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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE
WEEKDAY / W TYGODNIU
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);
8:00 A.M. (Eng); First Friday5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
HOLY DAY ANTICIPATED /
W WIGILIĘ ŚWIĄT OBOWIĄZUJĄCYCH
7:00 P.M. (Pol.)
HOLY DAYS OF OBLIGATION /
W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE
6:00 A.M. (Eng.); 7:00 A.M. (Pol.);
8:00 A.M.(Eng.); 12:30 P.M. (Pol.);
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
SUNDAY ANTICIPATED /
NIEDZIELNA W SOBOTĘ
5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
SUNDAY/ W NIEDZIELĘ
6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);
12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);
6:30 P.M. (Pol.);

3636 West Wolfram Street
Chicago, IL 60618 (773) 342-3636
Fax: (773) 342–3638

www.sthyacinthbasilica.org
e-mail: info@sthyacinthbasilica.org
PARISH OFFICE BIURO PARAFIALNE
Open: Monday - Friday, 8:00 am - 8:00 pm
Czynne: Poniedziałek - Piątek, 8:00 am - 8:00 pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - February 27
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists and new vocations
for their congregation;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny; †Helena Gaj;
8:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej dla rodziny Zofii; O uwolnienie od przekleństw i
nałogów oraz uwolnienie i zachowanie od złego Bogu
wiadomej rodziny; O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski a
szczególnie o łaskę nawrócenia; O błogosławiony rok szkolny
dla Mieczysława; †Jan Plewa; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - February 28
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - †Helena Gaj; †Czesław Sienkiewicz;
8:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej dla rodziny Zofii; O błogosławiony rok szkolny dla
Mieczysława; †Henryk Kalawa 11 miesięcy po śmierci;
†Czesław Sienkiewicz; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
ASH WEDNESDAY / ŚRODA POPIELCOWA - March 1
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - †Helena Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
12:30 PM - O dary Ducha Św., pomoc Matki Bożej, zdrowie i
potrzebne łaski w codziennym życiu dla Danuty; †Czesław
Sienkiewicz; †Tadeusz Dziądziak;
5:30 PM - For conversion of sinners;
7:00 PM - O błogosławiony rok szkolny dla Mieczysława; O
Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki Bożej dla
rodziny Zofii; †Czesław Sienkiewicz; †Helena Gaj; ††Za dusze
w czyśćcu cierpiące; †Bolesław Gołąb w 3. rocznicę śmierci;
THURSDAY / CZWARTEK - March 2
6:00 AM - For vocations to the priesthood and religious life;
7:00 AM - †Helena Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - March 3
6:00 AM - For living benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 AM - O szczęśliwą operację dla Marioli Słowikowskiej;
†Helena Gaj;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - O zdrowie dla Marioli Słowikowskiej; †Krystyna
Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - March 4
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Helena Gaj;
8:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
5:30 PM - Health & God’s blessings for Eleonore Novak on her
100th birthday; †Irene Bork; †Mike Bialas; ††Michael
Connolly Sr.& Jr.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo dla Zmartwychwstańców;
SUNDAY / NIEDZIELA - March 5
6:00 AM - †Helena Gaj; †Bolesław Gołąb w 3. rocznicę
śmierci;

7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM - Health and blessings for Tessie Stauropoulos;
†Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel; †Jose Salinas;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Najświętszej dla żyjących członków Koła Żywego Różańca, a
dla zmarłych o życie wieczne; †Józef Ciołek; †Anna Kościuch;
†Kazimierz Szpara; ††Leon & Wiktoria Sadowicz w rocznicę
śmierci;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

WELCOME / WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!

SANNY & MAMERTO RAMIREZ
RICHIE & SANDRA TOLER
BAPTISM / CHRZTY

Henry George Balaban
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Stanisław Olinski;
CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY: 5:00 P.M.

7:45 A.M. & 6:45 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA: 7:45 rano & 6:45 wieczorem
SOBOTA:
5:00 P.M.

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.

CONVENT / DOM SIÓSTR
3620 West Wolfram Street
Chicago, Illinois 60618
(773) 278- 4404

8th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
3/1 ASH WEDNESDAY
St. David (c. 500 – c. 589 )
The earliest life of St David dates from
five centuries after his death, probably in
589. He became eminent as abbot and
bishop at the site now known as St
David’s, but formerly Mynyw, from
which the present diocese of Menevia is
named. He is credited with a monastic
rule based on the example of Eastern Fathers, and also with a Penitentiary. Monks trained at his
monastery evangelized South Wales and made foundations in Cornwall, Brittany and Ireland.

3/3 Friday after Ash Wednesday
St Katharine Drexel (1858 - 1955)
She was born in Philadelphia to a rich
banking family. In 1889, at the age of
33, she founded the Sisters of the
Blessed Sacrament, dedicated to mission work among Indians and black
people. (A survey of the situation in
the United States at this time described “250,000 Indians neglected, if
not practically abandoned, and over
nine million of negroes still struggling through the aftermath of slavery”). She spent her entire life and her entire
fortune to this work, opening schools, founding a university, and funding many chapels, convents and monasteries. She died on 3 March 1955, by which time there were
more than 500 Sisters teaching in 63 schools throughout
the United States.

February 26, 2017
A Prayer for Lent
Heavenly Father, I am called to walk by the light of
Christ, your Son, and to trust in his wisdom.
During Lent, I submit my self to him more and more
and am striving to believe in him with all my heart.
I enter on this path of repentance so that in dying to
self I might rise to new life.
Lord Jesus, you spoke peace to a sinful world and
brought mankind the gift of reconciliation by the
suffering and death you endured. I love you and
joyfully bear the name Christian.
Teach me to follow your example. Increase my faith,
hope and charity so that I may struggle to turn hatred
to love and conflict to peace.
Loving Redeemer through your passion, teach me self
-denial, strengthen me against evil and adversity and
so make me ready to celebrate your Resurrection.
Healer of body and soul, cure the sickness
in my spirit so that I may grow in holiness
through your constant care.
Forgive my sins against the unity of your family;
make me love as you loved me.
Good Master, make me mindful of the dignity
you gave me in Baptism, may I live for you
at every moment.
Give me a perfect heart to receive your work,
that I may bring forth fruit in patience.
Renew my eagerness to work with you in building a
better world, so that my friends may hear your gospel
of peace and justice.

3/4 St. Casimir (1458 - 1484)
He was the second son of King
Casimir IV of Poland. He assiduously
cultivated the Christian virtues, especially chastity and generosity to the
poor. Zealous in faith, he had a particular devotion to the Eucharist and
the Virgin Mary.

Pope Francis Tweet
If evil is contagious, so is goodness. Let us be infected by goodness and let us spread goodness!
Let us be moved by the Holy Spirit
in order to be courageous in finding
new ways to proclaim the Gospel.
CHICAGO

Lenten Regulations
(from March 1 Ash Wednesday, to the Paschal Triduum)
Abstinence from meat is to be observed by all Catholics
14 years old and older on Ash Wednesday and on all the
Fridays of Lent. Fasting is to be observed on Ash
Wednesday by all Catholics who are 18 years of age but
not yet 59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if
necessary to maintain strength according to one‘s needs,
but eating solid foods between meals is not permitted.
The special Paschal fast, as well as abstinence, are
prescribed for Good Friday and encouraged for Holy
Saturday.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

8th Sunday in Ordinary Time
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February 26, 2017

Book of Prayers / Modlitewnik
Fr. Steve has put together a book of prayers. The
prayers are written in both English and Polish.
Although not an exhaustive book of prayers, you may
be interested in several of the prayers in this booklet.
The following prayers can be found in this booklet:
Prayer to St. Michael, Memorare, Angelus, Prayer to
Our Lady of Czestochowa, To Our Lady of
Guadalupe, To Our Lady of Perpetual Help, For the
Intercession of St. John Paul II, Prayer to St. Peregrine
for others suffering from Cancer, Prayer to St.
Peregrine if you have Cancer, Prayer before the
Crucifix, Prayer to the Holy Spirit, Prayer to St.
Joseph, Prayer for Patience, Prayer to St. Jude, Prayer
for Deliverance, For Peace in the Family, Prayer
before Surgery, Prayer for Employment; to list only a
few. The booklets are available in the sacristy for a
free will offering.

Loving Outreach to Survivors of Suicide

Catechetical Sunday
This weekend is catechetical Sunday. Looking at the
Catechism of the Catholic Church, it would be good to
review paragraphs 2142 -2167. We will be covering
the Second Commandment:

Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.

First Thursday, Friday
and Saturday of the Month
Thursday, March 2nd, is the first Thursday of the Month. As a parish family we
pray for vocations to the priesthood and
religious life. Friday, March 3, is the first
Friday of the Month, and we pray in reparation to the Sacred Heart of Jesus. At 5:00 PM we communally recite the rosary followed by a Mass in English.

Way of the Cross
The Way of the Cross is celebrated
each Friday during Lent in English
at 6:00 PM. The object of the
Stations is to help the faithful to
make in spirit, as it were, a
pilgrimage to the chief scenes of
Christ’s sufferings and death, and
this has become one of the most
popular of Catholic devotions.
CHICAGO

On Saturday, March 18 at 11 a.m., St. Gertrude Catholic Church will
host a Mass in partnership with the Archdiocese of Chicago Catholic
Charities Loving Outreach to Survivors of Suicide (LOSS) Ministry.
Suicide is the 10th leading cause of death in the US, claiming the lives
of more than 44,000 Americans each year*. The effect of suicide
reaches beyond family and friends, often leaving individuals with
questions and nowhere to turn.
To learn more about Catholic
Charities LOSS ministry, please visit http://www.catholiccharities.net/
GetHelp/OurServices/Counseling/Loss.aspx.

This week’s second collection
is the for the Annual Catholic Appeal

Thank you for your generosity.

2017 Central and Eastern Europe
Collection
SUNDAY, MARCH 5

For many in the Church in Central and Eastern Europe, as
well as parts of Asia, the aftermath of 70 years of Soviet
rule is still felt in the form of poverty, infrequent pastoral
care, and lack of buildings where the faithful can worship
and cultivate their faith. Your support is needed to
strengthen the Church in this region through grants that
fund projects that promote ministries for children and
families, create affordable housing, and provide a cultural
and spiritual education. Please be generous in your parish
collection. Your gift will continue to restore the Church
and build the future in Central and Eastern Europe.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

NIEDZIELA KATECHETYCZNA - II PRZYKAZANIE

"Nie będziesz wymawiał
imienia Pana Boga twego
nadaremno"
„Nie będziesz wzywał imienia
Pana, Boga twego, do czczych
rzeczy” (Wj 20, 7; Pwt 5, 11)
To już kolejna Niedziela
Katechetyczna, podczas której
pochylać się będziemy nad
drugim prawem dekalogu. Drugie
przykazanie przypomina o świętości Bożego imienia i o
konieczności wypowiadania go z czcią i miłością. Taki
sposób wymawiania go dokonuje się w czasie modlitwy i
głoszenia Ewangelii.
Drugie przykazanie zakazuje grzesznego
posługiwania się imionami świętymi, czyli wymawiania
ich nadaremno, czyli bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś
prawdziwego dobra, zwłaszcza swojego nawrócenia i
uświęcenia. Zabrania ono także bluźnierstwa,
przekleństwa, krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa.
Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno
szczególne, które jest objawieniem Jego imienia. Bóg
powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą;
objawia się im w swoim osobowym misterium. Dar
imienia jest znakiem zaufania i zażyłości.
"Imię Pańskie jest święte". Dlatego więc
człowiek nie może go nadużywać. Powinien pamiętać o
imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji (Por. Za 2,17).
Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić,
wychwalać i uwielbiać (Por. Ps 29, 2; 96, 2; 113, 12).” (KKK 2143)
Modlitwa daje nam okazję do wzywania imienia
Bożego z miłością, szacunkiem i ufnością. Kontakt
modlitewny ze Stwórcą stanowi fundament życia
chrześcijańskiego. Kto kocha Boga, ten nie tylko z
szacunkiem i miłością wzywa Jego imię w formie
modlitwy, lecz stara się o to, aby było ono znane i
wymawiane z wielką miłością przez ludzi na całym
świecie. Aby tak było, człowiek taki mówi o Bogu, czyli
ewangelizuje.
„Wierzący powinien świadczyć o imieniu
Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę (Por. Mt 10,
32; 1 Tm 6, 12). Przepowiadanie i katecheza powinny
być przeniknięte adoracją i szacunkiem dla imienia Pana
naszego, Jezusa Chrystusa.” (KKK 2145)

CHICAGO

26 lutego 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

 Środa, 1 marca - ŚRODA POPIELCOWA
W tym dniu rozpoczyna się Wielki Post – 40-dniowy czas oczekiwania
na wielkie przeżycia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

 Sobota, 4 marca -- Święto Św. Kazimierza, Królewicza
Św. Kazimierz, drugi w kolejności syn Kazimierza Jagiellończyka, króla
Polski, urodził się w Krakowie, na Wawelu, 3 października 1458 roku.
Odznaczał się wybitnymi zdolnościami, silną wolą i szlachetnym
charakterem. Już jako dwudziestokilkuletni młodzieniec sprawował rządy
namiestnika Polski, pozostawiając po sobie pamięć roztropnego rządcy z
dużym poczuciem sprawiedliwości. Obowiązki państwowe umiał pogodzić
z bogatym życiem duchowym. Niezwykle pobożny, gorliwy czciciel Matki
Najświętszej, był prawdziwym dobroczyńcą ubogich. Zmarł 4 marca 1484
r. w drodze do ojca, do Wilna. Powodem śmierci była trapiąca go gruźlica.
Jego relikwie spoczywają w katedrze wileńskiej,
w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która od tej
pory stała się miejscem pielgrzymek. Kiedy w
1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób
Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone
mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy
głowie Kazimierza zachował się nawet tekst
hymnu ku czci Maryi „Omni die dic Mariæ” (Dnia
każdego sław Maryję). Św. Kazimierz jest
jednym z najbardziej popularnych polskich
świętych, jest także głównym patronem Litwy.

"WOŁYŃ”–NAJBARDZIEJ OCZEKIWANY FILM W
USA, obowiązkowa lektura dla każdego Polaka
PICKWICK THEATRE - 5 S. Prospect Ave. w Park Ridge

od 10 - do 16 MARCA

PROGRAM WYŚWIETLANIA FILMU:
*PIĄTEK- 10 marca - 8:00 PM - PREMIERA
*SOBOTA - 11 marca - 12:00 PM, 4:00 PM, 8:00 PM
*NIEDZIELA - 12 marca - 12:00 PM, 4:00 PM, 8:00 PM
*OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU,
13-16 Marca - 8:00 PM
BILETY DO NABYCIA na www.biletyonline.us oraz
w naszej kancelarii parafialnej lub w zakrystii

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
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26 lutego 2017

PODZIĘKOWANIE

7:00 AM, 12:30 PM, 7:00 PM
w jez. polskim
6:00 AM, 8:00 AM, 5:30 PM
w jez. angielskim
W tę środę, 1 marca rozpoczynamy czas Wielkiego
Postu zwanym tradycyjnym „Popielcem”, czyli Środą
Popielcową. W tym czasie zastanawiamy się nad sensem
naszego życia. Czterdzieści dni postu symbolizuje
czterdziestodniową tułaczkę Chrystusa po pustyni. Nazwa
„Popielec” wywodzi się od popiołu, którym kapłan
posypuje w tym dniu głowy wiernych i który jest symbolem
kruchości ludzkiego żywota. Popiół pochodzi z palm
wielkanocnych poświeconych w trakcie Niedzieli Palmowej,
obchodzonej w poprzednim roku. W Środę Popielcową
udajemy się do świątyni, aby przypomnieć sobie o tym, że
jestem istotą grzeszną oraz przemijającą. Przekaz Środy
Popielcowej jest jasny. Zwracamy się w kierunku Boga,
ponieważ tylko on daje życie wieczne i zapewnia
nieprzemijalność po śmierci. Mówi o tym kapłan posypując
głowy wiernych popiołem: „Pamiętaj, że jesteś
prochem i w proch się obrócisz”. Symbolika tego gestu
jest tak wymowna, że weszła do użytku codziennego, a
określenie ”posypać głowę popiołem” oznacza tyle co
przyznać się do winy, wyrazić skruchę. Wielki Post to także
czas modlitwy, oraz skorzystania z sakramentu
spowiedzi.

PRZEPISY POSTNE
Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych musi być
przestrzegana przez wszystkich katolików, którzy
ukończyli 14 rok życia, w Środę Popielcową oraz we
wszystkie piątki w okresie Wielkiego Postu. W Środę
Popielcową wszyscy katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia
a nie przekroczyli 59 lat, zobowiązani są do zachowania
postu ścisłego. Osoby, które
mieszczą sie w tych granicach
wiekowych mogą spożyć jeden
posiłek do syta. Dozwolone są
jeszcze dwa mniejsze posiłki.
Post ścisły obowiązuje również
w Wielki Piątek. Zachęca się do
zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych również w Wielką Sobotę.

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 26 lutego II składka
zostanie przeznaczona na Doroczną,
Archidiecezjalną Kwestę Katolicką.

Bóg Zapłać za wszystkie ofiary i wsparcie na ten cel!
CHICAGO

Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę.
W sposób szczególny
pragniemy podziękować :

*Państwu: M&L Ballarin za ofiarę $500 dolarów;
*Państwu: Pomykała Family za ofiarę $400 dolarów;
*Pani: M. Dempsey oraz Klubowi Rajdu Katyńskiego
za ofiary $300 dolarów;
*Państwu: L&J Kulawiak za ofiarę $105 oraz
państwu M&B Waz za ofiarę $100 dolarów;
Zapewniamy o naszej modlitwie za naszych
ofiarodawców. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na
nabożeństwa pierwszego
czwartku, piątku i soboty
miesiąca
*2 marzec - Pierwszy
Czwartek Miesiąca zapraszamy na Mszę Św. o
godz. 7:00 PM. Szczególne
zaproszenie kierujemy do
Liturgicznej Służby Ołtarza.
*3 marzec- Pierwszy Piątek Miesiąca - zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej
za grzechy osobiste i całego świata. Msza Św. o godz. 7:00
PM.
*4 marzec - Pierwsza Sobota Miesiąca - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca po Mszy Św. o
godz. 7:00 PM.

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2017
„KOCHAJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO”

Dzisiejsza II kolekta przeznaczona jest, jak wspominaliśmy w
ostatnim czasie w ogłoszeniach parafialnych i biuletynie, na
archidiecezjalną Doroczną Kwestę Katolicką, która wspiera
wszelkie
programy
duszpasterskie
na
szczeblu
archidiecezjalnym i parafialnym. Fundusze z Kwesty są
wielką pomocą w podejmowaniu wielu zadań i działań
duszpasterskich w archidiecezji jak i naszej parafii. W tym
roku nasze zobowiązanie archidiecezjalne wynosi
$22,421.00. Po osiągnięciu tejże kwoty docelowej w naszej
parafii, 100% dodatkowo zebranych funduszy zostanie
zwrócone do parafii na jej własne potrzeby. Prosimy o hojne
wsparcie tego dzieła. Bóg zapłać za Waszą szczodrość!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - Feb. 19, 2017/ 19 luty, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,591.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,330.00

$5,921.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($329.00)

Deficit/Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty

$207,683.00

July 1 - Feb. 19, 2017 / 1 lipca - 19 lutego, 2017

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - Feb. 19, 2017 / 1 lipca - 19 lutego, 2017

Gain / Zysk (week 34 - 2016 /17)

$200,000.00
$7,683.00

II COLLECTION: Feb. 12, 2017 / II KOLEKTA: 12 lutego, 2017
Church Heating / Ogrzewanie Bazyliki

$2,872,00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w natępną niedzielę
5 marca na Mszę św. o 12:30 pm w intencji
żyjących i zmarłych członków KŻR oraz
na wymianę tajemnic różańcowych.

26 lutego 2017

SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
“Bóg wie lepiej od nas, czego potrzebujemy; musimy Mu zaufać, bo Jego
drogi są bardzo odmienne od naszych
…
Jeśli zło jest zaraźliwe, to i dobro jest
takie. Dajmy się więc zarazić dobrem i
roznośmy je dalej! ”.
Papież Franciszek
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA MARZEC:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017
roku coroczna lista intencji zawiera jedną intencję
(ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu.
Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w
związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

*Ewangelizacyjna: Aby prześladowani
chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego
Kościoła przez modlitwę i w postaci
pomocy materialnej.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. w naszej bazylice.
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

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 p.m. w Res.
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

5 MARZEC - PARAFIA ŚW.
ROZALII GODZ. 1:30 PM

przy 4401 N. Oak Park Ave. w
Harwood Heights

ZAPROSZENIE
Parafia Św. Stanisława Kostki przy 1255 N. Noble
Street w Chicago zaprasza na coroczny polski obiad,
który odbędzie się 5 marca w godzinach od 10 AM do
3:30 PM. Tradycyjnie jak co roku serwowane będą
smaczne i polskie potrawy: kiełbasa, pierogi, gołąbki,
bigos, kapusta i wiele innych przysmaków, m.in. dla dzieci. Koszt - $10
dolarów za talerz. Przewidywana również loteria, atrakcje i polska
muzyka. Po więcej informacji dzwonić na nr tel.:773-278-2470.
CHICAGO

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.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas. Zapraszamy do udziału.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

