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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 - May 22
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;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki; Przez wstawiennictwo św.
Charbela i św. Rity w intencji Bogu wiadomej;
TUESDAY / WTOREK - May 23
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Iwony w dniu
imienin; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Mike Bialas on 9th anniversary of death;
7:00 PM - †Ks. Leonard Krzywda, C.R.;
WEDNESDAY / ŚRODA May 24
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
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; †Jeannette Kompel on
her birthday;
7:00 PM - †Ks. Edwin Karłowicz, C.R.;
THURSDAY / CZWARTEK - May 25
6:00 PM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 AM - †Ks. Frank Majewicz, C.R.;
8:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 PM - †Wiktoria Oszczepińska;
FRIDAY / PIĄTEK - May 26
6:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny, Łucji,
Elżbiety i Doroty; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Heleny Jurczak z okazji Dnia Matki; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Mamy Barbary; ††Za dusze zmarłych z
rodziny Iwony;
8:00 AM - †Leokadia Sadowski; †Jan Plewa;
SATURDAY / SOBOTA - May 27
6:00 PM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - ††Adam, Teresa & Ludwik Zalupski; ††Maria,
Richarrd & Miriam Sajdak;

1:00 pm - Sean Lynch & Joanna Stawarz
2:30 pm - Michał Dratwa & Justyna Kawa
4:00 pm - Robert A. Figiel & Monica M. Serafin
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene
Bork; †Rafael Quiroz;
7:00 PM - †Czesław Sienkiewicz; †Mieczysław Oleszczuk;
†Lesław Kitlas w 26. rocznicę śmierci; ††Ireneusz, Gertruda,
Jan Kitlas;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 28
6:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:30 AM - Health and God’s blessings for Helena Jurczak;
Health and God’s blessings for Monica and her son; †Jan
Plewa; †Rafael Quiroz; †Stella Wala;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski; ††Fabian & Samuel Sansona; †Victorio Alegado;
12:30 PM - †Czesław Sienkiewicz; †Mieczysław Oleszczuk;
†Ks. Stanisław Suwała; ††Marian i Marek Mielenkiewicz;
5:00 PM - For parishioners; Birthday Blessings for Fr.
Stanisław Lasota;
6:30 PM - Za parafian; †Czesław Sienkiewicz;

Check out our website / Odwiedźcie naszą stronę:

www.sthyacinthbasilica.org
BAPTISM / CHRZEST ŚW.

Victor Leo Szczepaniec
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

David Zagar & Jay Burke
Norbert Vale & Michelle Blank
Stephen Dillon & Lily Vazquez
Michał Pawluczyk & Anna Budzikowska
SECOND CALL

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

Sean Lynch & Joanna Stawarz
Michał Dratwa & Justyna Kawa
Robert A. Figiel & Monica M. Serafin
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Andrzej K. Opiła
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

6th Sunday of Easter

NEWS

May 21, 2017

LITURGICALLY SPEAKING
5/21 6th Sunday of Easter
5/22 Saint Rita of Cascia (1377 - 1447)
She was born near Cascia, in
Umbria in Italy. She was married
at the age of 12 despite her frequently repeated wish to become
a nun. Her husband was rich,
quick-tempered and immoral and
had many enemies. She endured
his insults, abuse and infidelities
for 18 years and bore him two
sons, who grew to be like him.
Towards the end of his life she
helped to convert her husband to a
more pious way of life, but he
was stabbed to death by his enemies not long afterwards. He repented before he died and
was reconciled to the Church.
Rita asked to join the convent of St Mary Magdalen at
Cascia. She was rejected for being a widow, since the
convent was for virgins only, and later given the impossible task of reconciling her family with her husband’s
murderers. She carried out the task and was allowed to
enter the convent at the age of 36. She remained there
until her death at the age of 70.
She is widely honored as a patron saint of impossible or
lost causes.

5/25 Ascension Thursday

Feast transferred to Sunday
5/26 Saint Philip Neri (1515 - 1595)
He was born in Florence in
1515. At the age of eighteen
he went to Rome, and
earned his living as a tutor.
St Philip Neri was an enemy
of solemnity and conventionality. When some of his
more pompous penitents
made their confession to
him (he was famous as a
confessor) he imposed salutary and deflating penances on them, such as walking
through the streets of Rome carrying his cat (he was very
fond of cats).

5/27 Saint Augustine of Canterbury (- 605?)
CHICAGO

Pope Francis on
Power and Humility
- continued
…To Christians, the future
does have a name, and its
name is Hope. Feeling
hopeful does not mean to
be optimistically naïve and
ignore the tragedy humanity is facing. Hope is the
virtue of a heart that doesn't lock itself into darkness, that doesn't dwell on the
past, does not simply get by in the present, but is able to
see a tomorrow. Hope is the door that opens onto the
future. Hope is a humble, hidden seed of life that, with
time, will develop into a large tree. It is like some invisible yeast that allows the whole dough to grow, that
brings flavor to all aspects of life. And it can do so
much, because a tiny flicker of light that feeds on hope
is enough to shatter the shield of darkness. A single
individual is enough for hope to exist, and that individual can be you. And then there will be another "you,"
and another "you," and it turns into an "us." And so,
does hope begin when we have an "us?" No. Hope began with one "you." When there is an "us," there begins
a revolution.
The third message I would like to share today is, indeed, about revolution: the revolution of tenderness.
And what is tenderness? It is the love that comes close
and becomes real. It is a movement that starts from our
heart and reaches the eyes, the ears and the hands. Tenderness means to use our eyes to see the other, our ears
to hear the other, to listen to the children, the poor,
those who are afraid of the future. To listen also to the
silent cry of our common home, of our sick and polluted earth. Tenderness means to use our hands and our
heart to comfort the other, to take care of those in need.
Tenderness is the language of the young children, of
those who need the other. A child’s love for mom and
dad grows through their touch, their gaze, their voice,
their tenderness. I like when I hear parents talk to their
babies, adapting to the little child, sharing the same
level of communication. This is tenderness: being on
the same level as the other. God himself descended into
Jesus to be on our level. This is the same path the Good
Samaritan took. This is the path that Jesus himself took.
He lowered himself, he lived his entire human existence practicing the real, concrete language of love.
… to be continued
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PRAYER CORNER
Intercessory Prayer to Our Lady of Fatima
O Most Holy Virgin Mary, Queen of the most holy Rosary, you were pleased to appear to the children of Fatima
and reveal a glorious message. We implore you, inspire
in our hearts a fervent love
for the recitation of the Rosary. By meditating on the
mysteries of the redemption
that are recalled therein, may
we obtain the graces and virtues that we ask, through the
merits of Jesus Christ, our
Lord and Redeemer. Amen.

Memorial Day Cemetary Mass
May 29, 2017

May 21, 2017
POPE FRANCIS TWEET
Everyone has something to give to
society; no one is excluded from
contributing to the good of all. God is
greater than nothingness, and a lit
candle is enough to overcome the
darkest of nights.
CONVENT RENOVATION PROJECT
To All Parishioners
and St. Hyacinth Religious Groups:

The renovations of our Convent began April 1, 2017, and
are slowly being continued
because of a tight budget. In
order to not interrupt the
revovation, we have discussed with our Parish Finance Council the plan to offer a special program.

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.

We are offering Sponsorship of a Unit/Wing Program.
The unit will be named after your group’s name or your
family name in memory of your loved ones.
There are some parishioners who are interested in joining this project. If you are interested, please talk to the
Pastor during office hours Tuesday to Friday by calling
our office number: 773-342-3636.

2017 Summer Scripture Seminar at USML
JUNE 25 TO 30

Thank you and we hope, as members of the parish
community, to roll up our sleeves and work and support
together our cause for the next generation to enjoy.

Enrich your spiritual life this summer, attend presentations
by some of the best Scripture Scholars in the world. Pray,
eat and socialize with the speakers and other attendees, and
find respite on our peaceful grounds. Attendees may
commute or stay overnight, and can choose to come for
individual lectures or the entire seminar. The best way to
enjoy the program is to stay for the week from Sunday
evening through Friday morning to experience the rhythm of
prayer, study and relaxation with the Mundelein community.
Continuing Education Units are available! This year the
focus is Revelation: A Book of Hope in Troubled Times.
For more information and
registration: www.summerscripture.org

Corpus Christi Procession
Sunday, June 18th, we will hold our annual Corpus
Christi Procession. This year the Procession will travel
down George Street to Ridgeway, down Ridgeway to
Oakdale Ave, Oakdale to Central
Park and then back to George
Street. The procession will take
place immediately after the 12:30
Sunday Mass. Please join us in
this public profession of our faith.
CHICAGO

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.

This week’s 2nd collection is for the renovation of the convent building.

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.
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PRZEBUDOWA DOMU SIÓSTR - KONWENTU
Drodzy parafianie, przyjaciele,
grupy i wspólnoty parafialne!
Przebudowa naszego Konwentu
parafialnego czyli Domu Sióstr
rozpoczęła się 1 kwietnia i
przebiega bardzo powoli ze
względu na bardzo wąski budżet
parafii. Aby nie przerywać rozpoczętego już remontu
podjęliśmy wraz z Komitetem Finansowym pewne kroki w
tej sprawie i chcielibyśmy Wam je przedstawić.
Mamy do zaoferowania dla Was specjalny program tzw.
Sponsorowanie Mieszkania/Skrzydła (ang. Sponsorship of
Unit/Wing Program). Program ten polega na tym, że dane
mieszkanie może zostać nazwane nazwą biznesu, grupy czy
też nazwiskiem rodziny darczyńców.
Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany przyłączeniem się do
tego programu bardzo prosimy o kontakt z ks. proboszczem
dwoniąc od wtorku do piątku na numer biura parafialnego
773-342-3636 wewn. 132. W razie jakichkolwiek pytań
ksiądz proboszcz chętnie udzieli wszelkich odpowiedzi co
do tej sprawy. Dziękujemy i mamy nadzieję, że my
wszyscy, jako jedna rodzina parafialna, zbierzemy się
wspólnie jednocząc się, by przyłączyć się do tego dzieła
dla dobra nowych, przyszłych pokoleń. Szczęść Boże!
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

Po całym roku szkolnym i
katechetycznym
przychodzi
zakończenie, zdanie kolejnego egzaminu
z uzyskanej wiedzy oraz miłości do
naszej Ojczyzny, ojczystego języka i
historii. Wielu naszych uczniów zdało
egzamin dojrzałości, wielu przyjęło
sakramenty święte: Pierwszą Komunię Świętą i Bierzmowanie.
Przed nami wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Nadszedł
czas, by cieszyć się z wolnego czasu, który się należy.
Odpoczynek nie jest marnowaniem czasu, ale prawem i
obowiązkiem oraz szansą dla budowania ludzkiej osobowości.
Niech to będzie także czas zatrzymania się w tej ciągłej
bieganinie, bo wakacje to czas żywszego kontaktu z przyrodą,
czas dotykania ziemi, kontemplacji Piękna, Potęgi i Mądrości
samego Boga. Niech zatem to wakacyjne wypoczywanie
będzie przedsmakiem wiecznego odpocznienia w Bogu.
Dziekujemy
niezmiernie
naszych
drogim
nauczycielom,
wychowawcom,
katechetom,
księżom,
siostrom, samym uczniom i rodzicom, wszystkim, którzy
posługiwali, wkładając swe zaangażowanie i serce, ku
budowaniu lepszej przyszłości dla naszych dzieci i młodzieży.
Z całego serca składamy wielkie i staropolskie „Bóg Zapłać”,
życząc Wam wszystkim udanego odpoczynku.

CHICAGO
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"Drodzy pielgrzymi Maryi i z Maryją!
Dziękuję, że przyjęliście mnie pośród was i
złączyliście się ze mną w tej pielgrzymce
przeżywanej w nadziei i pokoju. Już teraz chcę
zapewnić wszystkich, którzy łączycie się ze
mną tutaj czy w innych miejscach, że noszę
was wszystkich w sercu (...) oraz obejmuję i
zawierzam Jezusowi wszystkich, a „zwłaszcza
tych najbardziej potrzebujących” – jak Maryja
uczy nas się modlić (Objawienie z lipca 1917). Niech Ona, łagodna i
troskliwa Matka wszystkich potrzebujących, wyjedna im
błogosławieństwo Pana! Niech na każdego z wydziedziczonych i
nieszczęśliwych, którym skradziono teraźniejszość, na każdego z
wykluczonych i opuszczonych, którym odmawia się przeszłości, na
każdą z sierot i ofiar niesprawiedliwości, którym nie pozwala się
posiadać przeszłości, zstąpi błogosławieństwo Boga wcielonego w
Jezusie Chrystusie (...) Błogosławieństwo to doskonale wypełniło się
w Dziewicy Maryi, ponieważ żadne inne stworzenie nie widziało
rozjaśnionego nad sobą oblicza Boga jak Ona, która dała ludzkie
oblicze Synowi Ojca Przedwiecznego. A my teraz możemy je
kontemplować w kolejnych wydarzeniach radosnych, światła,
bolesnych i chwalebnych Jego życia, które możemy ponownie
odczytywać, odmawiając Różaniec. Z Chrystusem i Maryją trwamy w
Bogu. Istotnie, „jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być maryjni,
czyli musimy uznać zasadniczą, istotną i opatrznościową relację
łączącą Matkę Bożą z Jezusem, która otwiera nam drogę
prowadzącą nas do Niego”. Tak więc za każdym razem, gdy
odmawiamy Różaniec w tym błogosławionym miejscu czy
gdziekolwiek indziej, Ewangelia podejmuje na nowo swoją drogę w
życiu każdego człowieka, rodzin, narodów i całego świata. (...) Wzięci
za rękę przez Dziewicę-Matkę i przed Jej obliczem możemy radośnie
wyśpiewywać miłosierdzie Pana. Możemy powiedzieć: moja dusza
śpiewa dla Ciebie, Panie! (...) Jedyna możliwość wywyższenia to ta,
że Twoja Matka weźmie mnie w ramiona, okryje swoim płaszczem i
umieści obok Twojego serca. Niech się tak stanie. Amen."
(Fragment przemówienia papieża Franciszka w Fatimie, 12 maja 2017)
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PODZIĘKOWANIE
Pierwsza Komunia Święta to jedno z
najważniejszych wydarzeń w życiu
każdego chrześcijanina. Czas
przygotowań do tej uroczystości
uświadamia nam, że jesteśmy powołani
do tego, aby umożliwić dzieciom
odkrycie, jak wielkie znaczenie duchowe
ma ten dzień dla całej rodziny.
W ubiegłą sobotę dzieci z angielskiej i polskiej szkoły
przystąpiły do I Komunii Świętej. Pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości: księżom za sprawowanie
liturgii Mszy Świętej, za posługę ich w konfesjonałach,
siostrom misjonarkom za wszelką pomoc w przygotowaniu
uroczystości, katechetom za trud nauczania, sr. Claudii wraz
z zespołem i solistami za upiększenie liturgii, rodzicom oraz
wszystkim tym, którzy pomogli w dekorowaniu i sprzątaniu
kościoła. Serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”.
Szczere słowa podziękowania kierujemy w stronę jednej z
naszych sióstr misjonarek - sr. Iwony Borońskiej, za
dwuletnie przygotowanie dzieci z
dwóch naszych parafialnych szkół
do tego szczególnego sakramentu.
Za ogromne poświęcenie, aby to
pierwsze spotkanie dzieci z Panem
Jezusem było wyjątkowe i
niepowtarzalne, składamy
szczególne słowa podziękowania.

„MEMORIAL DAY” - „DZIEŃ PAMIĘCI”
W poniedziałek, 29 maja w
Ameryce obchodzimy dzień
pamięci narodowej tzw. Memorial
Day. W tym dniu wspominamy
żołnierzy amerykańskich poległych
na różnych frontach, w różnych
zakątkach świata. Jest to dzień
wolny od pracy. Z tej okazji
zostanie odprawiona Msza św. o godz. 10:30 am na
cmentarzu św. Wojciecha w Niles, z udziałem m.in. Ks.
Daniela Smilanic - wikariusza sądowego Archidiecezji
Chicago i naszych księży zmartwychwstańców. Zapraszamy
wszystkich wiernych do licznego udziału.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ W PONIEDZIAŁEK,
29 MAJA, NASZA KANCELARIA PARAFIALNA
BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

REKOLEKCJE PO PORONIENIU!
Zapraszamy na rekolekcje "Uzdrowienie
po poronieniu" w dniach od 9 do 11
czerwca w Chicago. Skorzystaj z tej
możliwości. Tutaj znajdziesz zrozumienie i
pocieszenie po stracie dziecka oraz
zakończysz żałobę. Zapisy i informacje u
sr. Maksymiliany pod nr tel. 773 656 7703.
Ilość miejsc jest ograniczona.
CHICAGO
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SPOTKANIE MŁODYCH
Pragniemy zaprosić na
XIII Lednickie Spotkanie Młodych,
które odbedzie się w sobotę, 10
czerwca w godz. 5:30 -11:00 pm na
placu w Parafii św. Rozalii przy
4401 N. Oak Park w Harwood
Heights. Hasłem tegorocznego
Spotkania jest „IDŹ I KOCHAJ”. Nie
zabraknie modlitwy, pięknych
śpiewów i tańców Lednickich!
Serdecznie
zapraszamy
całą
młodzież do wzięcia udziału.
Więcej szczegółowych informacji
można uzyskać na stronie internetowej: www.lednica2000.us
lub wysyłając e-mail do p. Jolanty: jolawasko@aol.com.
MSZA ŚW. GRADUACYJNA MATURZYSTÓW
Dziś, w niedzielę, 21 maja o godz.
2:30 po południu w naszej bazylice
odbędzie się uroczysta Msza św., która
zostanie odprawiona w intencji
tegorocznych maturzystów ze
wszystkich szkół polskich na terenie
Chicago i okolic.
Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół
i katechetom szczere wyrazy wdzięczności za włożony trud
i miłość do wykonywanej profesji.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
ofiary złożone na naszą bazylikę.
W szczególności pragniemy
podziękować:
*Państwu L&J Kulawiak za ofiarę $400 dolarów;
*Państwu F&A Dvorak za ofiarę $375 dolarów;
*Pani N. Nunez za ofiarę $300 dolarów;
*Państwu J&A Nowak za ofiarę $270 dolarów;
*Paniom A. Adamski&T. Orłowska za ofiarę $200;
*Pani K. Szyszka za ofiarę $150 dolarów;
*Pani C.Lauerman za ofiarę $125 oraz
Panu R.Fruguglietti za ofiarę $115 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, T&A Pruski, W&J Gebultowicz,
R&L Ziarko, J. Kociubinski, J. Nieds za ofiarę
$100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie.
Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY
Siostry dominikanki zapraszają młodzież,
dziewczęta i chłopców, w wieku od lat 18
wzwyż na „weekend z Jezusem”.
Rozpoczęcie rekolekcji w jęz. ang. o
godz. 7:00 pm, 26 maja, a zakończenie
28 maja. Zapisy i informacje u sr.
Joachimy pod nr tel. 708-458-3040 .

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - May 14, 2017/ 14 maja, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$4,033.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$3,413.00

21 maja 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty

“Za każdym razem, gdy spoglądamy
na Maryję, znów zaczynamy wierzyć
w rewolucyjną moc czułości i miłości…
Fatima jest nade wszystko płaszczem
Światła, który okrywa nas, gdy
uciekamy się pod opiekę Dziewiczej
Matki z błaganiem: okaż nam
Jezusa”.
Papież Franciszek

$290,692.00

II SKŁADKA NIEDZIELNA

$7,446.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$1,196.00

Gain /Zysk
July 1 - May 14, 2017 / 1 lipca - 14 maja, 2017

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - May 14, 2017 / 1 lipca - 14 maja, 2017

Gain / Zysk (week 46- 2016 /17)

$275,000.00
$15,692.00

II COLLECTION: May 14, 2017 / II KOLEKTA: 14 maja, 2017
Catholic Charities / Katolicka Organizacja Charytatywna

$2,148.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Serdecznie zapraszamy na
nabożeństwa majowe przed
wieczorną Mszą Św. o godz. 6:45 pm.
To w szkole Maryi uczmy się
całkowitego oddania Panu Bogu
i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki
w naszych domach. Rodzinnie
gromadźmy się przy nich na
śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni
maryjnych, odmawiajmy różaniec
czy wieczorny Apel jasnogórski.

W dzisiejszą niedzielę, 21 maja
II składka zostanie przeznaczona na
dalszy remont domu sióstr (konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

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 programie m.in: Bazylika w Guadalupe, zwiedzanie
Miasta Meksyk, słynne piramidy Inków, "miasto Aniołów"
Puebla, "srebrne miasto" Taxaco, spływ łodziami - ogrody
Xochimilco, Acapulco. Zapisy i informacje: Blue Amber
Travel, nr tel. (847) 630 3777. Szczegółowe informacje z
załączoną ulotką są dostępne na naszej stronie internetowej bazyliki: www.sthyacinthbasilica.org/pl/
CHICAGO

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

