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

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 20

6:00 AM - +Rev. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego
dla Jarosława Dziadziak
TUESDAY / WTOREK - DECEMBER 21

6:00 AM - +Rev. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego
dla Jarosława Dziadziak
WEDNESDAY / ŚRODA - DECEMBER 22

6:00 AM - +Rev. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul Bucki
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego
dla Jarosława Dziadziak
THURSDAY / CZWARTEK - DECEMBER 23

6:00 AM - +Rev. Francis Rog
8:00 AM - Health & Blessings for Elizabeth & Jesus Anaya, +Edward &
Lorraine Nazimek, +Paul Bucki
7:00 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego
dla Jarosława Dziadziak
FRIDAY / PIĄTEK - DECEMBER 24
CHRISTMAS EVE / WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

6:00 AM - +Rev. Francis Rog
8:00 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Paul
Bucki, +Czesław Kiersul w 4-tą rocznicę śmierci
9:00 PM - SHEPHERDS’ MASS:
Living & deceased members of Nazimek Family, +Edward & Lorraine
Nazimek, +Fr. Adam Piasecki CR, +Mike & Dorothy Bialas, +Rev.
Francis Rog
12:00 AM - PASTERKA:
W intencji wszystkich Parafian, dobrodziejów i przyjaciół Bazyliki, O
potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosł. dla Ewy w dniu urodzin i
imienin, O Boże błogosł. dla Adama i Ewy w dniu imienin, O powrót do
zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego dla Jarosława
Dziadziak, +Zmarli parafianie i dobrodzieje Bazyliki, +Zmarli kapłani i
siostry posługujący w Bazylice, +Ks. Adam Piasecki, C.R., +Janusz
Nadolny, +Władysława Wicek, +Jan i Maria Przybylski, +Julianna i Jan
Ruskowiak, +Denis Radko, +Jan Plewa
SATURDAY / SOBOTA - DECEMBER 25
CHRISTMAS / BOŻE NARODZENIE

7:30 AM - +Ted Mitrenga, +Thaddeus & Christine Czauz, +Jan Plewa
9:00 AM - O Boże błogosł. dla Haliny Płocińskiej Filipiak, +Ks. Adam
Piasecki, +Zmarli z rodziny Mazur-Delimat, +Ireneusz Filip,
+Władysława Wicek, +Zygmunt Sitarz, +Denis Radko
10:45 PM - H&B for John Nowak, H&B for Jan i Maria Nowak,
Edward & Lorraine Nazimek, +Ewa i Danuta Krupa, +Fr. Adam
Piasecki, +Joseph & Jean Tokarz, +William Halaschak-1st anniv. of
Death, +Józef, Aniela, Sławomir, Józef, +Anna i Józef Brozyna, +Ignacy
i Anna Nowalk, +Helena i Jan Selvine
12:30 PM - O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego
dla Jarosława Dziadziak, + Marek Kaczmarczyk, +Stanisław Lis, +
Wiktoria Błyskał, +Henryk Bujno, +Ks. Adam Piasecki, C.R.
5:00 PM - For Parishioners, For the living and deceased members of
Nazimek Family, +Michael Connolly Sr. & Jr.
6:30 PM - Za Parafian, +Ks. Adam Piasecki

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.

Parish Web Page and Facebook
For more information please go to our
website: sthyacinthbasilica.org or
official parish Facebook

SUNDAY / NIEDZIELA - DECEMBER 26
ŚWIĘTEJ RODZINY / HOLY FAMILY

6:00 AM - +Danuta Żyszkowska, +Denis Radko, +Rev. Francis Rog
7:30 AM - God’s blessings for Fr. Steve Bartczyszyn on his Name’s
Day, +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,
+Władysława Wicek,
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward i Władysława
Krzysztoń, + George Harris, +Rev. Francis Rog
12:30 PM - O potrzebne łaski dla Ks. Stafana Bartczyszyn w dniu
Imienin, O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i dary Ducha Świetego
dla Jarosława DziadziakO łaskę uwolnienia od złego dla całej rodziny,
+Jan Binkul, +Bolesław i Elżbieta Kuncewicz, +Rev. Francis Rog
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FOURTH SUNDAY OF ADVENT
REFLECTION
Gospel: Luke 1:39 –45
On this the last Sunday before Christmas,
our Gospel reading prepares us to witness
Christ's birth by showing us how Jesus
was recognized as Israel's long-awaited
Messiah even before his birth. The Gospel
turns our attention from the ministry of John the Baptist to
the events that preceded John the Baptist's birth. The story
of John the Baptist and his parents, Elizabeth and Zechariah,
are reported only in Luke's Gospel. Luke pairs the birth of
John the Baptist and Jesus, establishing John's early
connection to the Messiah.
Our Gospel reading recalls Mary's actions after the
announcement of Jesus' birth by the angel Gabriel. Mary
goes to visit Elizabeth, her cousin, who is also with child.
Elizabeth greets Mary with full recognition of the roles that
they and their unborn children will play in God's plan for
salvation. If we were to continue to read the verses that
follow in Luke's Gospel, we would hear Mary respond to
Elizabeth's greeting with her song of praise, the Magnificat.
Both women recall and echo God's history of showing favor
upon the people of Israel.
In Luke's Gospel the Holy Spirit helps reveal Jesus' identity
as God to those who believe. Elizabeth is filled with the
Holy Spirit and sings Mary's praise because she bears the
Lord. We sing these words of praise to Mary in the Hail
Mary. Even John the Baptist, the unborn child in Elizabeth's
womb, is said to recognize the presence of the Lord and
leaps for joy.
It is appropriate in this season of Advent that we consider
the role of Mary in God's plan of salvation. Elizabeth
describes Mary as the first disciple, as the one who believed
that God's word to her would be fulfilled. Mary's faith
enabled her to recognize the work of God in her people's
history and in her own life. Her openness to God allowed
God to work through her so that salvation might come to
everyone. Because of this, Mary is a model and symbol of
the Church. May we be like Mary, open and cooperative in
God's plan for salvation.(loyolapress.com)

DECEMBER 19, 2021
LITURGICALLY SPEAKING
12/21 Saint Peter Canisius,
priest, Doctor (1521 - 1597)
He was born in Nijmegen (now in
Holland) in 1521. He studied at
Cologne and joined the Society of
Jesus: he was ordained priest in
1546. He was sent to Germany,
where for many years he worked hard to defend and
strengthen the Catholic faith both by writing and by
preaching. He wrote many books, of which The
Catechism is particularly noteworthy. He died at Fribourg
in Switzerland on 21 November 1597.

12/23 St John of Kęty (1390 - 1473)
He was born in Kęty in the diocese
of Kraków in 1390. He became a
priest and for many years taught at
the University of Kraków; later he
became parish priest of Olkusz. He
taught and researched in both
physics and theology and excelled
in holiness and in charity towards
his neighbour, in which he was an
example to his colleagues and
pupils. He died in 1473.

12/24 Christmas Eve

Christmas Eve is unique among all vigils. Joyous
anticipation fills the hearts of both child and adult, and all
the Christian world has tried to express this sentiment in a
superabundance of images, customs and traditions. It
would be impossible to consider all of them. Not only
nations but even individual families have devised
splendid little customs to celebrate Christmas.
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FOURTH
OUR LORD
SUNDAY
JESUS CHRIST,
OF ADVENT
KING OF THE UNIVERSE

W piątek, 24 grudnia, o godz. 12:00 w południe
zapraszamy wszystkich samotnych i bezdomnych na
Wigilię do naszej parafii. Zapraszamy również
wolontariuszy do pomocy w zorganizowaniu tej
szczególnej wieczerzy.
Patronem i sponsorem medialnym wigilii jest Radio
1030 oraz TV Polvision.

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska

NOVEMBER
DECEMBER21,
19,2021
2021

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, Antonio Sison.

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
5:00 PM - Mass in English
6:30 PM - Mass in Polish

December 26 - Holy Family / Św. Rodziny
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

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

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

ST. HYACINTH BASILICA

UROCZYSTOŚĆ
IV
NIEDZIELA ADWENTU
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
ROZWAŻANIE
Ewangelia: Łk 1,39 –45
O CO PROSZĘ?
O OCZEKIWANIE Z MARYJĄ
NA NARODZINY JEZUSA

Maryja spieszy odwiedzić
Elżbietę (w. 39). Popatrzę na
radość Maryi niosącej Jezusa pod sercem. Droga była
długa i męcząca, zwłaszcza dla kobiety brzemiennej.
Wzbudzę w sobie pragnienie towarzyszenia Jej w
drodze do Elżbiety.
Jakie odczucia budzą się we mnie podczas wspólnej
drogi z Maryją? O czym chciałbym z Nią
porozmawiać? Co mogę powiedzieć o mojej osobistej
miłości do Matki Bożej?
Poproszę Maryję będącą w drodze, aby wyprosiła mi
łaskę głębokiej więzi z Jezusem, takiej, jaką sama
przeżywała.
Będę kontemplował radość spotkania Maryi z Elżbietą
(ww. 41-44). Poproszę o głębokie odczucie tęsknoty
Maryi i Elżbiety, oczekujących na spełnienie się
obietnicy Pana.
Spróbuję rozmawiać z Maryją i Elżbietą o bliskich
narodzinach Jezusa. Czy jest we mnie tęsknota za
Bogiem? Czy moje codzienne sprawy nie osłabiają
moich duchowych pragnień i mojej tęsknoty za
Bogiem?
Poproszę Ducha Świętego, aby wypełnił mnie miłością
jak Maryję i Elżbietę i pozwolił mi razem z nimi
współodczuwać bliskość narodzin Jezusa.
Elżbieta nazywa Maryję „błogosławioną”, ponieważ
uwierzyła Bogu i Jego obietnicy (w. 45). W serdecznej
modlitwie poproszę Maryję, aby nauczyła mnie tęsknić
za Jezusem pośród codziennych zajęć. Będę powtarzał
w sercu: „Maryjo, naucz mnie tęsknić za Jezusem i żyć
dla Niego”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

21 LISTOPADA
19 GRUDNIA2021
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE

Wtorek, 21 grudnia - Wspomnienie św. Piotra Kanizjusza
jezuity, prezbitera i doktora Kościoła
Św. Piotr Kanizjusz urodził się w Nijmegen w
Hollandii w 1521 roku. Studiował w Kolonii i
przyłączył się do jezuitów - został wyświęcony
na księdza w 1546 r. Posłano go do Niemiec,
gdzie przez wiele lat ciężko pracował broniąc i
umacniając wiarę katolicką, pisząc i nauczając.
Niestrudzenie głosił słowo Boże i organizował
życie katolickie. Założył i zreformował liczne
kolegia i uniwersytety w Niemczech, Austrii i
Szwajcarii. Dwukrotnie występował na Soborze Trydenckim jako teolog
papieski. jego zasługą jest to, że protestantyzm nie ogarnął Bawarii i
Austrii. Nazywa się go drugim apostołem Niemiec. Napisał wiele
książek dla obrony życia, z których najpowszechniejszą jest
„Katechizm”. Zmarł w Szwajcarii 21 listopada 1597 roku.
Piątek, 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
Wigilia to dzień poprzedzający święto
Bożego Narodzenia, a zarazem
kończący okres Adwentu.
Najważniejszym elementem obchodów
jest uroczysta wieczerza w gronie
najbliższych. Tradycyjnie rozpoczyna
się wraz z pojawieniem się pierwszej
gwiazdki, symbolizującej Gwiazdę Betlejemską, która prowadziła trzech
królów. Kolację rozpoczyna wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu
Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Wigilii towarzyszą zwyczaje i symbole:
pod obrus zwykle wkłada się sianko – nawiązując do żłóbka, miejsca
narodzin Jezusa. Na stole pozostawia się również dodatkowe nakrycie
dla zbłąkanego wędrowca. Zanim goście skosztują przygotowanych
potraw, wszyscy składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem,
symbolizującym miłość i przebaczenie. Zgodnie z tradycją na stole
wigilijnym powinno znaleźć się 12 dań, a każdy z uczestników
wieczerzy powinien skosztować każdego z nich, by zapewnić sobie
pomyślność w nadchodzącym roku. Najbardziej typowe dania wigilijne
to ryba (karp), barszcz z uszkami, pierogi z kapustą lub grzybami, kutia
(na Podlasiu) czy makówki (na Śląsku). Polacy zwykle nie spożywają
tego dnia mięsa w poszanowaniu dla wielowiekowej tradycji. Wigilia
jest również często dniem wręczania sobie prezentów. W wielu
domach po kolacji rozbrzmiewają kolędy. Wigilia jest najbardziej
rodzinnym dniem w całym roku.
Sobota, 25 grudnia -

Uroczystość
Narodzenia
Pańskiego
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Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św. Jacka
Zstąpił z nieba Zbawiciel świata. Radujmy się!
To pełne głębokiej radości orędzie rozległo się w noc betlejemską.
Dzisiaj z tą samą radością Kościół głosi je na nowo:
narodził się nam Zbawiciel!
Na progu szopki kontemplujemy Tego, który z miłości do człowieka
ogołocił się z chwały Bożej i stał się ubogi.
Boże Narodzenie to kolejna okazja aby skierować serdeczne życzenia i podziękowania za kolejny rok
naszej współpracy i modlitwy. Codziennie doświadczam tak wiele serdeczności, dobroci i miłości, że trudno znaleźć
odpowiednie słowa, żeby za wszystko podziękować. Modlę się codziennie, aby sam Bóg wynagrodził Wam za
dobroć, życzliwość i ofiarność z jaką wspieracie parafię Św. Jacka. Zakończył się rok św. Józefa. Eucharystia, która
stała się treścią naszych niedzielnych katechez, wierzę gorąco, jestem przekonany zapadła głęboko w nasze serca i
umysły. Cieszę się, że wspólnym wysiłkiem, z Bożą pomocą mogliśmy dokonać tak wiele.
Przed nami nowe wyzwania i nowe perspektywy. Boże Narodzenie i Nowy Rok niosą nadzieję na lepsze
jutro w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszym mieście i Narodzie. Bezbronne Niemowlę w
ubogiej stajence przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi, daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym. Syn
Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez miniony czas i by nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci. Na tę
prawdę trzeba nam się otwierać i przeżywać ją w świetle wiary.
Mimo, iż w świecie tak wiele niepokoju, przemocy, braku miłości i szacunku do siebie nawzajem, niechaj
nikt nie traci nadziei w moc Miłości Boga! Niech Chrystus będzie światłem i umocnieniem dla każdego, kto wierzy i
działa, nieraz „pod prąd”, na rzecz prawdziwego spotkania, dialogu i współpracy nad tworzeniem i umacnianiem
cywilizacji miłości.
Dla was i waszych rodzin ślemy moc najserdeczniejszych życzeń;
pokoju, radości, ludzkiej życzliwości i prawdziwej miłości płynącej ze żłóbka betlejemskiego.
W imieniu moich współbraci, sióstr i pracowników z serca błogosławię

Ks. Stanislaw Jankowski, CR

Dear Parishioners and Friends of St. Hyacinth Basilica
The Savior of the world came down from heaven. Let us rejoice!
This message of deep joy was heard on the night of Bethlehem.
Today, with the same joy, the Church proclaims them anew:
the Savior is born to us! On the threshold of the nativity scene,
we contemplate the One who, out of love for man,
emptied himself of the glory of God and became poor.
Christmas is another opportunity to send heartfelt wishes and thanks for another year of our cooperation and prayer.
Every day I experience so much warmth, kindness and love that it is dif icult to ind the right words to thank for
everything. I pray every day that God Himself will reward you for the kindness and generosity with which you support
St. Hyacinth parish. The year of St. Joseph has ended. The Eucharist, which has become the content of our Sunday
catechesis, I believe fervently, I am convinced, has sunk deep into our hearts and minds. I am glad that with a joint effort
and with God's help, we could have done so much.
New challenges and new perspectives lie ahead. Christmas and New Year bring hope for a better tomorrow for our
families, for our parish community, our city and our Nation. A helpless infant in a poor stable restores dignity to every
life that is born, gives hope to the doubting and the depressed. The Son of God came to heal the wounded and to give
meaning to everything, even death. We must open ourselves to this truth and live it in the light of faith.
Even though in the world there is so much anxiety, violence, lack of love and respect for one another, may no one lose
hope in the power of God's Love! May Christ be a light and strength for everyone who believes and strives for true
encounter with God. May we cooperate to create and strengthen the civilization of love.
For you and your families we send our most cordial wishes of peace, joy, kindness and true love lowing from the
manger of Bethlehem.

On behalf of the Resurrectionist brothers, sisters and workers, I bless you from my heart

Fr. Stanislaw Jankowski, CR
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

DUE TO EARLY BULLETIN SUBMISSION
FINANCIAL REPORT FROM SUNDAY,
DECEMBER 12, 2021 WILL BE POSTED IN
THE NEXT BULLETIN

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

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.

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
________________________________________________________________________________________

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

Weekend of December 12th Financial
Report will be available next
bulletin

Thank You

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

SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the
Christmas Flowers
December 24, 25 & 26 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 na Boże Narodzenie
W Boże Narodzenie będzie zbierana druga
składka na remonty i naprawy naszego
kościoła. Bóg zapłać za ofiarność.

CHICAGO

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

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

