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

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
6:00 am - English
8:00 am - English
7:00 pm - Polish
Saturday - Sobota
8:00 am - English
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 13
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - Health & Blessings for Lucy and her Family,+Edward
& Lorraine Nazimek,
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla Jarosława Dziadziak
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 14
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - Health & Blessings for Dorota i Jarosław, +Edward &
Lorraine Nazimek
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla Jarosława Dziadziak, +Józefa Mocarska
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 15
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazime
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla Jarosława Dziadziak, O powrót do zdrowia i Boże
błogosł. dla Daniela Dziedziny, +Stefan Bujno
THURSDAY / CZWARTEK - DECEMBER 16
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya,
Health & Blessings for Celina & Family, +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla Jarosława Dziadziak, W intencji uciekających się do
Boga przez przyczynę O. Pio, +Stefania Bujno
FRIDAY / PIĄTEK - DECEMBER 17
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek,
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla Jarosława Dziadziak, +Dorota Dąbrowska w 30-ty dzień
po śmierci
SATURDAY / SOBOTA - DECEMBER 18
8:00 AM - For the living and deceased members of Perez
Figueroa Family, For the living and deceased members of Arthur
Patcke Family, +Edward & Lorraine Nazimek
5:30 PM - +For the living and deceased members of Nazimek
Family,+Michael Connolly Sr.&Jr.,+Irene Bork,+Bruce A. Deron
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla Jarosława Dziadziak, O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Dorothy i Alberta, +Janusz Nadolny
SUNDAY / NIEDZIELA - DECEMBER 19
FOURTH SUNDAY OF ADVENT / IV NIEDZIELA ADWENTU

6:00 AM - +Danuta Żyszkowska, +Denis Radko
7:30 AM - For the living and deceased members of Nazimek
Family and Arthur Patcke Family, +Jan Plewa
9:00 AM - +Stanisław, Zbigniew i Janina Uss i zmarli z rodziny;
+Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z rodziny; +Edward i
Władysława Krzysztoń, +Ireneusz Filip, +Danuta Żyszkowska,
+Zygmunt Sitarz, +Władysława Wicek
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward i
Władysława Krzysztoń
12:30 PM - Za Parafian, O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i
dary Ducha Św. dla Jarosława Dziadziak, Za Parafian; O łaskę
uwolnienia od złego dla całej rodziny, O Boże błogosł. dla
Misjonarzy, Dzieci, Seminarzystów w Afryce oraz
Ofiarodawców, Dobroczyńców ”Misji dla Ubogich”, +Jan
Binkul, +Mirosław Szczerbowski, +Henryk Bujno
CHICAGO

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. CLAUDIA RADZEWICZ 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.

BAPTISM / CHRZTY

Thaddeus Dabek
Natalie Mirta Stoka

PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Rev. Francis Rog, C.R.
Eternal rest grant on to Fr. Francis O
Lord, and let perpetual Light shine upon
ST. HYACINTH BASILICA

THIRD SUNDAY OF ADVENT
REFLECTION

DECEMBER 12, 2021
LITURGICALLY SPEAKING

Gospel: Luke 3:10 -18
This Sunday's Gospel continues last
week's focus on John the Baptist and his
role in preparing the way for Christ.
Recall that last week's reading described
John's appearance in the desert and
established his connection with the prophetic tradition of
Israel. If we were to read Luke's Gospel continuously, we
would learn about John the Baptist challenging the crowds
who came to him and calling upon them to show evidence
of their repentance. John tells his listeners that they cannot
rely on their lineage as Israelites because children of
Abraham can be raised up from stones. Repentance, rather,
must be observable in one's actions. Here, Luke is
continuing to set up two important themes of his Gospel
message: the Christian faith is expressed in one's actions,
and the call to salvation is extended to everyone, Jews and
Gentiles.
In today's Gospel reading, the crowds ask John the Baptist
for specifics. What evidence of repentance is required? John
replies by naming concrete actions: crowds should share
their food and cloaks; tax collectors should be just; soldiers
should act fairly. The concern for justice is a hallmark of
Luke's Gospel.
When the crowd begins to wonder if John the Baptist might
be the Messiah, John interprets his baptism and makes it
clear that his ministry is in preparation for the Messiah. John
the Baptist knows his place and role in God's plan of
salvation. By encouraging the crowd to act similarly in
accordance with their stations in life, John's teaching
suggests that each person has a role to play in God's
salvation. It is the great mystery of our salvation that God
permits and even asks for human cooperation in his divine
plans.
The third Sunday of Advent is also called Gaudete Sunday.
Gaudete is a Latin word that means “rejoice.” This name is
taken from the entrance antiphon for Sunday's Mass, which
is also echoed in today's second reading from the Paul's
letter to the Philippians. Some people mark this Sunday by
lighting a pink candle instead of a purple one on their
Advent wreath. It is a reminder that the Advent season is a
season of joy because our salvation is already at hand, as
John did.(loyolapress.com)
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12/12 Our Lady of Guadalupe

upon his cloak.

The shrine of Our Lady of Guadalupe,
near Mexico City, is one of the most
celebrated places of pilgrimage in
North America. On December 9, 1531,
the Blessed Virgin Mary appeared to an
Indian convert, Juan Diego, and left
with him a picture of herself impressed

12/13 Saint Lucy, Virgin, Martyr
She was martyred in Syracuse,
probably during the persecution of
Diocletian (which started in 303).
Devotion to her spread rapidly across
practically the whole Church and her
name is included in the Roman Canon
of the Mass.

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. His works
include two major mystical poems – he is considered one
of the great poets of the Spanish language – and detailed
commentaries on them and the spiritual truths they
convey. He was canonised in 1726 and declared a Doctor
of the Church in 1926.
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ADVENT
KING OF THE UNIVERSE
Misja dla Ubogich działajaca od czterech lat przy
bazylice Św. Jacka wspiera dzieła misyjne polskich
Księży Zmartwychwstańców posługujących w Tanzanii
oraz Ojców Franciszkanów w Ugandzie .
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli w akcje
misyjne: rozprowadzanie kremówek, pierogów, udział w
pielgrzymkach oraz innych wydarzeniach parafialnych,
możemy zebrac fundusze dla ubogich. Otrzymaliśmy
prośbę z Tanzanii o adopcję 35 dzieci oraz zakup książek
z parafii gdzie posługuje ksiądz Maciej Braun .
Zapraszamy Was, kochani parafianie i przyjaciele misji,
do udziału w nastepujących wydarzeniach:
1) Do udziału we Mszy Św. Dziękczynnej za cztery lata
istnienia Misji dla Ubogich w dzisiejszą niedzielę 12
grudnia o 12:30 pm oraz do obejrzenia krótkiej
prezentacji o misjach w Tanzanii .
2) Na spotkanie do kawiarenki, gdzie będzie można
równiez dokonać adopcji dzieci z Tanzanii .
Można będzie również wesprzeć działania Misji dla
Ubogich poprzez zakup kremówek papieskich i książek
z Afryki po wszystkich Mszach Św. Jak zawsze, 100%
ofiar jest przekazywane na potrzeby misyjne w Tanzanii i
Ugandzie .

Bóg zapłać za hojne dary Waszych serc
i za wszelką pomoc !
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PRAYER CORNER / PAMIĘTAJMY W
MODLITWIE O...
Fr. Stanisław Jankowski CR, Fr. Steve Bartczyszyn
CR; Fr. Michał Osuch CR, Fr. Tomasz
Wojciechowski CR, Fr. Edward Jaskuła CR, Fr.
Antoni Bus CR, Fr. Paul Smith CR, Fr. Miroslaw
Stepien SCh, 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, John Kubitz, Toru Nagai Family, Gena &
her children, Armando Salas, Grażyna i Jacek Szymańscy,
Jean Kwon, Ewa Badura, Dennis K., Stella Milarski, Claudia
Olimpia, Claudia Dorin, Arnold Schutten, Marek Olędzki,
Helena Maciołek.

Please double check the Prayer List to see if any names need to
be removed or added. Please call our Parish Office to request
any changes.

CHRISTMAS SCHEDULE
December 24
Christmas Eve / Wigilia Bożego Narodzenia

9:00 PM - Shepherd’s Mass in English
12:00 AM - Midnight Mass in Polish (PASTERKA)

December 25 - Christmas Day / Boże Narodzenie
7:30 AM - Mass in English
9:00 AM - Mass in Polish
10:45 AM - Mass in English
12:30 PM - Mass in Polish

December 26 - St. Stephen / Św. Szczepana
Misja dla Ubogich serdecznie dziękuje parafianom i
przyjaciołom za udział w spotkaniu z O. Marcinem
misjonarzem z Ugandy.

OPŁATKI
Zachęcamy do zaopatrzenia się w opłatki na Wigilię.
Można je nabyć po wszystkich Mszach Świętych w
zakrystii.
***************************
The traditional Polish Christmas
wafers - Opłatki - are available in
the sacristy after all Masses.
CHICAGO

6:00 AM - Mass in Polish
7:30 AM - Mass in English
9:00 AM - Mass in Polish
10:45 AM - Mass in English
12:30 PM - Mass in Polish

December 31 - New Year’s Eve / Sylwester
7:00 PM - Mass in Polish

January 1 - New Year’s Day / Nowy Rok
7:30 AM - Mass in English
9:00 AM - Mass in Polish
10:45 AM - Mass in English
12:30 PM - Mass in Polish
5:30 PM - Mass in English
7:00 PM - Mass in Polish
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UROCZYSTOŚĆ
III
NIEDZIELA ADWENTU
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 3,10 -18
O CO PROSZĘ?
O ŁASKĘ OTWARCIA SIĘ NA
OCZYSZCZAJĄCĄ MOC
SŁOWA BOŻEGO

Spróbuję wejść w tłum ludzi
słuchających Jana nad Jordanem. Pomyślę, że słowa
Jana są kierowane bezpośrednio do mnie (ww. 10-14).
Czy odczuwam potrzebę nawrócenia?
Wyobrażę sobie Jana: jego twarz, oczy, spróbuję
usłyszeć jego gwałtowny głos. Będę słuchał uważnie
jego stanowczych upomnień (ww. 14-18). Co czuję w
sercu? Opowiem o tym Jezusowi.
Czy potrafi ę dostrzec w sobie „pszenicę dobra” i
„plewy zła”. Za jakie dobro pragnę najbardziej
podziękować Jezusowi? Za co pragnę Go przeprosić?
Czy jest we mnie prawdziwe pragnienie zmiany życia?
Spróbuję odważnie zapytać: „Cóż więc mam
czynić?” (w. 10). Jan zwraca uwagę, że nawrócenie
domaga się konkretnych decyzji i czynów. Jakie
zadanie pragnę podjąć na okres Adwentu, czasu
oczekiwania na przyjście Jezusa?
Jan podkreśla, że nawrócenie jest łaską. Trzeba całym
sercem prosić o nią Jezusa. On przychodzi do mnie,
aby mocą Ducha Świętego przemienić moje serce (w.
16).
Zbliżę się do Jezusa. Wtulę się w Jego ramiona i będę
słuchał poruszeń mego serca. Co pomaga mi trwać
blisko Niego, a co niepokoi moje serce?
Poproszę o oczyszczenie serca i mocne pragnienie
zmiany życia. Postaram się zaplanować w najbliższym
czasie dzień spowiedzi świętej. Z wiarą będę
powtarzał: „Pragnę Twego słowa, które oczyszcza”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

ADWENT
Adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście
Zbawiciela.
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje
cztery kolejne niedziele, które kończą się w dzień
Bożego Narodzenia.
Codziennie przez okres Adwentu w naszej bazylice
odprawiane są Msze św. roratnie o
godz. 7:00 wieczorem.
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Niedziela, 12 grudnia - Wspomnienie NMP
z Guadalupe
12 grudnia 1531 r. na wzgórzu indiańskim Matka
Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego,
którego wspominamy kilka dni wcześniej
9 grudnia. W tym miejscu powstała świątynia ku Jej
czci.
Poniedziałek, 13 grudnia Wspomnienie św. Łucji,
dziewicy i męczennicy
Łucja już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy śluby
czystości. Poniosła śmierć męczeńską w
Syrakuzach na Sycylii około 304 roku po licznych
torturach, którymi usiłowano skłonić ją do
porzucenia wiary. Syrakuzy i Sycylia czczą ją jako
swoją patronkę, patronuje ociemniałym, proszącym o pomoc w
chorobach oczu.
Wtorek, 14 grudnia - Wspomnienie św.
Jana od Krzyża, prezbitera i doktora
Kościoła
Św. Jan de Yepez 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 Hiszpanii koło Ávili. Z
powodu wielkiej biedy w domu został oddany do
przytułku. W wieku 14 lat podjął pracę jako
pielęgniarz w szpitalu. Mając 20 lat wstąpił do
Zakonu Karmelitów, stał się głównym pomocnikiem św. Teresy w reformie
tego zakonu i za jej namową zmienił swoje zakonne imię na Jan od Krzyża.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zakonie. Odznaczał się głębokim
życiem modlitwy. Ukochał krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie
brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego
reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia. Za swój
radykalizm był przyjmowany bardzo krytycznie również przez swoich
współbraci, został nawet uwięziony na 9 miesięcy przez przeciwników
reformy zakonnej, a pod koniec swojego życia został całkowicie odsunięty
od urzędów zakonnych. Św. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego
ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem.
Naukę swoją zawarł w książkach pisanych prozą i wierszem. Zmarł w opinii
świętości 14 grudnia 1591 r. w Ubeda. Kanonizowany przez papieża
Benedykta XIII w 1726 r., a Pius XI ogłosił go doktorem Kościoła w 1926.
Spod jego pióra wyszło wiele dzieł o charakterze autobiograficznym,
również poematy duchowe i pieśni. W swoich dziełach opisywał wiele
doświadczeń duchowych. Najważniejsze dzieła to m.in.: „Droga na Górę
Karmel” czy „Ciemna noc”.

Dzieci zapraszamy na RORATY
w każdą środę. Prosimy, aby dzieci
zabrały ze sobą lampiony.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
III
NIEDZIELA ADWENTU
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DECEMBER 12
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.

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.

Dlaczego niedziela radosna? Bo w sercach czujemy
już radość, że tak szybko nadchodzi Boże zbawienie,
że Mesjasz jest tuż, tuż... Jest to radość wypełniająca
serce człowieka będącego blisko Boga, radość, która
wypływa z wdzięczności za wszystkie Boże dzieła
dokonane dla nas, a także za to, że dał nam
sposobność przeżycia świąt w uroczystym nastroju,
z uroczystą oprawą, z uroczystym oczekiwaniem.
Adwent to czas, w którym na kartach Ewangelii
dominuje postać Jana Chrzciciela, człowieka
surowych obyczajów, mocnego, silnego wiarą,
całkowicie oddanego Bogu. Jan mieszkał na pustyni,
oderwany od ziemskich dóbr modlił się i pokutował.
Jego żywa wiara i gorąca miłość rozpalały serca
oziębłe i obojętne. Całym swoim życiem dążył do
Boga i ogłosił światu Zbawiciela.
Współcześnie ludzie potrzebują świadków wiary
jeszcze bardziej niż w przeszłości, bo żyją
gorączkowo, zagubieni w codziennej bieganinie.
Nawet w ludziach wierzących wiara „stygnie”,
kiedy ich łączność z Jezusem jest powierzchowna,
słabo zasilana modlitwą, pozbawiona serdeczności,
kiedy nie potrafią rozpoznać Jezusa w biednych,
uciśnionych, cierpiących na ciele i duszy. Jan
Chrzciciel uczy nas pokory.
Wyrażajmy więc z pokorą radość z bliskiego
przyjścia Pana. Owocem przezwyciężonego lęku i
strachu jest radość, do której wzywa dzisiejsza
Liturgia. Radość jako owoc wewnętrznego ładu,
harmonii, pokoju. Tą radością potrzeba się dzielić
jak chlebem, tą radością trzeba żyć, mieć radosne
oczy i radosne spojrzenie na Boga, świat, człowieka
i samego siebie, a konkretne wskazania daje nam
Apostoł Paweł: „Ducha nie gaście, proroctwa nie

lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne
zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby
pozór zła”.
Piotr Blachowski
CHICAGO
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UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
III
NIEDZIELA ADWENTU
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
December 05, 2021 - 05 grudnia 2021
Actual Sunday Collection / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/ Deficyt
Second Collection

$6,983.00
$10,000.00
$3,017.00
$4,007.00

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.
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WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji odbywają sie w każdą
niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o godz. 17:00.
________________________________________________________________________________________

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 członków i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o 12:30
pm. Kapelanem wspólnoty jest ks. Antoni Dziorek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS
TO ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę

Thank You

Weekend of December 05
$1,000.00 - Grażyna U. Wrzesinska, Gilbert Halarza
$700 - Anonymous
$600 - Marian Knych
$500 - Marek Sadowski
$300 - Józef Chwistek, Jóefa Szyszka
$220 - Adam Wojtyrowski
$110 - Adam Malecki
$100 - Maciej Mazur, Halina Zbytniewska, Janina
Marzec, Michael McGuire, Michael Derbin, V.
Reformina-R. Javellana

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

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
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 Claudii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

POLISH AMERICAN ASSOCIATION

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the
Retirment Found For Religious
December 19 - Christmas Flowers
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona na
Fundusz Emerytalny Osób Zakonnych
19 grudnia - Kwiaty na Boże Narodzenie

CHICAGO

3834 North Cicero Avenue • Chicago, Il 60641 •
773/282-1122 • Fax 773/282-4718

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo.
Kursy będą się rozpoczynać się w styczniu 2022.
Zajęcia odbywają się w tygodniu wieczorami oraz w soboty i
niedziele. Lokalizacja klas na północnej i południowej stronie
Chicago.
W celu zapisania się proszę dzwonić na numer:
773-282-1122 x400 lub (773) 481-5400
BAZYLIKA ŚW. JACKA

