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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.);
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6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
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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 29
6:00 AM - †Czesław Sienkiewicz;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - For living and deceased mothers;
TUESDAY / WTOREK - May 30
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For living and deceased mothers;
7:00 PM - †Tedeusz Piekielny;
WEDNESDAY / ŚRODA May 31
6:00 AM - For living and deceased mothers;
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 - Thanksgiving - Gabriela Kapayo; ††Poor souls in
purgatory;
7:00 PM - Za żyjące i zmarłe matki;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - June 1
6:00 PM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - †Ks. Frank Majewicz, C.R.;
8:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - June 2
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise, C.R.;
7:00 AM - †Ks. Edmund Jastrzębski, C.R.;
8:00 AM - †Michael Connoly Sr. & Jr.; †Czajkowski & Gagola
Families; †John Malinski;
5:30 PM - Health and blessings for Nancy Jackobson; †James
Desicki; †John Jacobson; †Mavro Moscatello; †Diane Velez;
†Anna Vestuto; †William West; †Rev. Michael Danek; †Br.
Thomas Iwicki; †Sr. Hilary Savago; †Mary Wronski;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - June 3
6:00 PM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
8:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;

11:30 am - Jose Zamudio & Nereyda Herrera
1:00 am - Paweł Dzierżanowski & Agnieszka Stryczek
2:30 pm - Grzegorz Zbrzeżny & Jamie Petteys
4:00 pm - Nacho Hernandez & Paulina Kasza
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene
Bork;
7:00 PM - Dziękczynno-błagalna w 38. rocznicę ślubu Barbary i
Zdzisława; Dziękczynna za 90 lat życia z prośbą o dalszą
opiekę i Boże błogosławieństwo dla Marii Kunickiej;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 4
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
10:45 AM - Health and blessings for Sandy and the Milroy
Family; †Alexis Jaynah Villasin; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski; †Guadalupe Gomez; †Vincente Ramos ;
12:30 PM - O Boże błogosłąwieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne; Dziękczynna
za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla
Marii Kunickiej z okazji 90. urodzin; †Anna Kościuch;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

Adoration of the Blessed Sacrament in Basilica
Monday – Saturday: 8:30 am – 6:45 pm except at Mass,
funerals or wedding times.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice
Od poniedziałku do soboty: 8:30 am - 6:45 pm za
wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

BAPTISM / CHRZEST ŚW.
Natalie Kotas
Aleksander Maksymilian Zając
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Christopher Robles & Genesis Perez
Janusz Krzan & Gabriela Sadowicz
Daniel Gospodarek & Patrycja Baczek
Francisco Diaz & Małgorzata Kornacka
SECOND CALL

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

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

Ascension of the Lord
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LITURGICALLY SPEAKING
5/29 Blessed Joseph Gerard (1831 - 1914)
Born in France in 1831, Joseph Gerard
joined the Oblates of Mary Immaculate and
later was sent to South Africa where the
Oblates were opening new missions. After
his ordination in 1854, he worked among
the Zulu in Natal for ten years before being
sent to the Basuto, in today’s Lesotho,
where he carried out his missionary ministry and established the Church. He died on 29 May 1914, having spent
60 years as a missionary priest: he was known as “the
Apostle of the Basuto”.

5/30 St. Luke Kirby 1549-1582
and the Yorkshire Martyrs
5/31 The Visitation of the Blessed
Virgin Mary - Feast
“ In Catholicism, it is held that the purpose of this visit was to bring divine grace
to both Elizabeth and her unborn child.
Even though he was still in his mother's
womb, John became aware of the presence of Christ, and
leapt for joy as he was cleansed from original sin and
filled with divine grace. Elizabeth also responded and
recognised the presence of Jesus, thus Mary exercised her
function as mediatrix between God and man for the first
time. “

Pope Francis on Power
and Humility - continued
Yes, tenderness is the path of
choice for the strongest, most
courageous men and women.
Tenderness is not weakness; it is
fortitude. It is the path of solidarity, the path of humility.
Please, allow me to say it loud
and clear: the more powerful you are, the more your
actions will have an impact on people, the more responsible you are to act humbly. If you don’t, your power
will ruin you, and you will ruin the other. There is a
saying in Argentina: "Power is like drinking gin on an
empty stomach." You feel dizzy, you get drunk, you
lose your balance, and you will end up hurting yourself
and those around you, if you don’t connect your power
with humility and tenderness. Through humility and
concrete love, on the other hand, power – the highest,
the strongest one – becomes a service, a force for good.
The future of humankind isn't exclusively in the hands
of politicians, of great leaders, of big companies. Yes,
they do hold an enormous responsibility. But the future
is, most of all, in the hands of those people who recognize the other as a "you" and themselves as part of an
"us." We all need each other. And so, please, think of
me as well with tenderness, so that I can fulfill the task
I have been given for the good of the other, of each and
every one, of all of you, of all of us.
Thank you.

6/1 Saint Justin Martyr
He was born at the beginning of the second
century in Nablus, in Samaria, of a pagan
Greek family. He was an earnest seeker
after truth, and studied many systems of
philosophy before being led, through Platonism, to Christianity. While remaining a layman, he accepted the duty
of making the truth known, and travelled from place to
place proclaiming the gospel. In the persecution of 165, in
the reign of the emperor Marcus Aurelius, he was denounced as a Christian, arrested and beheaded.

6/2 Saints Marcellinus and Peter (- 304)
Pope St Damasus I dedicated his life to
establishing and strengthening the Church
after the great persecutions, and took much
care over the restoration of the Roman
catacombs and the proper burial of the
martyrs there, including Marcellinus and
Peter.
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First Thursday, Friday and Saturday
of the Month
Thursday, June 1st is
the first Thursday of
the month. As a
parish family we pray
for vocations to the
priesthood and
religious life.
Friday, June 2nd 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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PRAYER CORNER
Ascension
Thursday Prayer
Let us pray
God our Father,
make us joyful
in the ascension of your
Son Jesus Christ.
May we follow him into
the new creation,
for his ascension is our
glory and our hope.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
New Saint Joseph Sunday Missal

Congratulations
On Sunday May 21, Tony
and Rose Maineke, lifelong
parishioners of St. Hyacinth,
celebrated their 59th wedding
Anniversary. After renewing their vows, they presented the Blessed Mother
with a bouquet of flowers.
They were surrounded by
family, friends and parishioners. May God continue to
pour out his blessings upon
them and their family.

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.

Parish Carnival
The parish carnival will
take place Aug. 27-28.
We are still in need of
prizes and volunteers. Any
who would wish to
volunteer should contact
Fr. Jankowski.
CHICAGO
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POPE FRANCIS TWEET
Mary teaches us to place our hope
in God even when all seems without
meaning, even when He seems hidden
We are called to live not as one
without others, above or against
others, but with and for others.

Memorial Day Cemetary Mass
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.

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.

This week’s 2nd collection is for Phase II
of the convent renovation project. Thank
you for your generous support.

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.

The doorbell
A pastor is walking down the street one day when he notices a small boy trying to use the doorbell on a house
across the street. However, the boy is very small and the
doorbell is too high for him to reach.
After watching the boys efforts for some time the pastor
walks across the street up to the little
fellow and rings the doorbell.
Kneeling down next to the child, the
pastor smiles and asks, "And now
what, my little man?" To which the
boy replies, "Run!"
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NIEDZIELA KATECHETYCZNA IV PRZYKAZAZANIE DEKALOGU

Czwarte przykazanie zwraca się wprost do dzieci
i mówi o ich relacjach z rodzicami. Odnosi się ono
również do relacji pokrewieństwa z pozostałymi
członkami rodziny. Na koniec rozciąga się na obowiązki
uczniów w stosunku do nauczycieli, podwładnych w
stosunku do przełożonych, obywateli w stosunku do
ojczyzny, i tak dalej. Przykazanie to obejmuje i zawiera
również obowiązki rodziców i wszystkich, którzy sprawują
władzę nad innymi (por. Katechizm, 2199).
Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił
ludzką rodzinę i nadał jej podstawową strukturę
(Katechizm, 2203). „Mężczyzna i kobieta połączeni
małżeństwem
tworzą
ze
swoimi
dziećmi
rodzinę” (Katechizm, 2202). „Rodzina chrześcijańska jest
komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w
Duchu Świętym” (Katechizm, 2205). „Rodzina jest
podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną
społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do
daru z siebie w miłości i do przekazywania życia.
Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych
stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i
braterstwa w społeczeństwie (…). Życie rodzinne jest
wprowadzeniem do życia społecznego” (Katechizm,
2207). „Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej
członkowie otaczali troską i pomocą młodych i starych,
osoby chore lub upośledzone oraz ubogich” (Katechizm,
2208). Dzieci powinny szanować i czcić swoich rodziców,
starać się przysparzać im radości, modlić się za nich i
lojalnie odpowiadać na ich poświęcenie. Dla dobrego
chrześcijanina te obowiązki są najsłodszym nakazem. Boskie
ojcostwo jest źródłem ludzkiego ojcostwa (por. Ef 3, 14).
Jest ono fundamentem czci należnej rodzicom (por.
Katechizm, 2214). „Szacunek dla rodziców (cześć
synowska) wynika z wdzięczności wobec tych, którzy
przez dar życia, swoją miłość i pracę wydali na świat
dzieci i pozwolili im wzrastać w latach, w mądrości i w
łasce. «Z całego serca czcij swego ojca, a boleści

rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a
cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?» (Syr 7, 27-

28)” (Katechizm, 2215).
Bóg, który darował nam Dekalog z miłości do swego
stworzenia, rzekł na samym początku:“Słuchaj Izraelu”...
Bóg dopomina się od nas posłuchu, posłuszeństwa.
Posłuszeństwo w realizacji każdego z Przykazań gwarantuje
nasze szczęście.
Przykazanie IV jest nam dane wraz z obietnicą: „a
będzie ci się dobrze powodziło”. Potrzeba nam przystanąć
i rozważyć treść tego prostego zapisu i zapytać się samych
siebie, gdzie realizuję to przykazanie a jak sprytnie je
omijam. Nie mogę nie zatrzymać się i pomyśleć o
konsekwencjach mojego nieposłuszeństwa.

CHICAGO
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W VII niedzielę wielkanocną
obchodzimy Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego,
upamiętniające zwieńczenie
życia Chrystusa na ziemi,
który po zmartwychwstaniu
wstąpił do nieba, by „zasiąść
po prawicy Ojca”. Jak wiemy
z kart Ewangelii, po swoim
zmartwychwstaniu Chrystus
ukazał się uczniom, zaś
czterdziestego dnia na ich
oczach wzniósł się do Nieba.
Określenie„Wniebowstąpienie
Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św.
Łukasza ewangelistę w Dziejach Apostolskich. Miejscem
wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry,
gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek
także Jego chwała. Wniebowstąpienie jest uroczystością
radosną, ponieważ zwiastuje ponowne przyjście Pana, na
które przygotowują się wszyscy chrześcijanie. Dni
następujące po Wniebowstąpieniu mają, przygotować nas
wiernych na przyjęcie Ducha Świętego, w uroczystość
następnej niedzieli - Zesłania Ducha Świętego.
NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Środa, 31 maja - Święto Nawiedzenia NMP
W najbliższą środę, w okresie między Zwiastowaniem Pańskim i
Narodzeniem Jana Chrzciciela Kościół czci pamiątkę nawiedzenia św.
Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka
przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza Jezusa ze swym Poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także
spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św.
Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono
miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa
kościoły upamiętniają dwa wydarzenia - radosne spotkanie matek
(kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za
miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym
mieście). Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do
Ain Karim - czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu pieszo.

„Ojcze, posłuszna Twojemu głosowi Dziewica Maryja, nosząca w
sobie Twojego Syna Jezusa, odwiedziła św. Elżbietę. Spraw, abyśmy
zawsze podążali za głosem Ducha Świętego i wraz ze św. Elżbietą
chwalili Cię wiecznie w Niebie. Amen”
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„MEMORIAL DAY” „DZIEŃ PAMIĘCI”
Jutro, 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
jak co roku wszystkich wiernych do licznego udziału.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ W PONIEDZIAŁEK,
29 MAJA NIE BĘDZIE MSZY ŚW.
WIECZORNEJ O GODZ. 7:00 PM,
A NASZA KANCELARIA
PARAFIALNA W TYM DNIU
BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego czwartku,
piątku i soboty miesiąca czerwca
*1 czerwca - Pierwszy CzwartekZapraszamy na Mszę Św. o godz.
7:00 PM
w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych.
Szczególne zaproszenie kierujemy
do Liturgicznej Służby Ołtarza.
*2 czerwiec - Pierwszy PiątekZachęcamy do spowiedzi
pierwszopiątkowej i Komunii św. wynagradzającej za grzechy
osobiste i całego świata. Msza Św. o godz. 7:00 PM. ze
specjalnym Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
*3 czerwiec - Pierwsza Sobota - Pragnąc odpowiedzieć na
wezwanie Maryi wzywającej ludzkość do nawrócenia,
zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. wieczornej o godz.
7:00 i udziału w nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca.
W tym też dniu serdecznie zapraszamy Arcybractwo Straży
Honorowej NSPJ wraz z grupą charyzmatyczną na wspólne
czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego o godz. 8:45 pm.

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
Hasłem tegorocznego
Heights.
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 email do p. Jolanty: jolawasko@aol.com.
CHICAGO
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Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
ofiary złożone na naszą bazylikę,
a w szczególności na remont
parafialnego Domu Sióstr.
W sposób szczególny pragniemy
podziękować :
*Pani:Constance Lauerman za hojne ofiary w sumie
$750 dolarów; *Państwu: Mr &Mrs Pukszta za ofiarę
$250 dolarów; *Państwu: Mr&Mrs Kabat,
R.Jagodzinski, G. Sadilek, B. Szwedziuk, B. Roche,
G.Machalski za ofiarę $100 dolarów;

Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w
modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
BOŻE CIAŁO - 18 CZERWIEC, 2017

W uroczystość Bożego Ciała,
18 czerwca o godz. 12:30 pm
będzie odprawiona Msza Święta, a
po niej wyruszy procesja. Trasa
procesji będzie następująca: ulicą
George do Ridgeway. Ulicą
Ridgeway do Oakdale. Dalej ulicą
Oakdale do Cenral Park, i z
powrotem do ulicy George. Ołtarze
przygotowują:
I ołtarz - członkowie Koła
Żywego Różańca, przy Domu
Sióstr na ulicy George St.;
II
ołtarz
- panowie
Marszałkowie, 2912 N. Ridgeway
przy posesji pani Anny Chrzan;
III ołtarz - Ministranci i lektorzy z rodzinami, przy
posesji państwa Radłowskich na ulicy Oakdale Ave.;
IV ołtarz - Państwo Gaj przy ich posesji, na ulicy George St.
Zapraszamy serdecznie wszystkich wiernych do wzięcia udziału
w tej pięknej uroczystości . Zapraszamy szczególnie dzieci, które
w tym roku przystąpiły do I Komunii Św. w swoich strojach
komunijnych oraz dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców
do dzwonków. Zwracamy się również z gorącą prośbą o
zbieranie kwiatków na procesję Bożego Ciała i przynoszenie
ich do zakrystii przed 18 czerwca. Dziękujemy!

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Kończy się miesiąc maj, a wraz z nim nabożeństwa
ku czci Matki Bożej. Miesiąc czerwiec pozwoli
pochylić się nam nad Panem Jezusem i jego
Najświętszym Sercem. Tradycja nam podaje, jak
podczas objawień św. Małgorzacie Marii Alacoque,
Pan Jezus dopominał się o cześć dla Jego
Najświętszego Serca. Pragniemy odpowiedzieć na
to wołanie uczestnicząc w nabożeństwach ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego. Będą one odprawiane codziennie,
15 minut przed wieczorną Mszą Świętą.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - May 21, 2017/ 21 maja, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$3,409.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,402.00

$5,811.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($439.00)

Deficit / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - May 21, 2017 / 1 lipca - 21 maja, 2017

$302,735.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - May 21, 2017 / 1 lipca - 21 maja, 2017

Gain / Zysk (week 47- 2016 /17)

$281,250.00
$21,503.00

II COLLECTION: May 21, 2017 / II KOLEKTA: 21 maja, 2017
Convent Renovation / Renowacja Domu Sióstr

$4,497.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy w następną
niedzielę, 4 czerwca na Mszę św. o
12:30 pm w intencji żyjących i zmarłych
członków KŻR oraz na wymianę
tajemnic różańcowych.

28 maja 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA

“Starajmy się zawsze o dobry styl
naszego życia, pamiętając, w jakim celu
i dla jakiej chwały istniejemy, pracujemy,
walczymy i cierpimy … Jesteśmy wezwani nie po to, by żyć jedni bez drugich,
ponad czy przeciw drugim, ale jedni z
drugimi, dla drugich i w drugich ”.
Papież Franciszek
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 28 maja
II składka zostanie przeznaczona na następny,
drugi etap remontu 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.
____________________________________________________

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
ODPRAWIANE SĄ CODZIENNIE PRZEZ
CAŁY MAJ, 15 MINUT PRZED MSZĄ
ŚW. WIECZORNĄ O 6:45.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO
WSPÓLNEJ MODLITWY ORAZ DO
ODMAWIANIA MODLITW DO MATKI
BOŻEJ W NASZYCH DOMACH.

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.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

