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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; Tel. (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 - June 12
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Andrzej Opila w miesiąc po śmierci;
TUESDAY / WTOREK - June 13
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Antoniego w dniu
imienin i urodzin, oraz o Bożą opiekę i zdrowie dla Antosia; ††Za
dusze w czyśćcu cierpiące;
For deceased benefactors and parents of
8:00 AM Resurrectionists;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Artura i Asi Piotrowskich, oraz
Bogdana; O błogosławieństwo i opiekę M.B. Fatimskiej dla Adama
Piotrowskiego z rodziną oraz Ewy Russi; Dziękczynna za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Ewy Russi; O
uzdrowienie Artura Piotrowskiego; ††Antoni i Maria Klusek;
††Jan i Danuta Chochlewicz; ††Feliks i Helena Zieliński;
††Wacław i Maria Fedorczyk; ††Antoni i Stefania Sobczyk;
†Eugeniusz Modzelewski;
WEDNESDAY / ŚRODA June 14
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
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 żyjących dobroczyńców i rodziców
zmartwychwstańców;
THURSDAY / CZWARTEK - June 15
6:00 PM - †Edmund A. Zbikowski;
7:00 AM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
8:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 PM - W intencjach Ojca Świętego;
FRIDAY / PIĄTEK - June 16
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM -††For deceased Resurrectionists;

3:00 pm - Christopher Robles & Genesis Perez
7:00 PM - †Alina Bielawa w 5. rocznicę śmierci;
SATURDAY / SOBOTA - June 17
6:00 PM - For conversion of sinners;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - In thanksgiving for the school year and for safe summer
vacations;

1:00 am - Janusz Krzan & Gabriela Sadowicz
2:30 pm - Daniel Gospodarek & Patrycja Baczek
4:00 pm - Francisco Diaz & Małgorzata Kornacka
5:30 PM - For living and deceased fathers; †Mike Bialas;
††Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Joseph Tokarz;
7:00 PM - Za zmarłych i żyjących ojców;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 18
6:00 AM - Za zmarłych i żyjących ojców;
7:30 AM -For living and deceased fathers; †Jan Plewa; †Mike
Bialas; †John Bialas;
9:00 AM - Za zmarłych i żyjących ojców; †Lucjan Milewski;
†Andrzej Opila;
10:45 AM - For living and deceased fathers; †Alexis Jaynah
Villasin; ††Stanislaus & Ludomira Smolenski; ††Michael
Connolly, Sr. & Jr.;
12:30 PM - Za zmarłych i żyjących ojców;
5:00 PM - For living and deceased fathers; For parishioners;
6:30 PM - Za zmarłych i żyjących ojców; Za parafian;

Check out our website /
Odwiedźcie naszą stronę:

www.sthyacinthbasilica.org
Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
KRYSTIN & JOHN PAULIS
MAGDA WISZNIEWSKA & JEISON CHIRINOS

BAPTISM / CHRZEST ŚW.

Lilly Wdzieczny
Andrew Graceyn Fiszer
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Paweł Wiszowaty & Angelika Gołębiowska
Bartłomiej Boron & Paulina Kuch
SECOND CALL

Marcin Milewski & Angelika Sala
Michael Drazba & Kathleen Wojcik
Stephen Lanus & Sloane McNulty
THIRD CALL

Christopher Robles & Genesis Perez
Janusz Krzan & Gabriela Sadowicz
Daniel Gospodarek & Patrycja Baczek
Francisco Diaz & Małgorzata Kornacka
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.
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LITURGICALLY SPEAKING
6/11

June 11, 2017
POPE FRANCIS TWEET

Holy Trinity Sunday

We must never forget that the
natural environment is a collective good, the patrimony of all
humanity and the responsibility
of everyone.

6/13 St. Anthony of Padua (1195-1231)
Saint Antony was first of all an Augustinian monk, but he was so impressed by the martyrdom of five
Franciscans who had been spreading the faith in Morocco that he
became a Franciscan friar himself,
so that he could preach the gospel
in Africa too. Illness obliged him
to leave Morocco, and a storm then
drove his ship to Sicily, so that he
found himself taking part in the General Chapter of the
Franciscans in 1221, where he met Saint Francis of Assisi
himself. His preaching career then took him to northern
Italy and southern France, then a stronghold of the Albigensian heresy. Later he returned to Italy, to Padua,
where he was an outstanding preacher and the first Franciscan theologian. His sermons are full of gentleness, but
he reproved the wicked with fearless severity – especially
backsliding clergy and the oppressors of the weak.

6/14 Wednesday of the 10th week of the year
6/15 Thursday of week 11 of the year
Blessed Peter Snow and Ralph Grimston

Corpus Christi Procession
Sunday, June 18th, we will hold
our annual Corpus Christi Procession. It will take place immediately after the 12:30 Sunday Mass. 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. We will go to four altars prepared by: the Holy Rosary Group, the ushers, the altar
servers and lectors with their families, and the Gaj family.
Please join us in this public profession of our faith. We
are especially inviting the children who received their
first Holy Communion this year, to come in their First
Communion outfits, and girls to throw flower petals and
boys to ring bells.

Peter Snow (c. 1567-1598) was born at or near Ripon
and arrived at the English College, Reims in 1589. He
was ordained priest two years later in Soissons, France
and left for the English mission. Peter Snow was convicted of treason as a Catholic priest and was condemned
to being hanged, drawn and quartered. Ralph Grimston
was convicted of felony, for having aided and assisted
Snow, and was condemned to death by hanging.

6/16 Friday week 11 of the year
St Richard of Chichester (1197 - 1253)
He was ordained a priest at the age of 45, and appointed
bishop of Chichester two years later; because of the king
of England’s opposition, it was three
years before he was able to take over
his see. He lived in a priest’s house,
visited the parishes of his diocese on
foot, and looked after an orchard. He
died in Dover on 3 April 1253. He is
remembered for his generosity to the
poor, the mercy he showed to sinners, and the reform of the liturgical
life of his diocese.
CHICAGO

Parish Carnival
This year annual Parish
Carnival will take place
from August 24-27. We
are in need of prize donations as well as volunteers
to help work the carnival.
The next carnival meeting
will take place in July. Please watch the bulletin for more
information.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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MARRIED IN
1967?
Have you registered for
the annual golden wedding anniversary mass?
If not, there is still time to register.

The Golden Wedding Anniversary Mass will be held on
Sunday, September 17, 2017 at 2:45 PM at Holy Name
Cathedral in Chicago, Illinois. To register, please contact your local parish, or register online at
pvm.archchicago.org

Support the Congregation
of the Resurrection
On the weekend of June 10-11 members of the Congregation of the Resurrection will be here selling raffle
tickets. The tickets are $25 each or 6
for $100. The profit will support the
mission of the Congregation of the
Resurrection. Bring your return address labels to use on the raffle tickets to save time. The drawing will
take place on Sunday, October 1st at
the annual Resurrectionist Benefit
Dinner at Le Cave in Chicago. The
parish with the first place winner will receive $500.00.
If you are interested in attending the Dinner contact:
Brother William Hallas, CR Development Director, at
773-463-7506 or whallascr@gmail.com

Catholic Charities
Legal Assistance Department
Catholic Charities Legal
Assistance Department has
attorneys and volunteer attorneys available to provide
advice in numerous areas of
law. If you are unsure about
your legal rights or lost in the legal system, let us help
you. Services include in-depth advice and possible direct representation on many issues, including landlord/
tenant issues, family law, consumer and debtor rights,
foreclosure, employment issues, orders of protection,
power of attorney, and more. CCLA provides free to
low-cost legal services to eligible low-income individuals. For help and more information, contact the legal
advice line at (312) 948-6821.
CHICAGO

June 11, 2017
2017 Summer Scripture Seminar at USML

JUNE 25 TO 30
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!
Early Bird Registration discount is offered until April
30th. This year the focus is Revelation: A Book of
Hope in Troubled Times.
For more information and registration: www.summerscripture.org.
Beat Meting 2524

Thursday
June 15, Aug. 17, Oct. 19, Dec. 21
6:30 – 7:30 pm
Our Lady of Grace
2446 N. Ridgeway
Contact Details: For Information
Contact 25th District Caps Office 312-746-5090
Location: 2446 N. Ridgeway OLG

Next week’s 2nd collection is for
the convent renovation project.
Thank you for your continuous
support.

Put a Smile on Your Face
Hot sauce
A minister who was very fond of pure, hot horseradish
always kept a bottle of it on his dining room table. He
offered some to a guest, who
took a big spoonful.
When the guest finally was
able to speak, he gasped,
"I've heard many ministers
preach hellfire, but you are
the first one I've met who
passed out a sample of it."
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
LIST KARDYNAŁA BLASE CUPICH
Wiosna 2017 r.
Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
Podczas weekendu, w dniach 10 i 11
czerwca będzie miała miejsce specjalna
kolekta na rzecz Księży Emerytów
Archidiecezji Chicago. W maju 2016 roku
udzieliłem święceń kapłańskich pięciu
mężczyznom. W maju bieżącego roku wyświęciłem
kolejnych pięciu. Pod koniec czerwca 2016 roku trzynastu
księży odeszło na emeryturę. Pod koniec czerwca tego
roku, kolejnych dwudziestu księży przejdzie na emeryturę.
Łącznie, od tego momentu będziemy mieli 230 księży
emerytów. Oznacza to, że blisko 30 % naszych duchownych
osiągnie status emeryta. 35 naszych księży emerytów albo
przebywa w domach opieki, albo otrzymuje domową
opiekę zdrowotną. Jestem ogromnie wdzięczny naszym
księżom emerytom, którzy są w stanie kontynuować swoją
służbę kapłańską w naszych parafiach. Jestem świadomy,
że wiele parafii liczy na ich posługę w odprawianiu
codziennych i niedzielnych Mszy św., w udzielaniu
sakramentu bierzmowania, małżeństwa,w przewodniczeniu
pogrzebom i ich uczestniczeniu w innych, niezliczonych
dobrych inicjatywach Kościoła. Bez pomocy naszych księży
emerytów wiele parafii musiałoby zredukować liczbę Mszy
św. odprawianych regularnie i ograniczyć inne posługi
sakramentalne. Nasi księża emeryci liczą na Waszą pomoc.
Fundusz
Emerytalny
i
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych Księży (The Priests’ Retirement and Mutual
Aid Association - PRMAA) dba o zabezpieczanie ich potrzeb.
Jak sami dobrze wiecie, wciąż wzrastają koszty opieki
zdrowotnej, leków na receptę i utrzymania domów opieki
zdrowotnej. Specjalna kolekta czerwcowa jest czymś
innym
niż
kolekta
grudniowa
na
rzecz
osób
konsekrowanych. Emerytowani księża diecezjalni nie
korzystają z funduszy zebranych podczas tamtej zbiórki.
Dlatego właśnie proszę Was o wsparcie księży emerytów w
ramach niniejszej kolekty na rzecz Funduszu Księży
Emerytów Archidiecezji Chicago. Pisząc ten list, pragnę
skorzystać z okazji, aby przekazać Wam moją płynącą z
serca wdzięczność za Waszą posługę i oddanie okazywane
naszym księżom emerytom. Chcę również pamiętać o
wszystkich wiernych księżach, którzy odeszli już po swą
wieczną nagrodę i także ich powierzyć Waszym modlitwom.
Pragnę, abyście wiedzieli o mojej wdzięczności za Waszą
najłaskawszą hojność okazaną
podczas
tej
kolekty
w
ubiegłym roku. Proszę Was o
taką samą hojność również w
bieżącym roku. Wasze ofiary,
modlitwy i życzliwe słowa są
wyrazem uznania dla naszych
emerytowanych księży i dla
dobra, którego dokonali w
swej służbie wiernym naszej
archidiecezji. Z najlepszymi
życzeniami pozostaję,
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

Kardynał Błażej J. Cupich - Arcybiskup Chicago
CHICAGO

AKTUALNOŚCI

11 czerwca 2017

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA

W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego".
Tym
wezwaniem
rozpoczynamy
i
kończymy
naszą
modlitwę osobistą, tymi
słowami rozpoczynamy
i kończymy Mszę
Świętą, najpiękniejszą
modlitwę. Trójca Święta jest dla nas również wielką
tajemnicą, jak przeistoczenie podczas Eucharystii. Ojciec,
Syn, Duch Święty - jeden Bóg w trzech osobach. Dzisiejsza
niedziela jest dniem, w którym obchodzimy Święto Trójcy
Przenajświętszej. W tym dniu liturgia pozwala nam
dokładniej przypatrzyć się Bogu jako jednemu w trzech
postaciach. Jest to jedno z najważniejszych liturgicznych
świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy
Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dla nas,
chrześcijan jest to prawda wiary, wielka tajemnica, której nie
sposób zrozumieć człowiekowi. Nie starajmy się rozumieć, a
jedynie przyjąć prawdę o Trójcy Świętej. Przez Chrzest św.
zostaliśmy wezwani do „uczestnictwa w życiu Trójcy
Świętej tu, na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w
światłości wiecznej”(KKK). Bóg zaprasza nas do życia Jego
życiem, do trwania w Jego miłości, do czerpania z Jego łask!
To od nas tylko zależy, w jaki sposób odpowiemy na to
zaproszenie, czy pozwolimy, by Bóg uczynił sobie w nas
mieszkanie? Każda z tych Osób ma inną rolę do spełnienia
w naszym życiu. Bóg Ojciec nas nieustannie rodzi, chce być
w naszym życiu wciąż na nowo poznawany, czczony i
kochany. Mówi do nas nieustannie jak do Chrystusa podczas
chrztu Janowego w Jordanie: „Ty jesteś moim dzieckiem
umiłowanym – synem, córką”. Jezus - Syn Boży objawia
nam miłość Ojca, uczy, jak wypełniać Jego wolę aż po
krzyż. Duch Święty chce nas uczyć o Ojcu i Synu, umacniać
nas i prowadzić drogą do nieba, umacnia nas do dawania
świadectwa o wielkich dziełach, które czyni w naszym
życiu. Powierzmy się Im całkowicie.

"Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na
początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen".

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ
Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Amerykańskiej
Częstochowy oraz Arki Noego, która odbędzie się w dniach od 30
czerwca do 3 lipca 2017 r. W planie pielgrzymki: zwiedzanie Muzeum
Stworzenia, Msza Św., Arka Noego oraz główne uroczystości w
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Pensylwanii. Więcej
informacji o pielgrzymce można znaleźć na stronie internetowej
www.radiomaryjachicago.org lub pod nr tel. 773-385-8472.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI
PAŃSKIEJ

AKTUALNOŚCI

11 czerwca 2017

MSZA ŚW. oraz
PROCESJA DO
4 OŁTARZY
godz. 12:30 PM

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 W. 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 3633 W. 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!

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 11 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na rzecz
Emerytowanych Księży Archidiecezji
Chicago.
Natomiast w niedzielę następną, 18 czerwca
II składka będzie przeznaczona na II etap
renowacji Domu Sióstr (konwentu).

Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny pragniemy podziękować :
*Panu: S. Rembeliński za hojną ofiarę w sumie $400
dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, N. Nunez, N. Howell za
ofiarę $100 dolarów;

Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w
modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się
trzem pastuszkom w Fatimie. Objawienia
powtarzały się 13 dnia każdego miesiąca od
maja aż do października. W nawiązaniu do
tych objawień w naszej bazylice każdego 13
dnia miesiąca odbywa się nabożeństwo
fatimskie.
Zapraszamy zatem wszystkich na najbliższe
nabożeństwo w roku 100-lecia obchodów
objawień, we wtorek 13 czerwca, po Mszy
św. wieczornej o godz. 7:00 pm.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY
NA MIESIĄC CZERWIEC:

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 ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie
dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest
przyczyną wielu niewinnych ofiar.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Miesiąc czerwiec poświęcony
jest Najświętszemu Sercu
Jezusa. Zapraszamy do
uczestnictwa w nabożeństwach
ku czci Najświętszego Serca
Jezusowego. Są one
odprawiane codziennie,
15 minut przed wieczorną
Mszą Świętą.

Zapisy i informacje: Blue Amber Travel, nr tel. (847) 630
3777. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej bazyliki : www.sthyacinthbasilica.org/pl/.
CHICAGO

„Serce Boga jest pełne
współczucia! W modlitwach do
Najśw. Serca Pana Jezusa
Kościół zachęca nas do
kontemplowania tej tajemnicy
- tajemnicy Serca Boga, który
wzrusza i obdarza ludzkość
całą swoją miłością.” (Papież Benedykt XVI)

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

AKTUALNOŚCI
11 czerwca 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA

I COLLECTION / I KOLEKTA - June 4, 2017/ 4 czerwca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,722.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,044.00

$5,766.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Deficit / Deficyt

($6,250.00)
($484.00)

“W mrokach trwających obecnie konfliktów
bądźmy zapalonymi pochodniami, które
przypominają, że światło zwycięża ciemność. … Nie zapominajmy, że środowisko
jest dobrem wspólnym, dziedzictwem całej ludzkości,
za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni”.
Papież Franciszek

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - June 4, 2017 / 1 lipca - 4 czerwca, 2017

$314,159.00

w naszej Bazylice

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - June 4, 2017 / 1 lipca - 4 czerwca, 2017

Gain / Zysk (week 49- 2016 /17)

$293,750.00
$20,409.00

II COLLECTION: June 4, 2017 / II KOLEKTA: 4 czerwca, 2017
World Mission / Kolekta Misyjna

$1,068.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

Parafialny Karnawał
Nasz Parafialny Karnawał coraz
bliżej. Już dziś zapraszamy na
coroczne z nami świętowanie. W
tym roku Karnawał odbędzie się w
dniach 24-27 sierpnia. Jak zawsze
potrzebujemy nagród na loterię, sponsorów karnawału, jak i
wolontariuszy. Każdy, kto chciałby pomóc przy karnawale proszony
jest o kontakt z księdzem proboszczem St. Jankowskim.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
informuje, iż na czas wakacji nie będzie spotkań grupy w
lipcu i sierpniu.
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
spotyka się w każdą niedzielę po Mszy św. wieczornej.
Na okres wakacyjny od 15 czerwca do 31 lipca spotkań
grupy nie będzie.
____________________________________________________

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. Na czas
wakacji nie będzie spotkań grupy w lipcu i sierpniu.
_________________________________________________________

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.
Nie będzie nabożeństwa w lipcu.
___________________________________________________

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana. Pragniemy
zgłębiać treść biblijnego przesłania jako Dobrej Nowiny,
którą Pan kieruje do każdego z nas.
CHICAGO
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