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MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 1
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Diego Perez;
7:00 PM - W intencji dzieci I-Komunijnych; O zdrowie dla
Haliny Bendza;
TUESDAY / WTOREK - May 2
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Diego Perez;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
WEDNESDAY / ŚRODA May 3
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Iwony,
Józefa, Pawła, Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory; †Anne Zygmunt; †Diego
Perez;
7:00 PM- Dziękczynno-błagalna do M.B. Królowej Polski za
opiekę nad naszym krajem i o dalsze błogosławieństwo;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - May 4
6:00 PM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Zmartwychwstańców;
8:00 AM - †Diego Perez;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - May 5
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - ††Za dusze zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families; †Diego Perez; †John Malinski;
4:00 PM - Albert Tomasik & Andzelika Lewkowicz
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - May 6
6:00 PM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Diego Perez;
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Jr.; †Irene Bork;
7:00 PM - W intencjach Ojca Świętego;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 7
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Ted Mitrenga;
9:00 AM - O zdrowie dla Dawida; †Lucjan Milewski; †Roman
Babiński; †Danuta Ciszek w 5. rocznicę śmierci; †Władysław
Ruszczyk; †Łukasz Dominików; †Dariusz Saciłowski;
††Henryk i Janina Bartosik; ††Maria i Józef Bartosik;
††Wincent i Katarzyna Lebieccy;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Jeannette Kompel;
††Stanislaus & Ludomira Smolenski; †Felipe Mejia; †Diego
Perez; ††Martha, Piotr, Chester, Anthony Podumis;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; O Boże
błogosławieństwo dla Klubu Ziemi Monieckiej z okazji
uhonorowania jednej z ulic miasta Chicago nazwą Ulica Ziemi
Monieckiej; †Anna Kościuch; †Józef Ciołek; †Francis
Drobiecki; ††Kazimierz i Maria Biel;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

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.
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Anna Wolska;

MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Michał Zelek & Natalia Ziemiańska
Minhtan Nguyen & Adelrea Lilisa
Jacob Mehren & Stephanie Sinwelski
THIRD CALL

Albert Tomasik & Andzelika Lewkowicz
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

3rd Sunday of Easter

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
rd

4/30 3 Sunday of Easter
5/1 St. Joseph the Worker
5/2 Saint Athanasius (295 - 373)
He was born in Alexandria. He assisted
Bishop Alexander at the Council of
Nicaea and later succeeded him as
bishop. He fought hard against Arianism all his life, undergoing many sufferings and spending a total of 17 years
in exile. He wrote outstanding works to
explain and defend orthodoxy.

5/3 Saints Philip and James, Apostles
Philip was born at Bethsaida and started as a
disciple of John the Baptist. After the Baptist’s
death he followed
Christ.
James, a cousin of the Lord, was the son of Alphaeus. He
ruled the Church at Jerusalem; wrote an epistle; led an
austere life; and converted many Jews to the Faith. He
was crowned with martyrdom in the year 62.

5/4 The English Martyrs
On 4 May 1535, at Tyburn in London, there died three Carthusian
monks, the first of many martyrs of
the English Reformation. Of these
martyrs, forty-two have been canonized, and a further 242 have
been declared Blessed; but the true
number of those who died on the
scaffold, perished in prison, or
were tortured or persecuted for
their faith cannot now be reckoned. The persecution
lasted a hundred and fifty years and left a permanent
mark on English culture: to this day Catholics continue to
suffer certain minor disabilities under English law.

5/6 Blessed François de Laval
(1623 - 1708)
He was the first bishop of New
France, later to become Canada. He
founded a seminary and had schools
and churches built. He resigned his
bishopric in 1684 but remained in
New France and acted as deputy to
his successor.
CHICAGO

April 30, 2017
POPE FRANCIS TWEET
Let us meditate with wonder and gratitude on the great mystery of the Lord’s
Resurrection. Since Christ is resurrected, we can look with new eyes and
a new heart at every event of our lives,
even the most negative ones.

Words to Reflect on
The early Christians “ate their
meals with exultation and sincerity of
heart, praising God and enjoying
favor with all the people.” We all
know that the early Christians
eventually had their challenges as
well. But, like with every new
movement, at first everyone was so
taken up with the Resurrection of
Jesus and His presence among them,
that community life was almost completely positive.
Like any human community, however,
eventually our flawed and broken humanity shows up
once again and we must begin the struggle to be faithful
to that first and glorious revelation: He is risen!
Incredible! I can love others and give everything for
others! But in time, my brokenness or the brokenness of
another person comes back into play and I must struggle.
These early Christians had a wonderful gift of
being so close to the Resurrection. But they also began
to falter. We who live so many centuries later are given
the same gift of faith. Those early Christians, those
followers, are the same as we followers today: we must
struggle to be faithful and never be dismayed by sin and
brokenness. Christ can conquer all. Christ does conquer
all. But in the way of Christ: a completely faithful love
and forgiveness. Christ is risen! Alleluia!
The salvation only comes because Jesus loves us
and forgives us. We are asked by Jesus to do the same
with all others. Christ gives us redemption! Christ
forgives us and pardons us! Christ loves us all! You and
I are asked to live that same faith and to love and forgive
all others, no matter how often we have failed. Christ is
risen! Let us rejoice in HIM.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

3rd Sunday of Easter

NEWS

First Thursday, Friday and Saturday
of the Month
Thursday May 4th is the
first Thursday of the
Month. As a parish
family we pray for vocations to the priesthood
and religious life.
Friday, May 5th, 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.
On Saturday, after the 8:00 AM Mass, we pray the rosary in honor of the Blessed Virgin Mary.
PILGRIMAGE TO ST. JOHN, INDIANA
52 of our parishioners went to a pilgrimage at St John,
Indiana last April 1, 2017. They were divided into two
groups. English Group was led by Fr. Stan Jankowski and
the Polish Group was led by Fr. George from Poland.
Everybody went home happy, and many requested to
have pilgrimage to different places yearly.

April 30, 2017
Catholic Charities Free Newspaper for Seniors

Did you know Catholic Charities has a free newspaper just
for senior citizens? Keenager News is published 10 times a
year and is delivered to your door. This publications
contains news, opinion, human interest, how-to, and travel
articles, along with humor, puzzles, and recipes. Our
"Readers' Corner" provides a forum for readers' own
reminiscences, and poems. To sign up to receive Keenager
News, call (312) 655-7425 or email
keenager@catholiccharities.net

Hand-Carved Olive Wood Gifts from the Holy Land
Dear Brothers and Sisters,
The Christian community in the Holy Land
is suffering financially, and needs your help
by purchasing their products. Please stop by
the beautiful olive wood items from the
Holy Land and try to purchase an item or
two. Proceeds go to benefit the Catholic
schools and clinics in the Holy Land.
God Bless you all.
Please take a look at these beautiful articles in the back of
our church today!

This week’s second collection
is the for the the renovation of the
convent buildin.

Thank you for your generosity.
ATTENTION

The parish will soon install an e-giving donation. What is
this e-giving donation? Some parishioners have requested
us to install a machine where you could swipe your debit/
credit cards to donate your weekly contribution. We will
announce the effectivity of the use of the machine once it
is installed.

Catholic Charities Maternity &
Adoption Services
Pregnant? There are options. What do I do? Who should
I tell? It’s scary. You can turn to us. Catholic Charities
Maternity & Adoption Services has resources to serve
teens, single women, and couples facing unplanned
pregnancies. We are here to help, without pressuring
you. We can talk about your options as you plan for
your child’s future. We can help you whether you decide to parent your child or make a plan of adoption. If
you are not sure what to do, our 24-hour hotline has
caring and professional counselors available to help
you. Our services are free and confidential. Call 1 (800)
CARE-002 or (312) 454-1717. For more information,
visit www.catholiccharities.net/adoptionservices.
CHICAGO

Put a smile on Your Face
The turkey
A man stopped by the local church to talk to the Pastor.
He told the Pastor "I stole a turkey this morning on my
way home from work". The Pastor told him "That was a
terrible thing to do". The man replied "Yes, I know that
now, do you want it?" The Pastor replied "No, take it
back and give it to the man that you stole it from." The
man replied "I tried to give it back but he refused it". The
Pastor told him "In that case you
keep the turkey". The man thanked
the Pastor and went on his way.
When the Pastor arrived home later
that day he discovered that his turkey had been stolen!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA

AKTUALNOŚCI

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

Poniedziałek, 1 maja - Wspomnienie Św. Józefa
Patrona Robotników
Święty Józef był mężem i oblubieńcem
Najświętszej Maryi Panny oraz
opiekunem Jezusa. Wywodził się z rodu
Dawida, ale mimo wysokiego
pochodzenia nie posiadał majątku.
Utrzymywał rodzinę dzięki pracy jako
stolarz i cieśla.
Gdy był zaręczony z Marią, przyszło mu zmierzyć się z
wielką tajemnicą cudownego poczęcia. Jego obecność w
Piśmie Świętym ostatni raz zanotowana jest w czasie
pielgrzymki do Jerozolimy, gdzie wędrował z
dwunastoletnim Jezusem. Prawdopodobnie zmarł
wcześnie, jeszcze nim Jezus rozpoczął swe publiczne
nauczanie.
W literaturze apokryficznej i tekstach Ojców Kościoła
wychwalane są cnoty Świętego i jego wielkie powołanie
jako ukochanego Maryi, żywiciela rodziny i
wychowawcy Jezusa.

Wtorek, 2 maja - Wspomnienie Św. Atanazego
Urodził się w roku 295 w
chrześcijańskiej rodzinie, w
Aleksandrii w Egipcie. Św. Atanazy
około roku 318 napisał dwa małe
dzieła apologetyczno-teologiczne,
mianowicie: Przeciwko Poganom i O
Wcieleniu Słowa. Zapewne już wtedy
był diakonem i osobistym sekretarzem
biskupa jego rodzinnego miasta
Aleksandrii. Asystował mu w Soborze Nicejskim. Po
śmierci biskupa Aleksandra w roku 328 wybrano
Atanazego, na biskupa i patriarchę Aleksandrii. Zaczął
się wówczas bardzo trudny czas pasterskiej posługi
biskupa Atanazego. Świadectwem wielkiego
zaangażowania się św. Atanazego w obronę czystości
wiary chrześcijańskiej i walki z arianizmem jest między
innymi pozostawiona przez niego Historia Arian. Biskup
Atanazy w roku 346 opuścił Rzym i powrócił do
Aleksandrii, entuzjastycznie witany przez wiernych.
Zabiegał również o rozszerzenie chrześcijaństwa w
Etiopii i Arabii, poświęcał też swój czas na pisanie dzieł
teologicznych. Po powrocie do swojej diecezji w roku
361 jeszcze dwukrotnie był skazywany przez cesarzy na
wygnanie, z którego ostatecznie powrócił pięć lat
później. Pełen zasług zmarł w nocy z 2 na 3 maja 373 r.
Historia nadała mu tytuł - Wielki. Grób św. Atanazego
znajduje się w kościele św. Zachariasza w Wenecji.
CHICAGO
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„MARYJO KRÓLOWO POLSKI, JESTEM, PAMIĘTAM I CZUWAM”

 3 maja, środa- Najświętszej

Maryi Panny Królowej Polski,
Głównej Patronki Polski
3 maja w Polsce to święto Matki Bożej.
Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu
polskiego sięga drugiej połowy XIV
wieku: Grzegorz z Sambora nazywa
Maryję Królową Polski i Polaków.
Uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się
w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami, które
przypisywano wstawiennictwu Maryi. Naród polski wielokrotnie w
ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej a
właśnie moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu
szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami, król
Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 uroczystym aktem oddał nasz kraj pod
opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Koronacja obrazu
papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie
o królewskości Maryi. Po odrodzeniu Polski Papież Pius XI ustanowił
w 1924 roku specjalne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski, i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII w roku 1962 ogłosił Najświętszą
Maryję Pannę Królową Polski główną patronką kraju i niebieską
opiekunką polskiego narodu.
MODLITWA DO NAJŚW. MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

„Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża Rodzicielko,
nasza Matko i Królowo, dana nam przez Boga ku
obronie naszego narodu. Nie zwyciężymy sami naszych
najgroźniejszych, śmiertelnych wrogów: niewiary,
kłamstwa, niesprawiedliwości, alkoholizmu,
narkomanii, niemoralności. Panno Zwycięska, ufamy
w Twoje zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją.
Zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii, w
Wieczerniku Zielonych Świąt, i w dziejach naszego
narodu. Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim
czasie próby.................
Nasza Matko i Królowo, racz przyjąć nasze hołdy
wdzięczności. Ogrom doznanych łask budzi w nas
nadzieję i pragnienie trwania w wierności Bogu,
Krzyżowi, Kościołowi, świętej wierze i Tobie,
Niepokalana Matko
i Królowo Polski. Amen.”
OBJAWIENIA, W KTÓRYCH MARYJA MÓWI, ŻE JEST
KRÓLOWĄ POLSKI I WYJĄTKOWO KOCHA TEN NARÓD:

SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA

*Objawienie Matki Bożej Królowej Polski w Licheniu w 1850
i 1852 roku Mikołajowi Sikatce; Maryja:

"Ile razy ten Naród będzie się do mnie uciekał, nigdy go nie
opuszczę ale obronię, do swego serca przygarnę, jak tego Orła
Białego. Ja będę królowała memu narodowi na wieki."

*O. Juliusz Mancinelli - 1610 r.; Maryja :

"Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest
mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do mnie za nim i o
pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci zawsze będę
jakom jest teraz, miłościwą."
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA

AKTUALNOŚCI

I KOMUNIA ŚWIĘTA w Bazylice Św. Jacka
odbędzie się
w SOBOTĘ, 13 MAJA, o godz. 12:30 p.m.
PRÓBY DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:
 - poniedziałek, 1 maja,
godz. 7:30 p.m. (po Mszy św.)
 - czwartek 4 maja,
godz. 7:30 p.m. (po Mszy św.)
 - poniedziałek 8 maja,
godz. 7:30 p.m. (po Mszy św.)

Pierwsza Spowiedź św. dzieci I- Komunijnych
odbędzie się w czwartek, 11 maja,
o godz. 7:30 p.m.
------------------------------------------------------ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Niedziela 14 maja, godz. 9 am

30 kwietnia 2017
NOWENNA Z OKAZJI DNIA MATKI

Zbliża się Dzień Matki, który w Stanach Zjednoczonych
obchodzimy w drugą niedzielę maja. W tym roku dzień ten
wypada 14 maja.
Z tej racji zapraszamy do zamówienia Mszy
Świętych w intencji matek zarówno żyjących
jak i zmarłych. Na stolikach przy wyjściu z
kościoła wystawione są koperty, na których
należy napisać imię i nazwisko matki i wraz
z ofiarą rzucić na tacę lub przekazać do
zakrystii.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
W najbliższy poniedziałek, 1 maja
rozpoczniemy miesiąc maj, który
jest poświęcony Matce Bożej.
Nabożeństwa Majowe ku Jej czci
będą odprawiane codziennie
przez cały maj, 15 minut przed
Mszą św. wieczorną. Zapraszamy
serdecznie do wspólnej modlitwy.

Spowiedź dla dzieci obchodzących 1. rocznicę
I Komunii Świętej odbędzie się 10 maja, o godzinie
5:45 pm. Próba dla tych dzieci będzie bezpośrednio po
Mszy Św. o godzinie 7 pm tego samego dnia.

Koło Żywego Różańca
serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy wsparli
naszą akcję sprzedaży palm!

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 dzisiaj w tyle
naszego kościoła.
CHICAGO

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.
KardynałaStefana Wyszyńskiego.
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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - April16, 2017/ 16 kwietnia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$12,417.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$9,225.00

$21,642.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Gain / Zysk

($6,250.00)
$15,392.00

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - April 16, 2017 / 1 lipca - 16 kwietnia, 2017

$270,953.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - April 16, 2017 / 1 lipca - 16 kwietnia, 2017

Gain / Zysk (week 42- 2016 /17)

$250,000.00
$20,953.00

II COLLECTION: April 16, 2017 / II KOLEKTA: 16 kwietnia, 2017
Convent Renovation / Naprawa Konwentu

$8,508.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - April 23, 2017/ 23 kwietnia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$3,607.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,300.00

Gain / Zysk (week 43- 2016 /17)

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

ŚWIĘCONKA
W niedzielę, 7 maja, po Mszy
Św. o godzinie 12:30 pm,
w kawiarence, odbędzie się
spotkanie wielkanocne
i tradycyjna „Święconka”
członkiń Sodalicji Św. Tereski.

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

($6,250.00)
($343.00)

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

____________________________________________________

$276,860.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - April 23, 2017 / 1 lipca - 23 kwietnia, 2017

W dzisiejszą niedzielę, 30 kwietnia
II składka zostanie przeznaczona na
remont konwentu.

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - April 23, 2017 / 1 lipca - 23 kwietnia, 2017

II SKŁADKA NIEDZIELNA

$5,907.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Loss / Deficyt

30 kwietnia 2017

$256,250.00
$20,610.00

II COLLECTION: April 23, 2017 / II KOLEKTA: 23 kwietnia, 2017
Convent Renovation / Naprawa Konwentu

$5,647.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

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.
CHICAGO
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