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First Holy Communion / Pierwsza Komunia Święta
Kacper Babinski
Antony Barszcz
Maria Łucja Barszcz
Maja Berezowska
Elizabeth Justine Bobro
Phillip Alan Czapulonis
Erika Cortes
Paweł Doniec
Eric Fijal
Michał Stanisław Firak
Nellie Catherina Gabal
Natalia Helena Gabryel
Evelina Gawin
Bianka Golonka
Kacper Jakub Grych
Thomas Gurak
Oliwia Anna Idziak
Kevin Darek Jarzab
Emily Simone Jezior
Sofia Rose Kielczewski
Adam Jan Kosakowski
Amy D. Kramarski
Damian Makuch
Sean Michael Makuch
Julia Alice Marciniak
Julia Krystyna Mazur
Alexandra Mocarska
Kaya Nadborski

May 13, 2017

Gabriela Nawrocka
Oliver Kielian Noah
Karolina Nowak
Andy Orduno
Belinda Orduno
Jacqueline Orduno
Anthony Alexander Pawelko
Adrian Jozef Pedzinski
Nicholas Rosario Perrelli
Albert Pogoda
Dawid Tomasz Porebski
Jacob Przewrocki
Julia Anna Rakoczy
Daria Ramotowski
Michael Anthony Silaghi
Camila Alicia Siles-Syrek
Julia Sitko
Julia Maria Skinderowicz
Amelia Skretkowski
William John Smerczak
Marcel Joseph Stankiewicz
Artur Grzegorz Szymczyk
Nadja Halina Thibert
Patrycja Victoria Tomasiak
Andrzej Jan Twardosz
Szymon Tadeusz Urantówka
Isaak Medrano Venegas
Nicole Witecka
Nicole Woch

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - May 15
6:00 AM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; Za żyjące i zmarłe matki;
8:00 AM - For living and deceased mothers; †Diego Perez;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki; †Zofia Górska w 19.
rocznicę śmierci; †Stanisław Gargula w 1. rocznicę śmierci;
TUESDAY / WTOREK - May 16
6:00 AM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
8:00 AM - For living and deceased mothers; †Diego Perez;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki;
WEDNESDAY / ŚRODA May 17
6:00 AM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki; O zdrowie i dary Ducha
Św. dla Lidii, Iwony, Józefa, Pawła, Kordianka i Wiktorka, oraz
dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - For living and deceased mothers; ††Poor souls in
purgatory; †Diego Perez;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki;
THURSDAY / CZWARTEK - May 18
6:00 PM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki;
8:00 AM - For living and deceased mothers; †Diego Perez;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki;
FRIDAY / PIĄTEK - May 19
6:00 AM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki; ††Za dusze zmarłych z
rodziny Iwony; †Henryk Prokopowicz;
8:00 AM - For living and deceased mothers; †Diego Perez;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki; †Henryk Prokopowicz;
SATURDAY / SOBOTA - May 20
6:00 PM - For living and deceased mothers;
7:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące; †Stefan Kardaś;
8:00 AM - For living and deceased mothers;

11:30 am - Michał Zelek & Natalia Ziemiańska
1:00 pm - Minhtan Nguyen & Adelrea Lilisa
2:30 pm - Jacob Mehren & Stephanie Sinwelski
5:30 PM - For living and deceased mothers; †Mike Bialas;
†Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Jean Tokarz;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki; †Stefan Kardaś w dniu
urodzin;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 21
6:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki;
7:30 AM - Health and God’s blessings for Tony and Rose
Manicke on their 59th wedding anniversary; For living and
deceased mothers; †Jan Plewa;
9:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki; †Lucjan Milewski;
10:45 AM - For living and deceased mothers; †Alexis Jaynah
Villasin; ††Stanislaus & Ludomira Smolenski;
12:30 PM - Za żyjące i zmarłe matki; †Dorota Wiśniewska;
5:00 PM - For parishioners; For living and deceased mothers;
†Eugene S. Pieczonka;
6:30 PM - Za parafian; Za żyjące i zmarłe matki;

BAPTISM / CHRZTY

Aleksander Witkowski
John Paul Wolak

MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Jose Zamudio & Nereyda Herrera
Paweł Dzierżanowski & Agnieszka Stryczek
Grzegorz Zbrzeżny & JamiePetteys
Nacho Hernandez & Paulina Kasza
SECOND CALL

Sean Lynch & Joanna Stawarz
Michał Dratwa & Justyna Kawa
Robert A. Figiel & Monica M. Serafin
THIRD CALL

Michał Zelek & Natalia Ziemiańska
Minhtan Nguyen & Adelrea Lilisa
Jacob Mehren & Stephanie Sinwelski
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Bogdan Tadeusz Gratowski;
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

5th Sunday of Easter

NEWS
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LITURGICALLY SPEAKING
5/14 5th Sunday of Easter
St Matthias, Apostle
He was not one of the Twelve; but
after the treachery and death of Judas
Iscariot, someone was needed to take
his place. Two candidates were selected, and lots were drawn to see
which of them should be made one of
the Twelve: the choice fell on Matthias. Nothing is known about his history.

5/15 St Isidore the Farmer (1070 - 1130)
He was born near Madrid to very poor
parents. He was a labourer and later a
bailiff on the estates of a landowner
called Juan de Vargas. He was noted
for his piety. He died on 15 May 1130.
The biographical sources are unreliable, being essentially a catalogue of
miracles. There is no reason, however,
to doubt that he was a saint: devotion
to him started shortly after his death, when many people
who had known him were still alive. He is patron saint of
Madrid.

5/18 Pope St John I (- 526)
5/19

St Dunstan (909 - 988)

He was born near Glastonbury, a
member of a noble family. He was
brought up at court, and studied secular
arts and literature before becoming a
monk of Glastonbury, where he later
became abbot. He died at Canterbury
on 19 May 988. He was one of the
most popular Anglo-Saxon saints, and
many legends have grown up around
him.

5/20 Saint Bernardino of Siena (1380 - 1444)
Inspired by St Vincent Ferrer, he
was an energetic and popular
preacher and spent years travelling
on foot through Italy preaching to
enormous audiences. He denounced
usury, promoted peace among the
warring Italian cities, and worked
hard for the reform and discipline
of the Franciscan order, and for
church unity.
CHICAGO

Pope Francis on Power
and Humility - cont.
…There is a parable Jesus told to
help us understand the difference
between those who'd rather not be
bothered and those who take care of the other. I am
sure you have heard it before. It is the Parable of the
Good Samaritan. When Jesus was asked: "Who is my
neighbor?" - namely, "Who should I take care of?" he told this story, the story of a man who had been
assaulted, robbed, beaten and abandoned along a dirt
road. Upon seeing him, a priest and a Levite, two very
influential people of the time, walked past him without stopping to help. After a while, a Samaritan, a
very much despised ethnicity at the time, walked by.
Seeing the injured man lying on the ground, he did not
ignore him as if he weren't even there. Instead, he felt
compassion for this man, which compelled him to act
in a very concrete manner. He poured oil and wine on
the wounds of the helpless man, brought him to a hostel and paid out of his pocket for him to be assisted.
The story of the Good Samaritan is the story of today’s humanity. People's paths are riddled with suffering, as everything is centered around money, and
things, instead of people. And often there is this habit,
by people who call themselves "respectable," of not
taking care of the others, thus leaving behind thousands of human beings, or entire populations, on the
side of the road. Fortunately, there are also those who
are creating a new world by taking care of the other,
even out of their own pockets. Mother Teresa actually
said: "One cannot love, unless it is at their own expense.
Pope Francis: We have so much to do, and we must
do it together. But how can we do that with all the evil
we breathe every day? Thank God, no system can nullify our desire to open up to the good, to compassion
and to our capacity to react against evil, all of which
stem from deep within our hearts. Now you might tell
me, "Sure, these are beautiful words, but I am not the
Good Samaritan, nor Mother Teresa of Calcutta." On
the contrary: we are precious, each and every one of
us. Each and every one of us is irreplaceable in the
eyes of God. Through the darkness of today's conflicts, each and every one of us can become a bright
candle, a reminder that light will overcome darkness,
and never the other way around. … to be continued
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To all Mothers May your day be filled
with love, joy
and laughter!

PRAYER FOR MOTHERS
We thank you, O Lord, for the gift of Motherhood.
May those blessed with children be granted the gifts of
courage, perseverance and good health.
May they face each new day with faith and hope in your
abiding love.
May all families find in the strength of your love
The priceless gift of peace
And so bear witness to your glory.
And may all our deceased mothers and grandmothers be
granted eternal rest.
Dear Blessed Mother, intercede for all of our mothers.
Amen

Perpetual Memorial Mass Cards
Perpetual Memorial Mass Cards for the deceased are
available in the Parish Office. Spiritual Benefits: One
Mass said during the month of the November, One
Mass celebrated by the Provincial Superior of the Congregation of the Resurrection, and
remembrance in the daily
prayers of the Congregation of
the Resurrection perpetually.

LOSS Program for Children and Youth
The Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago has
a grief support program for Children and Youth who have
lost a loved one to suicide. The LOSS Program for Children and Youth provides individual, family and group
counseling, as well as parent consultation to families who
have suffered a traumatic loss by suicide. There are no set
fees for any of these services. Please contact Jessica
Mead, with the LOSS Program for Children and Youth at
312.655.7284.

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.
CHICAGO
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POPE FRANCIS TWEET
Let us be challenged by the words and
actions of Jesus, and welcome his call
to a life that is fully human, happy to
spend itself in love. May Jesus, who
vanquished the darkness of sin and
death, grant peace to our days.

A special
congratulations
to all of our children that received their First Holy Communion and First Reconciliation this past week. It is
our hope and prayer that they will continue to grow in their love and faith in
Jesus. It is a time for all of us to once
again recall our first reception of these
sacraments.

Memorial Day May 29, 2017
The annual Memorial Day Mass at St. Adalbert Cemetery
will take place at 10:30 am. The Mass will be celebrated
by the V. Rev. Daniel Smilanic, Judicial Vicar of the
Archdiocese of Chicago. St. Hyacinth priests will also
concelebrate at the Mass.

This week’s second collection
is the Special Mother’s Day
collection for
Catholic Charities.
Thank you for your generosity.
An inexperienced preacher was to
hold a graveside burial service at a
pauper's cemetery for an indigent man
with no family or friends. Not knowing where the cemetery was, he made
several wrong turns and got lost.
When he eventually arrived an hour
late, the hearse was nowhere in sight,
the backhoe was next to the open hole, and the workmen
were sitting under a tree eating lunch.
The diligent young pastor went to the open grave and
found the vault lid already in place. Feeling guilty because
of his tardiness, he preached an impassioned and lengthy
service, sending the deceased to the great beyond in style.
As he returned to his car, he overheard one of the
workman say to the other, "I've been putting in septic tanks
for twenty years and I ain't never seen anything like that."
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100 LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH I ICH ZNACZENIE
W naszej Bazylice będziemy gościć ks.
Tomasza Borowskiego. Z okazji 100
lecia Objawień Fatimskich pragnie on
spotkać sie z nami aby przybliżyć nam
pełne nadziei orędzie, tego, czego
oczekuje od nas Matka Boża. W
objawieniach fatimskich istotne jest to,
żeby je najpierw poznać. Dowiedzieć się,
co tak ważnego Matka Boża przekazała
trójce dzieci. Często wydaje nam się, że wiemy co się tam
wydarzyło, ale gdy rozmawiamy o szczegółach okazuje się,
że mamy mgliste wyobrażenie, dlatego tak istotne jest
najpierw poznanie. Warto poczytać na ten temat... Matka
Boża pojawia się w bardzo konkretnej sytuacji, która dzieje
się na świecie. Jest to sytuacja okrucieństwa wojny,
niepokoju, tragedii wielu rodzin, wdowieństw, rozbitych
małżeństw, sieroctw dzieci. Na taki świat Pan Bóg posyła
swoją Matkę z orędziem, z wyciągniętą dłonią, żeby ci,
którzy odpowiedzą - kochający Jezusa i Matkę Bożą podjęli tę propozycję Nieba wyproszenia łaski dla tych,
którzy daleko od Boga odeszli, by jak mówi orędzie, przez
modlitwę i wyrzeczenia pokonywać grzech człowieka,
skutki odejścia człowieka od Boga i cierpienie. Pan Bóg
nie chce naszego cierpienia. Cierpienie to piekło - to
zobaczyli pastuszkowie. Maryja ukazała im piekło, ale
zapewniła, że Bóg nie chce tego dla ludzi i daje możliwość
wyproszenia przez konkretną propozycję, w tym przypadku
komunii świętej w pierwsze soboty miesiąca
wynagradzającej za grzechy przeciwko Matce Bożej i Jej
Niepokalanemu Sercu, łaski nawrócenia dla grzeszników. I
co jest znaczącą myślą orędzia fatimskiego, że Bóg daje
nam możliwość wyproszenia łask dla każdego człowieka,
który daleko od Boga odszedł. Nie tylko nam bliskiego, ale
każdego grzesznika. W orędziu fatimskim Pan Bóg zwraca
nam uwagę, żebyśmy nie osądzali drugiego człowieka, nie
potępiali go, nie „rzucali kamieniem”. Dostajemy od Boga
inne środki, by człowiekowi, który może nawet i nas
krzywdzi, wyprosili łaskę nawrócenia. Jestem przekonany,
że te prośby każdy z nas jest w stanie wypełnić. Kiedy już
je znamy, ważna jest nasza deklaracja i nastawienie, by te
Boże prośby realizować w codzienności. Św. Jan Paweł II
po zamachu na swoje życie stał się ogromnym
orędownikiem orędzia fatimskiego i już do końca życia
praktykował wszystkie prośby MB z Fatimy. Nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca ofiarowane za grzeszników stało
się stałym punktem jego życia duchowego. Jako głowa
Kościoła pokazał nam katolikom, że jest to wielki dar Nieba
i warto zawierzyć Matce Bożej i spełniać jej prośby za
nawrócenie grzeszników. Setna rocznica objawień jest
dobrą okazją, by wniknąć w orędzie fatimskie i zacząć je
realizować we własnym życiu. Okazuje się, że jeszcze
bardzo wielu ludzi orędzia fatimskiego nie zna i ta rocznica
właśnie może być piękną okazją, by zapoznać się z nim
i stać się jego apostołem poprzez to, że sami będziemy
starali się według niego żyć, a w ten sposób będziemy
pociągać innych. W trudnych
czasach, w których przyszło nam
żyć, powinno nam zależeć, żeby
każdy z ludzi zmierzał przez życie
drogą do świętości, a nie do piekła.
Zapraszamy do naszej bazyliki już w
następnym tygodniu na wspólne
spotkania z ks. Tomaszem, który
przybliży nam orędzie Matki Bożej i
jej wierne obietnice dla nas.

Ks. Stanisław - proboszcz

CHICAGO
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„BIAŁY TYDZIEŃ”
DZIECI KOMUNIJNYCH
Wczoraj w sobotę, 13 maja, dzieci z
naszych polskich szkół przyjęły po
raz pierwszy Pana Jezusa do swoich
serc. Zapraszamy serdecznie dzieci z
rodzicami na „Biały Tydzień”,
który będzie Oktawą I Komunii
Świętej. Wszystkie dzieci w strojach
komunijnych uczestniczyć będą każdego dnia we Mszy św.
oktawalnej o godz. 7:00 wieczorem.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzieci, które w zeszłym roku
p r z y j ęł y Sak r am ent
I
Komunii Świętej obchodzą
dziś swoją I rocznicę przyjęcia
tego sakramentu. Z tej okazji
dziś o godz. 9:00 rano odbędzie
się Msza Święta rocznicowa
w intencji tych dzieci.

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować
dzieciom i ich rodzicom z naszych
polskich szkół, które wczoraj
przystąpiły do I Komunii Świętej w
naszej bazylice, za przepiękny Dar
Ołtarza - Trzy Ornaty Maryjne, które
będą na długo służyły
księżom w naszej
parafii. Składamy na ręce rodziców szczere i
serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”.

Zapisy i informacje: Blue Amber Travel, nr tel. (847) 630
3777. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej bazyliki : www.sthyacinthbasilica.org/pl/.
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II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 14 maja
II składka zostanie przeznaczona na Katolicką
Organizację Charytatywną.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary!
Dzisiejsza II kolekta organizowana jest z okazji Dnia Matki przez
Katolicką Organizację Charytatywną działającej przy Archidiecezji
Chicago. Pomaga ona ludziom w 164 lokalizacjach. Udziela pomocy
znajdującym się w potrzebie, chroni i niesie pomoc obsługując co roku
ponad 1 milion ludzi z terenu Archidiecezji Chicago i okolic. Dzień Matki to
jedyny dzień, kiedy Katolicka Organizacja Charytatywna zwraca się w
parafiach do każdego z nas z apelem o wsparcie finansowe. Okażmy
nasze wsparcie dla ogromnego miłosierdzia Kościoła, składając ofiarę na
rzecz tejże organizacji podczas dzisiejszej II kolekty. Katolicka

Organizacja Charytatywna dziękuje wszystkim za przekazywanie
darów, by pomóc głodnym, bezdomnym i cierpiącym w Chicago i na
przedmieściach. Donacji można również dokonać bezpośrednio przez
internet na stronie www.catholiccharities.net/donate lub pocztą na
adres: Catholic Charities, 721 N. LaSalle St,
Chicago, IL 60654. Twój dar z okazji Dnia Matki
pomoże ludziom żyć bardziej owocnie i
bezpiecznie oraz sprawi, że ich życie będzie
bardziej udane. Katolicka Organizacja
Charytatywna niesie nadzieję już od 100 lat.
Możesz dowiedzieć się więcej na stronie www.catholiccharities.net.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Organizacja „Polscy patrioci” zaprasza na spotkania z
posłem Tomaszem Rzymkowskim, w piątek 19 maja po
Mszy św. wieczornej około godz. 8:00 pm, w sali
Resurrection Hall przy Bazylice Św. Jacka.
Drugie spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 maja o
godz.8:00 wieczorem w sali Ks. Borowczyka, przy Kościele Św.
Konstancji (5843 W.Strong St. w Chicago).
Tomasz Rzymkowski - poseł, prawnik, wiceprzewodniczący grupy
bilateralnej polsko-amerykańskiej. Poseł, któremu nie jest obojętny los
Polonii i polskości za granicą",szczególnie los polskich emerytów w
Stanach Zjednoczonych.

ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych
na bezpłatne spotkanie informacyjne:
„Jak założyć własny biznes”
Gośćmi spotkania będą przedstawiciel Polish
American Chamber of Commerce oraz biegły księgowy (CPA).
Podczas spotkania omawiane będą między innymi następujące
zagadnienia:
•Jaki kierunek działalności gospodarczej będzie dla mnie
najbardziej odpowiedni?
•Od czego zacząć, żeby założyć swoją własną firmę?
•Dla jakiego rodzaju biznesu wymagana jest licencja?
•Jakie są możliwości finansowania nowego biznesu?
Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 16 maja o godz.
6.00 pm w Centrum Kopernikowskim przy 5216 W. Lawrence.
Po więcej informacji można dzwonić pod numer telefonu
773 282 1122 wew. 414
CHICAGO
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DZIEŃ MATKI
Życzymy Wszystkim Mamom w
dniu ich święta wszelkiego
błogosławieństwa Boga Ojca,
natchnienia Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej oraz dużo sił
do podejmowania trudów dnia
codziennego i zawsze wielu
powodów do radości!
Szczęść Boże!

MSZA ŚW. GRADUACYJNA MATURZYSTÓW

W następną niedzielę, 21 maja o
godz. 2:30 po południu w naszej
bazylice odbędzie się uroczysta Msza
św., którą odprawimy w intencji
tegorocznych maturzystów ze
wszystkich szkół polskich na terenie Chicago i okolic. To
wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim uczniom za
lata ich wytrwałej nauki w polskich szkołach i życzyć aby
zdobyta wiedza na temat Ojczyzny rodziców i przodków
wykorzystana została należycie i z pożytkiem. Język polski
niech będzie dla nich "bramą", która otworzy większe
obszary wiedzy i pracy na przyszłość.
Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół
i katechetom szczere wyrazy wdzięczności za włożony trud
i miłość do wykonywanej profesji.

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY
Chcesz poznać smak Boga kochajacego,
przebaczajacego i uzdrawiajacego? Chcesz być
Jego przyjacielem? Przyjdź na ucztę, skosztuj
Jej smak i zdecyduj czy to jest ten smak,
którego pragnie twoje serce i dusza.
Siostry Dominikanki zapraszają młodzież,
dziewczęta i chłopców, w wieku od lat 18-tu
wzwyż na weekend z Jezusem. Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 7:00 pm,
26 maja, a zakończenie 28 maja. W planie przewidziana jest Adoracja
Najśw. Sakramentu., Msza św., wspólne spotkania, a także czas na gry i
zabawy integracyjne. Rekolekcje prowadzone będą w języku angielskim
w Dominikańskim Centrum Rekolekcyjnym w Justice. Zapisy i więcej
informacji u s. Joachimy,OP pod nr. Telefonu: 708-458-3040 lub
email:vocations@sistersop.com

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
AKTUALNOŚCI
14 maja 2017
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA

I COLLECTION / I KOLEKTA - May 7, 2017/ 7 maja, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$4,259.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,557.00

$6,816.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

“Nasza postawa niech będzie cicha i pokorna,
wyczulona na opiekę nad biednymi...Prośmy o
łaskę, byśmy niestrudzenie czerpali od Jezusa
Boże miłosierdzie i nieśli je w świat.”
Papież Franciszek

($6,250.00)
$566.00

Gain /Zysk

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - May 7, 2017 / 1 lipca - 7 maja, 2017

$289,496.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - May 7, 2017 / 1 lipca - 7 maja, 2017

Gain / Zysk (week 45- 2016 /17)

$268,750.00
$20,746.00

II COLLECTION: May 5, 2017 / II KOLEKTA: 5 maja, 2017
Convent Renovation / Naprawa Konwentu

$3,972.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę.
W szczególności pragniemy
podziękować:
* Pani Constance Lauerman za
niezwykle hojne ofiary w ogólnej sumie $2,350 dolarów;
*Państwu: D&J Serowiecki, W. Rafacz, G. Galarza, za
ofiarę $500 dolarów;
*Państwu: L&J Kulawiak , E&G Szeszko, S&G Yuswak,
H. Holodziuk za ofiarę $400 dolarów;
*Państwu: W&J Duda, S. Rembeliński, M. Dempsey za
ofiarę $300 dolarów, Państwu J&A Nowak za ofiarę $270
oraz Państwu G$C Zalewski za ofiarę $250 dolarów;
*Państwu: A&M Pawlusiewicz, J&W Zyzda, M&B
Sadowski, N. Nunez, J. Jurek, za ofiarę $200 dolarów;
*Państwu: M&B Szwedziuk, A. Michalczyk, H.Jankowska
za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: W&M Rutkowski, E&M Martin, M&E Gaj,
A&D Wielga, B&Z Seweryniak , H&Z Szczepanski,
M&D Wojtowicz , D&B Gibala, J&W Szczurek,
Mr&Mrs Urbaniak, H&M Markowski, &D Szot, A&J
Koziol, B&H Lukasiewicz, R&L Ziarko, D&A Cyran,
Dziura Family, T. Szwajnos, F. Staszewski, L&A Rećko,
D.Kutrzuba, M. Cheval, T. Wojtyrowska, A. Stopka, G.
Zajac, M. Sztejkowski, , D. Seiwert, I. Mikos,
E.Dziemianko, T. Skiscim, K. Ciesielski, , S. Wala,
Ch.Lowisz, J. Grotkowski, G. Sadilek za ofiarę
$100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca
serdecznie dziekujemy a naszą
wdzięczność wyrażamy w modlitwie.
Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.
CHICAGO

ODPRAWIANE SĄ CODZIENNIE
PRZEZ CAŁY MAJ, 15 MINUT
PRZED MSZĄ ŚW. WIECZORNĄ
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

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

