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MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - April 24
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - †Rev. Ryszard Dąbek, C.R.;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - April 25
6:00 AM - †Felipe Mejia; †Michael Skrenka;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
WEDNESDAY / ŚRODA April 26
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i dary DuchaŚw. dla Lidii, Iwony, Józefa,
Pawła, Kordianka i Wiktorka, Iwony i Józefa; †Andrzej Gaj;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory; †Leokadia Sadowski;
7:00 PM- ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
THURSDAY / CZWARTEK - April 27
6:00 PM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - †Andrzej Gaj;
8:00 AM - For peace in the world;
7:00 PM - †Jan Plewa;
FRIDAY / PIĄTEK - April 28
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - ††Za dusze zmarłych z rodziny Iwony; †Andrzej
Gaj;
8:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda, C.R.;
7:00 PM - O pokój na świecie;
SATURDAY / SOBOTA - April 29
6:00 PM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - †Andrzej Gaj; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For conversion of sinners;
4:00 PM - Adam Cardona & Aleksandra Dąbrowski
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Jr.; †Irene Bork;
7:00 PM - †Czesław Sienkiewicz;
SUNDAY / NIEDZIELA - April 30
6:00 AM - Health and blessings Resurrectionists;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - O zdrowie dla Dawida; Dziękczynna za wsparcie w
trudnej sytuacji; †Lucjan Milewski; †Władysław Ruszczyk;
†Łukasz Dominików; †Dariusz Saciłowski;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski; †Felipe Mejia;
12:30 PM - †Józef Ciołek; †Jakub Mróz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Andrzej Gaj;

Parish Web Page and Facebook
Check out the new Parish Website:
sthyacinthbasilica.org. and the official Parish Facebook page by
clicking on the link on the home page of the website.

Parafialna Strona Internetowa i Facebook
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: sthyacinthbasilica.org. Zapraszamy
również na naszą oficjalną stronę na Facebook’u,
na którą można wejść klikając na link na głównej
stronie naszej Bazyliki.
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
parafialnej przy Bazylice św. Jacka.
John P. Siracusa
PRAY FOR THE DECEASED /
WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE

† Diego Perez;
†Edward Szubert;
MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Albert Tomasik & Andzelika Lewkowicz
THIRD CALL

Adam Cardona & Aleksandra Dąbrowski
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
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday – Saturday: 8:30 am – 6:45 pm
except at Mass, funerals or wedding
times.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do soboty: 8:30 am 6:45 pm za wyjątkiem Mszy Św.,
pogrzebów i ślubów.

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

Divine Mercy Sunday

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
4/23 Divine Mercy Sunday
4/24 St Fidelis of Sigmaringen (1578 - 1622)
He was born in Sigmaringen in Germany.
He joined the Capuchin Friars at the age
of 35 and led a harsh life of prayer and
vigils. An assiduous preacher, he was
ordered by the Congregation for the
Propagation of the Faith to preach
orthodox doctrine in the Grisons (part of Switzerland). He
was murdered by a Calvinist mob at Seewis on 24 April
1622.

4/25 St. Mark the Evangelist FEAST
He was a cousin of Barnabas and
accompanied the apostle Paul on his first
missionary journey; later he followed him
to Rome. He was a disciple of Peter, and
his gospel is told from Peter’s point of view. He is
credited with founding the Church in Alexandria. His
body was stolen from Alexandria in 828 (though some
say that the wrong bones were stolen) and taken to
Venice, which adopted him as its patron saint.

4/27 Saint Asicus (- c.490)
He was converted to Christianity by St Patrick, who made
him bishop of Elphin. He is the patron saint of
that diocese.

4/28 St Peter Chanel (1803 - 1841)
He was sent out to evangelize the island of
Futuna in the Pacific, where cannibalism had
only recently been banned by the local ruler,
Niuliki. At first all went well, and Father
Chanel and his lay assistants made many converts; His
mission had lasted only three years: he is the first martyr
of the South Seas.

St. Louis Marie Grignion de Montfort, (1673-1716)
4/29 St Catherine of Siena (1347 - 1380)
She was born in Siena and, seeking
perfection, entered the Third Order of the
Dominicans when she was still in her
teens. In 1370 she was commanded by a
vision to leave her secluded life and enter
the public life of the world. She wrote
letters to many major public figures and
carried on a long correspondence with
Pope Gregory XI, urging him to reform the clergy and the
administration of the Papal States. She burned with the
love of God and her neighbor. She died on 29 April 1380.
In 1970 Pope Paul VI declared her a Doctor of the
Church.
CHICAGO
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Divine Mercy Sunday
Jesus is offering people a vessel with which they are
to keep coming for graces to the Fountain of mercy.
That vessel is this image with the signature: “Jesus, I
trust in You”. Since 2000, the second Sunday of
Easter has also been known as Divine Mercy Sunday.
Jesus told Sr Faustina: “Humanity will not find
peace until it turns trustfully to divine mercy.”

Chaplet of the Divine Mercy
Sign of the cross
Our Father
Hail Mary
The Apostle's Creed
The Eternal Father

Eternal Father, I offer you the Body
and Blood, Soul and Divinity of Your
Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus
Christ, in atonement for our sins
and those of the whole world.

On the Ten Small Beads of Each Decade

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us
and on the whole world.
Repeat for the remaining decades

Saying the "Eternal Father" on the "Our Father" bead and
then 10 "For the sake of His sorrowful Passion" on the
following "Hail Mary" beads.
Conclude with Holy God (Repeat three times)

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have
mercy on us and on the whole world.

The Choice: Mercy or Justice
Jesus desires that the world understand and trust in
the unlimited depth of His love and mercy. He said that
before the Day of Justice, He is sending the Day of Mercy.
Jesus demands works of mercy from us, by our actions,
words, and prayers. Jesus gives us the image and the
Chaplet as a way to obtain His mercy.
The Chaplet of Divine Mercy is an extension of the Holy
Mass. When we recite it we are offering the Body and
Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ to God the Father.
We are uniting ourselves with His sacrifice offered on the
cross for the salvation of the world. We are asking for
mercy for us all, and for the souls of Purgatory.
Jesus will grant many graces to those who trust in His
mercy. The more we trust, the more we receive. Even if
hardened sinners were to recite this Chaplet only once,
with trust, humility, and deep sorrow for their sins, they
would obtain mercy, graces, and peace.
Whoever recites this Chaplet will receive great mercy at
the hour of death. When it is said for the dying, whether in
their presence or from a distance, Jesus will stand between the Father and the dying person, not as a Judge, but
as the Merciful Savior. He will grant great mercy and
graces to souls as their last hope of salvation.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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POPE FRANCIS TWEET
Dear young friends, don’t be
afraid to say “yes” to Jesus with
all your heart, to respond
generously and to follow him!

Beloved Parishioners and Friends of
St. Hyacinth Basilica!
On the occasion of the Easter Season, to all
Parishioners, Families, Friends, and Benefactors
of Saint Hyacinth Community, may Risen Christ
has become for you a source of hope and love,
which changes our hearts and converts souls.
We wish you all that these Holidays can be for
you and your families a time for closest meeting,
spent in a spirit of peace and mutual goodwill.
Let mercy flow from Risen Christ, who destroyed
death redeemed us to eternal life, come on
everyone and bestow special blessing for all...
Rejoice that Christ was resurrected from the dead,
Truly Risen. ... Alleluia!
For the common celebration among beloved ones
our deep wishes and we keep you all in our
prayers and our remembrance.

Rev. Stanislaw Jankowski,CR

One Voice, One Humanity
Fil-Am Concert Invitation
The Office of the Diaconate of the Archdiocese of
Chicago is sponsoring a free “One Voice, One
Humanity” (Isang Tinig, Isang Pagkatao) Fil-Am Concert
on June 18, 2017, Sunday, from 4 to 6 PM, at Saint
Martha Parish Auditorium, 8523 Georgiana Ave, Morton
Grove, IL, 60053. The concert aims to provide an avenue
for the current sentiments, hopes, fears, and aspirations of
Filipinos to be freely heard, expressed, or shared through
songs of faith and solidarity; and to raise funds for
Caritas Manila, the social service agency of the Catholic
Church in the Philippines. Refreshments will be served.
All are, of course, welcome!
Fil-Am Choirs and/or musical groups (of at least 4
members) are needed for this inter-parish concert. To
sign up or for more information, please contact Deacon
Rod Ranola at rodranola@yahoo.com or 312-607-9999.
Pastors, Associate Pastors, Pastoral Associates or Staff,
please encourage your Fil-Am group or choir to support
this event.
CHICAGO

Jesus comes to save us; we are called
to choose his way: the way of service, of giving, of
forgetfulness of ourselves.

Hand-Carved Olive Wood Gifts from the Holy Land
Proceeds benefit Catholic schools in the Holy Land.
There are more than 600 Christian
families living in Bethlehem and are
completely dependent on carving olive
wood figurines for their livelihood. The
recent clashes in the Middle East have
stopped the tourism industry in Bethlehem, causing most of those families
serious harm in earning their living and
forcing many of them to leave their
homeland. Emptying the land of Christ
from Christians can have tragic consequences on the Holy sites. Issam from
“Star of Bethlehem Group” came to the
United States with a mission to help those families by
selling their beautiful religious hand crafts. The cost of
goods goes to benefit the Christian carvers to keep them
working in the spirit of our Lord Jesus Christ. Therefore,
the profit from sales goes directly to the needy Catholic
schools and clinics in the Holy Land. Star of Bethlehem
has been approved by archdiocese of Chicago, many bishops, and diocese of Jerusalem.

Please take a look at these beautiful articles in the
back of our church on April 29th & 30th .

New Catholic Television Program
Be inspired by a new Catholic television program for
every day living that will motivate you to achieve your
hopes and dreams as you will live a life of power, impact,
freedom and purpose. It provides practical ways of
living life to the fullest and helping you make faith a part
of your daily life.
Bruce Downes The Catholic Guy Television program is
seen by millions of people whose lives have been
changed by his down-to-earth approach.
DIREECTTV Ch 371, DISH Ch 258, AT&T U-VERSE
Ch 565, VERIZON FIOS Ch 288
Every Day 8:30 EST 7:30 CST
For more information go to:
BruceDownesTheCatholicGuy.com
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

 25 kwietnia, wtorek- Święto św. Marka Ewangelisty
Jan Marek był synem Marii, w której domu
zbierali się uczniowie Jezusa w Jerozolimie jak i
inni chrześcijanie. Towarzyszył św. Pawłowi i
Barnabie w podróżach misyjnych, a potem był
pomocnikiem św. Piotra, przebywając z nim w
Rzymie. Według tradycji, św. Marek spisał Drugą
Ewangelię, najprawdopodobniej w Rzymie przed
rokiem 70, w której to wykorzystał katechezy i
nauki św. Piotra. Ewangelia powstała w języku
greckim i była przeznaczona dla ludów
nawróconych na chrześcijaństwo.Jest zapisem
życia Jezusa, widzianego oczyma księcia
apostołów. Św. Marek założył Kościół w Aleksandrii i został pierwszym jej
biskupem, i tam też poniósł śmierć męczeńską. W roku 830 jego relikwie
przeniesiono do Wenecji.

Modlitwa
Boże, który łaską swoją podniosłeś św. Marka do godności
Ewangelisty, udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy
za jego wskazówkami w nauce Ewangelii świętej coraz
więcej się utrwalali i skutkiem jego wstawienia się za nami
uwolnieni byli od wszelkiego złego. Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.
 29 kwietnia, sobota- Święto św. Katarzyny Sieneńskiej,
dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Katarzyna Benincasa urodziła się w 1347 r.
jako 23 dziecko farbiarza wełny ze Sieny. Już
w 7 roku życia złożyła ślub czystości, a mając
16 lat wbrew woli rodziców przyjęła habit
tercjarki św. Dominika. Prowadziła bardzo
głębokie życie wewnętrzne, pełne umartwień,
a jednocześnie wywierała wielki wpływ na
ówczesne życie publiczne. Prowadziła
szeroką korespondencję, dyktowała rozprawy
duchowe. Jest autorką książki „Dialog o Bożej
Opatrzności”, zwanego Księgą Boskiej Nauki,
jak i licznych „Listów”. Posiadała charyzmat wypędzania demonów z
osób opętanych, otrzymała stygmaty w formie krwawych
promieni Jezusa. Zmarła w Rzymie 29 kwietnia 1380 r. w wieku 33 lat
ofiarowując swoje życie i śmierć za Kościół i papieża. Papież Paweł VI
ogłosił ją doktorem Kościoła, a w 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
ogłosił ją współpatronką Europy.

Święta Katarzyno, mężna kobieto, wyproś nam łaskę
odnalezienia drogi, która prowadzi nas ponad wody grzechu,
rozpaczy, zniechęcenia i beznadziei, do Mostu, którym jest
Pan Jezus, Odkupiciel człowieka. Mężna św. Katarzyno,
wypraszaj nam łaskę duchowego rozeznawania dróg życia i
dróg śmierci. Obyśmy podjęli codzienny
trud nawrócenia. Ty jesteś przykładem
umiłowania Jezusa Chrystusa w Kościele
Katolickim, który zachowuje cały
depozyt wiary przekazany nam przez
Apostołów. Proś Boga, byśmy z pokorą,
jak ty św. Katarzyno, dostrzegając
grzechy ludzi Kościoła, duchownych i
świeckich, z tym większą gorliwością
modlili się o ich świętość. Amen
CHICAGO

Kochani Parafianie i Przyjaciele Bazyliki św.
Jacka!
Grób Chrystusa jako pierwszy pozostał pusty. Nie
mógł kryć w sobie Władcy tego świata. Po
nieznacznym skarceniu, powstał na nowo do Nowego
Życia i dostąpił dóbr wiecznych. Pan przyjął Go jako
całopalną ofiarę za zbawienie świata- zbawienie
człowieka.
Dlatego ludzkość poszukująca prawdziwej Nadziei
podąża w stronę tego pustego grobu, tej tajemnicy
Nowego Życia ukrytej w Chrystusie
Zmartwychwstałym – pełnym Miłosierdzia.
Ojciec święty Jan Paweł II zostawił nam przesłanie:
„Przesłanie płynące z Ewangelii, że Bóg Bogaty w

Miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia
swoją Miłość.

To On, Zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do
każdego i każdej z nas : „Przestań się lękać!!!. Jam
Jest Pierwszy i Ostatni, Żyjący. Byłem umarły a oto
Jestem żyjący na wielki wielków. Przestań się lękać,
ale zaufaj Bogu, który Bogaty jest w Miłosierdzie.
Jest z Tobą Chrystus - Niezawodny Dawca Nadziei.”
Dzisiaj ludzkość potrzebuje dla siebie tego Bożego
Miłosierdzia. Dlatego Zmartwychwstały Pan woła nas
wszystkich abyśmy byli świadkami Jego tajemnicy
Miłości Miłosiernej.
Niech to będą życzenia, ale i zadanie jakie kładzie w
nasze serca Chrystus Zmartwychwstały.
Z darem modlitwy płynące życzenia,

Księża i Siostry posługujący
w Bazylice św. Jacka

SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA
Drodzy młodzi, nie bójcie się powiedzieć
„tak” Jezusowi z całym entuzjazmem
serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie,
pójść za Nim!
Jezus przychodzi nas zbawić i jesteśmy wezwani do
wybrania Jego drogi – drogi służby, daru i zapomnienia o
sobie.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną
obecnie
Niedzielą
Miłosierdzia
Bożego.
Inspiracją dla
ustanowienia
tego
święta było pragnienie Jezusa, które
przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby

pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę,
aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte
są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie
tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła,
ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z
nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze
odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej
miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy
Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten

polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych
należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest
zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną
łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach
Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą
przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem
podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do
tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni,
poczynając od Wielkiego Piątku,
Koronki
do
Miłosierdzia
Bożego. Święto Miłosierdzia Mo-

jego
wyszło
z
wnętrzności [Moich] dla pociechy świata
całego (Dz. 1517) – powiedział Pan

Jezus do Siostry Faustyny.

Program Święta Miłosierdzia:
1:30 pm - Wystawienie
Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne w języku polskim i angielskim.
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PODZIĘKOWANIE
Przeżyliśmy piękne dni Triduum
Sacrum i Święta Zmartwychwstania
Pańskiego. Przygotowanie tych
świąt wymagało zaangażowania
całej naszej wspólnoty. Szczególne
podziękowanie należy się Siostrze
Franciszce i wszystkim Wolontriuszom, którzy jej
pomagali w dekorowaniu bazyliki. Dziękujemy
również Chórowi parafialnemu pod dyrekcją Pana
Piotra Mrugały, Księżom, Siostrom Misjonarkom,
Panom Marszałkom, Lektorom, Kantorom, oraz
wszystkim Ministrantom. Wśród ministrantów
pragniemy wyróżnić Daniela Mikos oraz Straż przy
grobie pańskim w strojach Gwardii Szwajcarskiej z
Watykanu.
Z wyrazami naszej wdzięczności łączymy
zapewnienie o modlitewnej pamięci.

ZAPROSZENIE NA PARADĘ 3-MAJOWĄ
Jak co roku, zapraszamy wszystkich Polaków do wzięcia udziału
w paradzie Konstytucji 3-Maja. Tegoroczna parada odbędzie się

6-go maja o godz. 11:30. Parada przejdzie ulicą Columbus
Drive w centrum Chicago. Będzie to już 126-a parada polskiej
Konstytucji 3-cio Majowej w Chicago. W ten sposób uczcimy
pamięć tego historycznego dokumentu - pierwszej
demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie, po
konstytucji Stanów Zjednoczonych. Każdego roku w paradzie
uczestniczą tysiące osób sercem oddanych sprawom Polonii i
Polski. Paradę będą oglądały tłumy zgromadzonych w Chicago
oraz tysiące osób, które obejrzą paradę za pośrednictwemn
polskich stacji telewizyjnych. Biorąc udział w największej poza
granicami Polski Paradzie możemy zaprezentować polskie
wartości, historię, tradycję i kulturę. Hasłem tegorocznej
parady jest: Tadeusz Kosciuszko - bohater Polski i Stanow
Zjednoczonych.
Komitet Parady serdecznie zaprasza i zachęca wszystkie
polonijne organizacje, stowarzyszenia, kluby, szkoły polskie,
biznesy oraz osoby indywidualne do udziału w tym
patriotycznym wydarzeniu, szczególnie ważnym w życiu
Polonii w USA.
W paradzie weźmie udział nasza Szkoła Sobotnia im. Stefana
Wyszyńskiego.

3 pm - Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia
Bożego
CHICAGO
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NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
AKTUALNOŚCI
23 kwietnia 2017
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
CELEBRACJA ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA!!!
I COLLECTION / I KOLEKTA - April 9, 2017/ 9 kwietnia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$5,796.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$3,580.00

$9,376.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$3,126.00

Gain / Zysk

Dziś, 23 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, w Downtown Chicago na Daley Plaza,
odbędzie się publiczna celebracja Miłosierdzia.
Jak każdego roku zgromadzi się tam szczególnie
młodzież, by odmowić wspólnie Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy
młodzież oraz całe rodziny do wspólnej
modlitwy o godz. 3 pm.

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - April 9, 2017 / 1 lipca - 9 kwietnia, 2017

$255,561.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - April 9, 2017 / 1 lipca - 9 kwietnia, 2017

Gain / Zysk (week 41- 2016 /17)

$243,750.00
$11,811.00

II COLLECTION: April 9, 2017 / II KOLEKTA: 9 kwietnia, 2017
Easter Flowers / Dekoracje Wielkanocne

$5,807.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

Ręcznie rzeźbione przedmioty z drzewa
oliwnego z Ziemi Świętej
W Betlejem mieszka ponad 600
chrześcijańskich rodzin, które
utrzymują się wyłącznie z rzeźbienia
figurek z drzewa oliwnego. Grupa
„Gwiazda Betlejemska” przybyła do
Stanów Zjednoczonych z misją
pomocy tym rodzinom przez
sprzedawanie tych pięknych
wyrobów. Dochód ze sprzedaży jest
przeznaczony częściowo dla
rzeżbiarzy, oraz na utrzymanie
katolickich szkół i szpitali w Ziemi Świętej. „Gwiazda
Betlejemska” jest zatwierdzona przez Archidiecezję
Chicago, wielu biskupów i Patriarchat Jerozolimski.
Rzeźbione figurki będzie można kupić w tyle naszego
kościoła, 29 i 30 kwietnia.

Podziekowanie

Serdecznie dziękujemy
członkiniom Koła Żywego
Różańca za donację ze
sprzedaży palm w wysokości
$1,901.00
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 23 kwietnia
II składka zostanie przeznaczona na
potrzeby naszej bazyliki.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie
i ofiary na naszą parafię!
CHICAGO

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.
_________________________________________________________

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.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY
CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

