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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE
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 8
6:00 AM - †Felipe Mejia;
7:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny,
Stanisława i Lucyny; O zdrowie i dary Ducha Św. dla
Stanisława Jareckiego w dniu imienin;
8:00 AM - †Diego Perez;
7:00 PM - †Stanisław Czerepko 10 m-cy po śmierci; †Anna
Wolska;
TUESDAY / WTOREK - May 9
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Najświętszej dla Pawła w dniu urodzin, oraz o potrzebne łaski
dla jego rodziny; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Diego Perez;
7:00 PM - ††Wacław, Józef, Teofila, Antoni Myśliwiec i zmarli
z rodziny;
WEDNESDAY / ŚRODA May 10
6:00 AM - †Diego Perez;
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;
7:00 PM - Za dzieci obchodzące 1. rocznicę I Komunii Świętej;
THURSDAY / CZWARTEK - May 11
6:00 PM - †Diego Perez;
7:00 AM - Za żyjących dobroczyńców i rodziców
zmartwychwstańców;
8:00 AM - †Antonio Megino Gregoria Madarang;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FRIDAY / PIĄTEK - May 12
6:00 AM - ††For deceased benefactors and parents of
Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Diego Perez;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
SATURDAY / SOBOTA - May 13
6:00 PM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Diego Perez;
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene
Bork; †Jean Tokarz;
7:00 PM - O zdrowie i opiekę M.B. Fatimskiej dla Danuty,
Artura, Asi i Bogdana; Dziękczynna za szczęśliwe operacje
Waldemara i Marii; ††Paulina i Stefan Piotrowski; ††Józefa i
Władysław Fedorczyk; ††Barbara i Jan Dziadowicz; ††Zofia i
Józef Strakoś;
SUNDAY / NIEDZIELA - May 14
6:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki;
7:30 AM - For living and deceased mothers; †Jan Plewa; †Jean
Tokarz; †Julia Bialas; †Maria Comas; †Antonia Galarza; †Aida
Galarza;
9:00 AM - Za żyjące i zmarłe matki; W intencji dzieci, które
świętują dziś rocznicę I Komunii Św.; †Lucjan Milewski;
†Władysław Ruszczyk; †Jan Plewa; †Dariusz Saciłowski;
10:45 AM - For living and deceased mothers; †Alexis Jaynah
Villasin; †Jeannette Kompel; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski; †Diego Perez;
12:30 PM - †Józef Ciołek; ††Tadeusz i Ryszard Gołębiowski;
5:00 PM - For parishioners; For living and deceased mothers;
6:30 PM - Za parafian; Za żyjące i zmarłe matki;

Check out our website / Odwiedźcie naszą stronę:
www.sthyacinthbasilica.org
WELCOME - WITAMY
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie parafialnej
przy Bazylice św. Jacka.
Janice Mary Jastrowski
Małgorzata i Piotr Percik
Kamil i Fabiola Zajac
Łukasz Wdzięczny; Mariusz Odee; Lidia Sarraf

BAPTISM / CHRZTY

Alina Helena Abbas
MARRIAGE BANNS
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

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

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

4th Sunday of Easter

NEWS
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LITURGICALLY SPEAKING
5/8 Monday 4th week of Easter
Blessed Catherine of Saint Augustine (1632 - 1668)
Catherine de Longpré was born May 3,
1632 at Saint-Saveur, France. Following the advice of Saint John Eudes, she
entered the Augustinian Hospitaller
Sisters of the Mercy of Jesus in 1644.
She volunteered to go to her community’s mission in Quebec. Her family
was strongly opposed to the idea, but
she prevailed, and arrived there in 1648

5/9

Tuesday of the 4th week of Easter
St. Gregory Preca (1880- 1962)

He was born in Valletta, Malta, the seventh of nine children. He was ordained a
priest in 1906. Horrified at the level of
religious ignorance among the people, he
set up the Society for Christian Doctrine
in 1907. This was a society of laymen
who would teach the catechism to the
people while receiving instruction themselves. This was unheard-of at the time,
and it took twenty-five years and much tension with the
Church authorities before the Society’s existence was
officially approved.

5/13 Saturday of the 4th week of Easter
Our Lady of Fatima
This feast commemorates the
visions of Our Lady seen near
Fatima in Portugal in 1917 by
three shepherd children, Lucia dos Santos and her cousins Jacinta and Francisco
Marto. The visions occurred
on the 13th day of each
month from May to October,
and by October huge crowds
were gathering at the site of
the visions and reporting visions and miraculous occurrences themselves.
Pope John Paul II was devoted to Our Lady of Fatima and
attributed his survival of an assassin’s bullet on 13 May
1981 to her intervention. Jacinta and Francisco Marto,
who died in the great Spanish Flu pandemic of 1919-20,
were beatified on 13 May 2000.
CHICAGO

Pope Francis on Power
and Humility
“…Many of us, nowadays, seem to
believe that a happy future is something impossible to achieve. While
such concerns must be taken very seriously, they are
not invincible. They can be overcome when we don't
lock our door to the outside world. Happiness can only
be discovered as a gift of harmony between the whole
and each single component. Even science – and you
know it better than I do – points to an understanding of
reality as a place where every element connects and
interacts with everything else.
And this brings me to my second message. How wonderful would it be if the growth of scientific and technological innovation would come along with more
equality and social inclusion. How wonderful would it
be, while we discover faraway planets, to rediscover the
needs of the brothers and sisters orbiting around us.
How wonderful would it be if solidarity, this beautiful
and, at times, inconvenient word, were not simply reduced to social work, and became, instead, the default
attitude in political, economic and scientific choices, as
well as in the relationships among individuals, peoples
and countries. Only by educating people to a true solidarity will we be able to overcome the "culture of
waste," which doesn't concern only food and goods but,
first and foremost, the people who are cast aside by our
techno-economic systems which, without even realizing
it, are now putting products at their core, instead of
people.
Solidarity is a term that many wish to erase from the
dictionary. Solidarity, however, is not an automatic
mechanism. It cannot be programmed or controlled. It
is a free response born from the heart of each and everyone. Yes, a free response! When one realizes that life,
even in the middle of so many contradictions, is a gift,
that love is the source and the meaning of life, how can
they withhold their urge to do good to another fellow
being?
In order to do good, we need memory, we need courage
and we need creativity. And I know that TED gathers
many creative minds. Yes, love does require a creative,
concrete and ingenious attitude. Good intentions and
conventional formulas, so often used to appease our
conscience, are not enough. Let us help each other, all
together, to remember that the other is not a statistic or
a number. The other has a face. The "you" is always a
real presence, a person to take care of…” to be continued
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Congratulations Fr. Jankowski!
On Thursday May 12, our Pastor,
Fr. Stanislaw Jankowski will
celebrate his 23rd anniversary of
Ordination. We wish to congratulate
Fr. Jankowski on his anniversary,
and we pray that God will continue to bless him in his
ministry to the people of God.

Fr. Steve suggests
In this day and age, many questions
have arisen about Purgatory and the
necessity of praying for the dead.
Is Purgatory real? Could the
Afterlife require suffering? Can the
living help alleviate the anguish of
the dead? This innovative,
groundbreaking documentary
investigates these compelling life-after-death questions
through spiritual, scientific, and cultural perspectives.
From the award-winning producer of Ocean of Mercy,
this film uncovers new research offering fresh insights
unavailable just a generation ago. Top scholars scientists,
historians, and church leaders revisit age-old questions
and embark on a spiritual quest to unlock the controversy
and consolation of Purgatory.

A Prayer for Mothers
Dear mother, intercede for all of our
mothers. Ask your Divine Son to give
them the grace of surrendered love so
that they could join with you in
giving their own "Fiat." May they
find daily strength to say yes to the
call to the sacrificial love- the very heart of the vocation
of motherhood. May their love and witness be a source
of great inspiration for all of us called to follow your
Son. Catholic on Line

This week’s second collection
is the for the 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.
CHICAGO

May 7, 2017
Dear Brothers and Sisters in Christ,

This is a special year for the
Archdiocese of Chicago as we of
Catholic Charities. Catholic
Charities’ centennial year is truly
a celebration for all of us because
its great tradition of charitable
care has included the support of
volunteers and donors from every parish in the
archdiocese. For 100 years, through every era of war,
peace, poverty and prosperity, Catholic Charities has
worked together with the faithful to fulfill the Gospel
mission to feed the hungry, shelter the homeless,
welcome the stranger, comfort the afflicted, and bring
hope to the hopeless.
Each year on Mother’s
Day, we have an
opportunity to make a
financial contribution
to the Catholic
Charities Mother’s Day
Collection. This year, as we face increasing violence in
our communities, it is a critical time for us to come
together to support Catholic Charities. With more than
150 locations throughout Cook and Lake Counties,
Catholic Charities’ services are intentionally located in
the most troubled areas.
Through food and nutrition programs, early childhood
education, alternatives for at-risk youth, trauma and
grief counseling, job training, domestic violence
programs, and substance abuse treatment, Catholic
Charities’ services are a powerful antidote the culture
of drugs, gangs and violence that takes root in
desperate areas.
Your donation to Catholic Charities will help the
Church’s efforts to promote peace, restore human
dignity, and bring hope to those living with brutal
violence and poverty. Please contribute as generously
as you are able during Catholic Charities collection on
Mother’s Day. Or, make your donations directly to
Catholic Charities at 721 N. LaSalle St., Chicago, IL
60654, www.catholiccharities.net/donate. May God
bless you and your families.
Sincerely yours in Christ,
Cardinal Blase J. Cupich
Archbishop of Chicago of Chicago
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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SŁOWO OD KARDYNAŁA BLASE CUPICH

Wiosna 2017 r.
Drodzy Bracia i Drogie Siostry w
Chrystusie,
Bieżący rok jest szczególny dla
Archidiecezji Chicago, gdyż obchodzimy w
nim setną rocznicę działalności organizacji
charytatywnej Catholic Charities. Stulecie Catholic
Charities jest prawdziwie dla nas świętem, gdyż we
wspaniałej tradycji działalności tej organizacji
charytatywnej zawiera się wsparcie udzielane przez
wolontariuszy i ofiarodawców ze wszystkich parafii naszej
archidiecezji. Organizacja charytatywna Catholic Charities
od stu lat, niezależnie od okoliczności – czy jest to czas
wojny, pokoju, ubóstwa, czy dobrobytu – wraz z wiernymi,
wypełnia ewangeliczną misję karmienia głodnych,
udzielania schronienia bezdomnym, przyjmowania
przybyszów, pocieszania strapionych, niesienia nadziei
tym, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji. Każdego
roku w Dniu Matki, podczas kolekty Catholic Charities z
okazji Dnia Matki mamy możliwość udzielenia finansowego
wsparcia na rzecz tej dobroczynnej organizacji. Bieżący
rok, kiedy w naszych społecznościach stajemy w obliczu
wzmagającej się przemocy, jest dla nas kluczowym
momentem, aby zjednoczyć się i wspólnie udzielić
wsparcia Catholic Charities. Organizacja ta posiada ponad
150 placówek, położonych w powiatach Cook i Lake.
Miejsca, w których Catholic Charities udziela pomocy
celowo zostały umieszczone w najtrudniejszych terenach
naszych powiatów. Posługi świadczone przez Catholic
Charities tworzą ważną kulturę, która stanowi antidotum
na narkomanię, działalność gangów i przemoc zakorzenioną
na terenach desperacko potrzebujących pomocy. Catholic
Charities osiąga to realizując programy żywieniowe,
edukacji w zakresie odżywiania, wczesnej edukacji dzieci,
przez stwarzanie alternatywnych możliwości dla zagrożonej
młodzieży, udzielanie poradnictwa osobom przeżywającym
traumę i pogrążonym w smutku, szkolenia zawodowe,
programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przez
leczenie uzależnień. Ofiara złożona przez Was na rzecz
Catholic Charities wspomoże wysiłki Kościoła w
promowaniu pokoju, przywracaniu
ludzkiej godność i niesieniu nadziei
tym, którzy żyją w brutalnej
rzeczywistości przemocy i w
ubóstwie. Proszę, abyście podczas
kolekty w Dniu Matki na rzecz
Catholic Charities złożyli hojną
ofiarę, zgodnie ze swoimi
możliwościami finansowymi. Możecie
również składać donacje
bezpośrednio w Catholic Charities pod
adresem 721 N. LaSalle St., Chicago,
IL 60654, www.catholiccharities.net/donate.
Niech Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
Kardynał Błażej J. Cupich - Arcybiskup Chicago

CHICAGO
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
Poniedziałek, 8 maja - Uroczystość
św. Stanisława, biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski
Choć Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie ok.
1030 r. został kapłanem Diecezji Krakowskiej, a
później jej biskupem. Jako pasterz stał na straży ładu
moralnego i praw Kościoła. Popadł w konflikt z
królem Bolesławem Śmiałym i został zabity 11
kwietnia 1079 r. podczas Mszy św. w Kościele św. Michała na Skałce.
Kult św. Stanisława szybko się rozpowszechnił, już w 1088 przeniesiono
jego zwłoki ze Skałki na Wawel, gdzie spoczywają do dziś. Św. Stanisław
jest obok NMP Królowej Polski, i św. Wojciecha, głównym patronem
Polski.

 Sobota, 13 maja - Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

Objawienia w Fatimie, w Portugalii, rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trójce
małych pasterzy, przez pięć kolejnych miesięcy, zawsze w dniu 13-tym,
ukazywała się Maryja aby, za ich pośrednictwem, prosić ludzkość o
nawrócenie i pokutę oraz przekazać im trzy tajemnice fatimskie.
Jubileuszowy rok stulecia objawień maryjnych w Fatimie będzie obfitował
w liczne wydarzenia religijne, kulturalne i naukowe. Większość z nich
będzie mieć miejsce na terenie tego portugalskiego sanktuarium.
Zaplanowano na rok jubileuszu m.in.: warsztaty muzyczne dla dzieci i
młodzieży, wielkanocny koncert muzyki sakralnej, przegląd chórów
dziecięcych, zainaugurowana zostanie wystawa fotograficzna dotycząca
współczesnej Fatimy. Cyklicznym koncertom i warsztatom muzyki
sakralnej będą w roku jubileuszu towarzyszyć także wydarzenia naukowe
takim jak: krajowe kolokwium dotyczące objawień maryjnych z 1917 r.,
oraz Międzynarodowy Kongres Stulecia Objawień. Głównym celem
wydarzenia będzie zachęcenie naukowców, reprezentujących różne
dziedziny wiedzy, do podjęcia refleksji na temat objawień i orędzia
fatimskiego. Wydarzeniem zamykającym jubileuszowy rok objawień
maryjnych w Fatimie będzie uroczysty koncert, który odbędzie się 13
października 2017. Portugalczycy mają też nadzieję, że w ciągu roku
papież Franciszek ogłosi błogosławioną siostrę Łucję dos Santos, zmarłą
w lutym 2005 r. karmelitankę, która jako jedno z trojga dzieci
uczestniczyła w objawieniach maryjnych w Fatimie w 1917 r. Diecezjalny
etap jej procesu beatyfikacyjnego trwa i powinien zakończyć się w tym
roku. Głównym wydarzeniem jubileuszowego będzie w Fatimie wizyta
papieża Franciszka. Ojciec Święty przybędzie bezpośrednio z Rzymu,
pielgrzymka papieska rozpocznie się późnym popołudniem 12 maja, a
zakończy w następnym dniu. Papież weźmie udział w nocnym czuwaniu
w kapliczce objawień, zaś nazajutrz odprawi Mszę
Świętą przy głównym ołtarzu usytuowanym przed
bazyliką. Franciszek będzie czwartym papieżem,
który odwiedzi fatimskie sanktuarium.
Pielgrzymowali do niego Paweł VI, Jan Paweł II
oraz Benedykt XVI.

Zapraszamy w tym dniu na specjalne
nabożeństwo 100-lecia objawień w Fatimie sobota 13 maja po Mszy św. o godz. 7:00 pm.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ BAZYLICE
13 maja, sobota o godz. 12:30
W najbliższą sobotę, 13 maja
dzieci z naszych polskich szkół
po raz pierwszy przyjmą Pana
Jezusa do swoich serc. Wielka
radość nie tylko dla Rodziców i
Opiekunów tych dzieci, lecz i
dla naszej wspólnoty
parafialnej.
Przypominamy o ostatniej
próbie przedkomunijnej,
która odbędzie się w poniedziałek, 8 maja po Mszy św.
o godz. 7:30 pm.
Pierwsza Spowiedź dla dzieci
I - Komunijnych odbedzie się w czwartek, 11 maja
o godz. 7:30 pm.
Ogarnijmy wszystkie dzieci i ich rodziny naszą
modlitwą, w tym szczególnym dla nich czasie.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzieci, które w zeszłym roku przyjęły Sakrament I
Komunii Świętej będą obchodzić swoją I rocznicę
przyjęcia tego sakramentu. Zapraszamy dzieci wraz z
rodzicami na Mszę Świętą rocznicową, która
odbędzie się w niedzielę, 14 maja o godz. 9:00 rano.
Spowiedź święta dla tych
dzieci odbędzie się w naszej
bazylice w środę, 10 maja o
godz. 5:45 pm, a próba w
kościele będzie tego samego
dnia, zaraz po Mszy św.
wieczornej około godziny
7:30 pm.
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ROCZNICA ŚWIĘCEŃ
KAPŁAŃSKICH
W piątek, 12 maja Ks. Proboszcz
Stanisław Jankowski obchodzi
23 rocznicę swoich Święceń
Kapłańskich.
Ks. Proboszcz został wyświęcony w
Krakowie, przez biskupa Maksymiliana Aichern z Linzu, z
Austrii. Dziękujemy Chrystusowi za Jego kapłaństwo i Jego
posługę wśród nas. Dziękujemy za jego modlitwę za nas, za
wielką troskę o nasze nieśmiertelne dusze i o naszą bazylikę.
Czcigodny Księże Proboszczu!
Odpowiedziałeś Bogu „TAK” na Jego słowa i odtąd
wierny swemu powołaniu posługujesz Chrystusowej
owczarni. Dziękujemy Panu za lata Twej posługi
pełnej radości, trudu, doświadczeń i zmagań.
Życzymy Ci Bożej i Matczynej opieki, otaczając Cię
wieńcem modlitwy i serdecznych słów dziękując za
Twą miłość do Chrystusa i do nas -parafian,
przyjaciół, współbraci oraz sióstr. Szczęść Boże!

Parafialna Pielgrzymka do St. John
1 kwietnia, 52 naszych parafian wzięło udział w pielgrzymce
do St. John, w stanie Indiana, gdzie pielgrzymi mogli przeżyć
wyjątkowe uczestnictwo w specjalnej Drodze Krzyżowej,
szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Pielgrzymka była
podzielona na dwie grupy. Polską grupę prowadził ks. Jerzy
Rolka, rekolekcjonista z Polski, a amerykańską ks. proboszcz
Stanisław Jankowski. Wszyscy uczestnicy byli bardzo
zadowoleni z wyjazdu i wyrażają chęć uczestnictwa w
następnych pielgrzymkach. Dziękujemy wszystkim tym,
którzy zdecydowali się na ten wspólny, duchowy wyjazd.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Rozpoczęliśmy miesiąc maj,
który jest poświęcony Matce
Bożej. Nabożeństwa Majowe ku
Jej czci odprawiane są
codziennie przez cały maj, 15
minut przed Mszą św. wieczorną.
Zapraszamy serdecznie do
wspólnej modlitwy.

CHICAGO

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: 708458-3040 lub email:vocations@sistersop.com lub przez
website: http://www.sistersop.com/vocations/

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - April 30, 2017/ 30 kwietnia, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,619.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,201.00

$5,820.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

7 maja 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA

“Swoim zmartwychwstaniem Jezus
wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci
oraz otworzył nam przejście do życia
wiecznego... Obecność Jezusa przekazuje się życiem i wyraża językiem
bezinteresownej, konkretnej miłości."

($6,250.00)
($430.00)

Loss / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - April 30, 2017 / 1 lipca - 30 kwietnia, 2017

$282,680.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - April 30, 2017 / 1 lipca - 30 kwietnia, 2017

Gain / Zysk (week 44- 2016 /17)

$262,500.00
$20,180.00

Papież Franciszek

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego
Różańca zapraszamy dziś, 7 maja na
Mszę św. o 12:30 pm w intencji żyjących
i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.

II COLLECTION: April 30, 2017 / II KOLEKTA: 30 kwietnia, 2017
Convent Renovation / Naprawa Konwentu

$3,246.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA MIESIĄC MAJ:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017
roku coroczna lista intencji zawiera jedną intencję
(ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu.
Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w
związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

*Intencja ewangelizacyjna: Aby
chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne
świadectwo pojednania, sprawiedliwości i
pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 7 maja
II składka zostanie przeznaczona na remont
domu sióstr (konwentu).
Natomiast w niedzielę następną, 14 maja
II składka zostanie przeznaczona na Katolicką Organizację
Charytatywną.

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

ŚWIĘCONKA SODALICJI ŚW. TERESY
Dziś, 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
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.
___________________________________________________

NOWENNA Z OKAZJI DNIA MATKI
Za tydzień obchodzić będziemy Dzień
Matki, który w Stanach Zjednoczonych
obchodzony jest 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.
CHICAGO

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

