św. : 22
Sick Calls / Odwiedziny chorych: 31

THE HOLY FAMILY SUNDAY
12/27 Feast of the Holy Family
12/28 The Holy Innocents, Martyrs
12/31 Pope St. Sylvester I (- 335), Pope

1/1 Solemnity of Mary, the Holy Mother of God
Holy Day of Obligation
"This celebration, assigned to January
1 in conformity with the ancient
liturgy of the city of Rome, is meant
to commemorate the part played by
Mary in this mystery of salvation. It is
meant also to exalt the singular
dignity which this mystery brings to
the 'holy Mother . . . through whom
we were found worthy . . . to receive
the Author of life.' It is likewise a
fitting occasion for renewed adoration
of the newborn Prince of Peace, for listening once more to
the glad tidings of the angels, and for imploring from God,
through the Queen of Peace, the supreme gift of peace. For
this reason . . . we have instituted the World Day of Peace,
an observance that is gaining increasing support and is
already bringing forth fruits of peace in the hearts of many"
- Pope Paul VI

REFLECTION
How do we live out the message of Christmas in the
New Year, rather than pack it away with the
ornaments?
Each year, the Octave Day of Christmas falls on the
first day of the New Year, on which we also celebrate
the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother
of God.
Her open heart and courageous “yes” to God show us
how to live year-round—with hearts open to the Lord,
following where He leads. We are called to place our
trust in Him, to enter compassionately into the
suffering of others, and to love one another as Christ
loves us. Like Our Blessed Mother welcomed Jesus,
we are called to cherish and protect the gift of human
life, at every stage and in every circumstance.
1/2 St. Basil the Great (330-379)
St. Gregory Nazianzen (330-389)
1/5 The Epiphany of the
Lord
(Three Kings)

CHICAGO

DECEMBER 27, 2020
FEAST OF THE HOLY FAMILY
On this, the Sunday within the Octave of Christmas,
we honor the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. In
honoring them, we also honor all families, big or small. And
in honoring all families, we honor the family of God, the
Church. But most especially, we focus in on the hidden, day
-to-day life of the Holy Family of Nazareth.
What was it like to live day in
and day out in the household of St.
Joseph? What was it like to have Jesus
for a son, Mary as a wife and mother,
and Joseph as a father and husband?
Their home would have certainly been
a sacred place and a dwelling of true
peace and unity. But it would have
also been so much more.
The family home of Jesus, Mary and Joseph would
have been, in numerous ways, just like any other home.
They would have related together, talked, had fun,
disagreed, worked, eaten, dealt with problems, and
encountered everything else that makes up daily family life.
Of course, the virtues of Jesus and Mary were perfect, and
St. Joseph was a truly “just man.” Therefore, the overriding
characteristic of their home would have been love. But with
that said, their family would not have been exempt from
daily toil, hurt and challenges that face most families. For
example, they would have encountered the death of loved
ones, St. Joseph most likely passed away prior to Jesus’
public ministry. They would have encountered
misunderstanding and gossip from others. Our Blessed
Mother, for example, was found with child out of wedlock.
This would have been a topic of discussion among many
acquaintances for sure. They would have had to fulfill all
daily chores, earn a living, put food on the table, attend
gatherings of family and friends and the like. They would
have lived normal family life in every way.
This is significant because it reveals God’s love for
family life. The Father allowed His Divine Son to live this
life and, as a result, elevated family life to a place within the
Trinity. The holiness of the Holy Family reveals to us that
every family is invited to share in God’s divine life and to
encounter ordinary daily life with grace and virtue.
Reflect, today, upon your own family life. Some
families are strong in virtue, some struggle with basic
communication. Some are faithful day in and day out, some
are broken and deeply wounded. No matter the case, know
that God wants to enter more deeply into your family life
just as it is right now. He desires to give you strength and
virtue to live as the Holy Family. Surrender yourself and
your family, this day, and invite the Triune God to make
your family a holy family.
Lord, I do offer myself to You this day and in doing so I
offer You my family. I offer every relationship, be it good
or difficult, and I offer every challenge we face. Please
come and sanctify my family, making it holy in imitation of
your family in Nazareth. Jesus, I trust in You.

ST. HYACINTH BASILICA

THE HOLY FAMILY SUNDAY

DECEMBER 27, 2020

Dear Parishioners
Today's Solemnity of the Holy Family is an occasion to look at the family as a phenomenon
in God's plan of human salvation.
From the very beginning, the family that arises out of the love of a man and a woman
in marriage is a concept for procreation that has not changed in God's plan. We know this
law that implies the union of a man and a woman who are united into one, inseparable
union. The love cultivated between spouses bears fruit - offspring, which, brought up by
their parents, are supposed to lead them to know God, their own humanity, and to extend
the human race.
The family has always been the smallest community in which parents and children
were the foundations for the nation and the homeland. The family has had and continues to
play an irreplaceable role in any society. We look towards the family with hope. The family
develops respect for one another, respect and obedience; honesty in relationships and responsibility for one another.
The spouses become hope for each other at all times, especially in very difficult moments. In the family, through the
prayer life we get to know God, his values and the Laws we live because they become the rule of our life. Perhaps
because its role is irreplaceable, there is so much "struggle" for its shape, its true and healthy existence. People who
have experienced great benefits from the family community dream of a similar shape by establishing their own.
The family is under constant attack from sick societies and individuals who put first the happiness of individuals
at all costs. There is no doubt that we are called to be happy and to fulfill our personal calling in love. However,
particular visions cannot overturn the "eternal scenario" for Marriage and the Family that the Creator has left us. Of
course, you can disagree with it, but you need to respect it and support the development of healthy families and
marriages, and help them find the true meaning of their life and fulfillment in their vocation to marriage and family.
In this difficult time that we are going through, which showed us how many families have passed the exam beautifully
in being with each other for 24 hours on many days and weeks. All these external solutions, are perceived by some as
an attack on their freedom, but many interpreted them as a benefit of "a real meeting" with each other again and in
many cases for the first time in their lives with a spouse, children, grandchildren, peers and neighbors.
What's ahead in the New Year 2021? The date in the calendar is symbolic and the next number counts down our
years, months and days. Will anything change? Will we create something new, something that will delight us all or
maybe scare us? In the atmosphere of Christmas, we hear beautiful wishes and carols being sung, we break bread with
loved ones and spread hope in the heart of people of good will. May this openness to the One who is Hope itself
permeate our marriages and families and give us all true enthusiasm and strength to fight for good, love and peace in
our homes and in our families. God bless.

Fr. Stanislaw, CR

END OF YEAR & NEW YEAR
MASS SCHEDULE
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
English: 7:30 am, 10:45 am, 5:00 pm
Polish: 9:00 am, 12:30 pm, 6:30 pm

CHICAGO

HAPPY NEW YEAR
The Parish Office will be closed on
December 31 and January 1, 2021.
The office will reopen on Monday,
January 4.
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. 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, Ted Noga
ST. HYACINTH BASILICA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

27 GRUDNIA 2020

Kochani Parafianie
Dzisiejsza Uroczystość Świętej Rodziny jest okazją, aby spojrzeć na rodzinę jako
fenomen w Bożym planie zbawienia człowieka. Od samego początku, rodzina, która powstaje z
miłości mężczyzny i kobiety w związku małżeńskim, jest koncepcją na prokreację, która nie
zmieniła się w planie Bożym. Znamy to prawo, które zakłada związek mężczyzny i niewiasty,
którzy łączą sie w jeden, nierozerwalny związek. Miłość pielęgnowana między małżonkami
rodzi ich owoce – potomstwo, które wychowywane przez rodziców ma doprowadzić do
poznania Boga, ich własnego czlowieczeństwa i ma na celu przedlużyć rodzaj ludzki.
Rodzina od zawsze stanowiła najmniejszą wspólnotę, w której rodzice i dzieci stanowili
podwaliny pod naród i ojczyznę. Rodzina miała i ma nadal swoją niezastąpionę rolę w każdym
społeczeństwie. W stronę rodziny patrzymy się z nadzieją. W rodzinie rodzi się szacunek jeden
dla drugiego, poszanowanie i posłuszeństwo, uczciwość w relacjach i odpowiewdzialność jeden za drugiego.
Małżonkowie stają się nadzieją dla siebie w każdym czasie szczególnie w momentach bardzo trudnych. W
tworzonym ognisku rodzinnym poprzez życie modlitewne poznajemy Boga, jego wartości i Prawa, którymi żyjemy
bo one stają sie prawidłem naszego życia. Może dlatego, że jej rola jest niezastąpiona tyle jest „walki” o jej kształt,
jej prawdzwą i zdrową egzystencję. Ludzie, którzy doświadczyli wielkiego dobrodziejstwa ze strony wspólnoty
rodzinnej, marzą o podobnym kształcie zakładając swoją własną.
Rodzina podlega ciągłym atakom ze strony chorych społeczeństw i jednostek, które stawiają na szczęście
jednostki, za wszelką cenę. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy powołani do szczęścia i realizacji osobistego
powołania w miłości. Jednakże partykularne wizje nie mogą obalić „odwiecznego scenariusza” na Małżeństwo i
Rodzinę, którą zostawił nam Stwórca. Można się z nią oczywiście nie zgadzać, ale trzeba ją uszanować i wspierać
rozwój zdrowych rodzin i małżeństw, a te, które przeżywają kryzys swego powołania, pomóc im odnaleźć
prawdziwy sens ich życia i realizacji w powołaniu do małżeństwa i rodziny.
W tym trudnym czasie, który przeżywamy a który pokazał nam jak wiele rodzin zdało pięknie egzamin z
bycia ze sobą przez 24 godziny przez wiele dni, tygodni. Te wszystkie zewnętrzne rozwiązania, niektórzy przyjęli
jako atak na ich wolność, zaś wielu odczytało jako dobrodziejstwo „prawdziwego spotkania” się ze sobą kolejny raz
a w wielu przypadkach pierwszy raz w ich życiu z małżonką i małżonkiem, rodziców z dziećmi, wnuków z
dziadkami, rówieśników z rówieśnikami,sąsiadów z sąsiadami.
Co przed nami w Nowym Roku 2021? Data w kalendarzu jest symboliczna a jej kolejna liczba odlicza nasze
lata, miesiące i dni. Czy coś się zmieni? Czy coś nowego stworzymy, coś co wszystkich nas zachwyci a może
przerazi??? W klimacie świąt Bożego Narodzenia słyszymy piękne życzenia, śpiew kolęd, łamany biały chleb i
wszechobecną „Nadzieję” w sercu ludzi dobrej woli. Niech ta otwartość na tego, który jest samą Nadzieją, przenika
nasze małżeństwa i rodziny i doda nam wszystkich prawdziwego zapału i siły do walki o dobro, miłość i pokój w
naszych domach, w naszych rodzinach. Szczęść Boże.
Ks. Stanisław, CR

Modlitwa do Świętej Rodziny
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął,
lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni
wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty. Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy
Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną
miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje
wzajemna miłość i pokój. Najświętsza Rodzino, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice
i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością. Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za
rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy
radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi
starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba
powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze
strony bliźnich. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa
miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele
niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
31 grudnia - św. Sylwestra I, papieża
1 stycznia 2021 - Nowy Rok

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
MSZE ŚW. W NASZEJ BAZYLICE 1 STYCZNIA

(wymagane zapisywanie się)
Po polsku: 9:00 AM, 12:30 PM, 6:30 PM
Po angielsku: 7:30 AM, 10:45 AM, 5:00 PM
Sobór w Efezie (431r.) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos) i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w
modlitwach dnia dzisiejszego.
REFLEKSJA
Przez siedem dni, wpatrzeni w
żłóbek Chrystusa Pana,
rozważaliśmy tajemnicę Bożego
Narodzenia.
1 stycznia Kościół zwraca nasze
oczy ku Tej, którą pozdrawiamy jako "Matkę Stworzyciela",
"Matkę Zbawiciela", "Świętą Bożą Rodzicielkę", "Matkę
Chrystusową" itp.
W radosnym rozkolędowaniu patrzymy na Tę, która stała się
"Przyczyną naszej radości" i "Naczyniem osobliwego
nabożeństwa".
Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzają teksty
Pisma Świętego, gdzie jest Ona nazywana Matką Zbawiciela.
W Starym Testamencie odnajdujemy wiele szczegółowych
proroctw, zapowiadających Zbawiciela świata, a pośrednio
dotyczących także osoby Jego Matki. Niektóre z nich są nawet
wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź
dotycząca Niewiasty, która zetrze głowę węża-szatana (Rdz 3,
15). Jeszcze wyraźniej o Matce Mesjasza wspomina prorok
Micheasz (Mi 5, 1-2).
Proroctwem bezpośrednim jest zapowiedź Izajasza: "Dlatego
Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i
nazwie Go imieniem Emmanuel" (7, 14). Największe jednak
dla nas znaczenie mają teksty Ewangelii. Wspominają one o
Maryi w kilkunastu miejscach. Gdy chodzi o inne księgi
Nowego Testamentu, to jedynie Dzieje Apostolskie
wspominają o Maryi jeden raz (1, 14) i św. Paweł Apostoł w
Liście do Galatów (4, 4).
Wspaniała wizja z Apokalipsy o Niewieście przyobleczonej w
słońce, z koroną z 12 gwiazd (Ap 12) tylko pośrednio i
typicznie, w rozumieniu Ojców Kościoła, odnosi się do Maryi.

2 stycznia - św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z
Nazjanzu, biskupów
3 stycznia - Objawienie Pańskie - TRZECH KRÓLI
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27 GRUDNIA 2020
DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa
Pierwszego Czwartku, Piątku
i Pierwszej Soboty
1 stycznia - Pierwszy Piątek Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

Zachęcamy do spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św.
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
nasze.

2 stycznia - Pierwsza Sobota

Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na czuwanie w
pierwszą sobotę miesiąca na godz. 7:00 wieczorem.
Zapraszamy na modlitwy wynagradzające Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w niedzielę 3 stycznia
na Mszę św. w ich intencji o godz. 12:30
oraz na wymianę tajemnic różańcowych.
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

W dniach
31 grudnia i 1 stycznia
biuro parafialne będzie
nieczynne.

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.
BAZYLIKA ŚW. JACKA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

27 GRUDNIA 2020

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

December 13, 2020 - 13 grudnia 2020

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

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

$7,274.00
$10,000.00
$(2,726.00)
$2,500.00

FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY, DECEMBER 20
WILL BE POSTED IN THE NEXT BULLETIN
RAPORT FINANSOWY Z NIEDZIELI 20 GRUDNIA
ZOSTANIE PODANY W NASTĘPNYM BIULETYNIE

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
$500 - Józef i Janina Guzik
$500 - Gilbert Galarza
$300 - Anna Haruza
$200 - Zbigniew Seweryniak, Victoria Reformina
$150 - Grzegorz Szeszko
$100 - Krzysztof Rzeszowski, Michael McGuire, Maria
Szwedziuk, Nelida Ochoa, Teresa Konsewicz, Andrzej
Balenda, Stanisław Wala, Anna Scislowicz

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

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 repair
needs of our church. Thank you for your
generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona
na remonty i naprawy.
Bóg zapłać za ofiarność.

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

