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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 19
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 - W intencjach Ojca Świętego;
TUESDAY / WTOREK - June 20
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - †Urbano Gellardo on 3rd anniv. of death.
7:00 PM - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi Klusek
z okazji urodzin;
WEDNESDAY / ŚRODA June 21
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 22
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - W intencji Maryni Kolak o błogosławieństwo Boże w
życiu i w obronie pracy doktorskiej;
8:00 AM - Birthday blessings for Ullainee Staworski;
7:00 PM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
FRIDAY / PIĄTEK - June 23
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; ††Stanisława i Alfons
Jabłoński;
8:00 AM -††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - †Józef Bielawa;
SATURDAY / SOBOTA - June 24
6:00 PM - For conversion of sinners;
7:00 AM - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny Jareckiej
z okazji imienin; O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Doroty w
dniu urodzin; †Janina Hołubeska, †Jan Klusek; ††Jan, Weronika
Hołubecki; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;

1:00 am - Marcin Milewski & Angelika Sala
2:30 pm - Michael Drazba & Kathleen Wojcik
4:00 pm - Stephen Lanus & Sloane McNulty
5:30 PM - †Mike Bialas; ††Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene
Bork;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Janiny Jareckiej; †Jan Plewa;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 25
6:00 AM - Birthday blessings for Sister Marta; Dziękczynna z
prośbą o dalszą opiekę dla Ewy i Wacława z okazji 30. rocznicy
ślubu, oraz dla całej rodziny;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - O zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla
Janko Krzela; †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Sylwester
Ksela w 5. rocznicę śmierci;
10:45 AM -†Alexis Jaynah Villasin; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski;
12:30 PM - ††Marek i Marian Mielenkiewicz; ††Janina i Tadeusz
Robak; ††Jan i Stanisław Staszewski;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; †Stanisława Przystupa w 5. rocznicę
śmierci;

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.

Aleksandra Hajnas
Veronica & Vanessa Malus
Thomas Joshua McNelis
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Brian Urbaszewski
& Vengie Abrigunda
Adam Ku & Sandra Lee
SECOND CALL

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

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

Corpus Christi

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
6/18 Solemnity of the Most Holy Body
and Blood of Christ
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ is also known as the Solemnity of Corpus Christi,
which translates from Latin to "Body of Christ." This
feast calls us to focus on two manifestations of the Body
of Christ, the Holy Eucharist and the Church. Our worship of Jesus in His Body and Blood calls us to offer to
God our Father a pledge of undivided love and an offering of ourselves to the service of others.

6/21

St Aloysius Gonzaga (1568 - 1591)

St Aloysius was the eldest son of a Mantuan nobleman, and was intended by his
father to be a soldier. Aloysius, on the
other hand, had determined to be a missionary, and even to die for his faith. He
renounced his birthright in favour of his
brother and at the age of 16 became a Jesuit novice in Rome, living the same life of
severe austerity and penance that he had followed even
when serving in the courts of dukes and princes. In 1591
an epidemic of plague broke out in Rome, and the Jesuits
opened a hospital to care for the sick. Aloysius, still a
novice, worked hard in the hospital until he himself
caught the plague.

6/22 St Paulinus of Nola (355 - 431)
He was born in Bordeaux, in France, to a
rich and powerful family. He was ordained in 394, in Barcelona, at the urgent
insistence of the people there; but then
moved back to Italy, to Nola, in the province of which he had once been governor.
There he began to live the monastic life
and set up a hospice for the sick and for poor visitors to
the shrine of St Felix. He became bishop, by popular request, in about 409, and died some twenty years later.

6/24 Birth of St. John the Baptist Solemnity
John the Baptist is the only saint in the calendar (apart from St Joseph) who has two
feasts to himself. One, in August, celebrates his death, and one, in June, celebrates his birth. And this is as it should be,
for as Christ himself said, John was the
greatest of the sons of men. The greatest,
but also the most tragic. A prophet from before his birth,
leaping in the womb to announce the coming of the incarnate God, his task was to proclaim the fulfilment of all
prophecies.
CHICAGO

June 18, 2017
CORPUS CHRISTI

The Lord Jesus, on the night before he suffered on the cross,
shared one last meal with his disciples. During this meal our Savior instituted the sacrament of his
Body and Blood. He did this in
order to perpetuate the sacrifice of
the Cross throughout the ages and
to entrust to the Church his
Spouse a memorial of his death and resurrection Jesus
gives himself to us in the Eucharist as spiritual nourishment because he loves us. God's whole plan for our salvation is directed to our participation in the life of the Trinity, the communion of Father, Son, and Holy Spirit.
By eating the Body and drinking the Blood of Christ in
the Eucharist we become united to the person of Christ
through his humanity. "Whoever eats my flesh and drinks
my blood remains in me and I in him" (Jn 6:56). In being
united to the humanity of Christ we are at the same time
united to his divinity. Our mortal and corruptible natures
are transformed by being joined to the source of life.
"Just as the living Father sent me and I have life because
of the Father, so also the one who feeds on me will have
life because of me" (Jn 6:57). By being united to Christ
through the power of the Holy Spirit dwelling in us, we
are drawn up into the eternal relationship of love among
the Father, the Son, and the Holy Spirit. As Jesus is the
eternal Son of God by nature, so we become sons and
daughters of God by adoption through the sacrament of
Baptism. Through the sacraments of Baptism and Confirmation, we are temples of the Holy Spirit, who dwells in
us, and by his indwelling we are made holy by the gift of
sanctifying grace. The ultimate promise of the Gospel is
that we will share in the life of the Holy Trinity. The Fathers of the Church called this participation in the divine
life "divinization" ( theosis). In this we see that God does
not merely send us good things from on high; instead, we
are brought up into the inner life of God, the communion
among the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the
celebration of the Eucharist (which means thanksgiving")
we give praise and glory to God for this sublime gift.
Read more at: www.usccb.org/prayer-and-worship/themass/order-of-mass/liturgy-of-the-eucharist/the-real-presence
-of-jesus-christ-in-the-sacrament-of-the-eucharist-basicquestions-and-answers.cfm

POPE FRANCIS TWEET
The Church needs everyday saints, those of
ordinary life carried out with coherence.
Let’s always remember that our faith is concrete: the Word became flesh,
not an idea!
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

Next week’s 2nd collection is the an-

PRAYER CORNER
God our Father, We give you thanks and praise
for fathers young and old.
We pray for young fathers, newly embracing their vocation; May they find courage and perseverance to balance work, family and faith in joy and sacrifice.
We pray for our own Fathers around the world whose
children are lost or suffering; May they know that the
God of compassion walks with them in their sorrow.
We pray for men who are not fathers but still mentor
and guide us with fatherly love and advice.
We remember fathers, grandfather, and great grandfathers who are no longer with us but who live forever in
our memory and nourish us with their love. Amen

nual Peter’s Pence Collection. The purpose of the Peter's Pence Collection is to
provide the Holy Father with the financial
means to respond to those who are suffering as a result of war, oppression, natural
disaster, and disease. Thank you for your
generous support. The Peter's Pence Collection has raised
nearly $190 million to support our suffering brothers and
sisters around the globe. Thank you for
standing in solidarity with the Holy See
through your generosity. Please continue to pray for our brothers and sisters
in faith who are facing adversity.

Put a Smile on Your Face
Pastors can dream

Corpus Christi Procession
Today, Sunday, June 18, 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.

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.
CHICAGO

Here are some things that a Pastor dreams of hearing in his
church.
1. Hey! It's my turn to sit in the front pew.
2. I was so enthralled, I never noticed your sermon went 25
minutes over time.
3. Personally I find witnessing much more enjoyable than
golf.
4. I've decided to give our church the $500 a month I used
to send to TV evangelists.
5. I volunteer to be the permanent teacher for the Junior
High Sunday School class.
6. Forget the denominational minimum salary, let's pay our
pastor so he can live like we do.
7. I love it when we sing hymns I've never heard before!
8. Since we're all here, let's start the service
early.
9. Pastor, we'd like to send you to this Bible
seminar in the Bahamas.
10. Nothing inspires me and strengthens my
commitment like our annual stewardship
campaign!
11. I couldn't find space to park outside.
Praise God!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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CORPUS CHRISTI - BOŻE CIAŁO
Uroczystość Ciała i Krwi
Pańskiej w tradycji ludowej
potocznie zwana Boże
Ciało.Ten dzień jest dniem
radości i dziękczynienia za
dar Eucharystii.
Oznajmiamy światu swoją
radość. Podczas procesji
Chrystus jest obecny na
naszych ulicach. Przypominamy, że Jego obecność
rozciąga się na całe nasze życie, nie jest zamknięta
tylko w murach świątyni, w ścianach tabernakulum.
Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w
ciągu roku. Ten dzień połączony jest z piękną procesją.
Chrystus w Najświętszym Sakramencie opuszcza świątynie
i wędruje z nami ulicami, na których zwykle tętni
codzienne życie. Idzie tam, gdzie my chodzimy, aby żyć
tam, gdzie my żyjemy. Przechodzi między domami, obok
sklepów, przystanków. Drogi, którymi codziennie
przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym
dniu stają się miejscem publicznego wyznania wiary i
uwielbienia Boga. W Boże Ciało rzeczywistość religijna
przenosi się w sposób widzialny w miejsca, które zwykle
nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą. Procesja "Corpus
Christi" przypomina nam, że istnieje coś więcej niż
sprawy doczesne. Że Bóg rzeczywiście jest obecny w
świecie. Że w naszej wędrówce przez życie nie jesteśmy
sami, ponieważ Chrystus wkroczył na nasze drogi i uczynił
je swoimi drogami. Dziś każdy może spotkać „Jezusa,
który przechodzi", podobnie jak kiedyś na drogach Galilei,
Samarii i Judei. Centralnym miejscem procesji jest
Najświętszy Sakrament, Jezus Chrystus – dzieci sypią
kwiaty, ministranci dzwonią dzwonkami, niesiemy
chorągwie, baldachim… dzieją się rzeczy wielkie…
Podczas procesji przy czterech ołtarzach słuchamy
Ewangelii, a słowo Boże ma przenikać nas do głębi, ma
przemieniać serca i dawać nadzieję. A potem następuje
"Bierzcie i jedzcie" słowa Jezusa, gdyż Komunia św. jest
wyjątkowym darem dla nas. Jezus karmił lud na pustyni i
nas też chce karmić i wspierać na ścieżkach naszego
życia.
„Panie Jezu Chryste, nadziejo chwały, Ciebie
poznajemy obecnego w Kościele i w
Sakramencie Eucharystii, który nam w darze
zostawiłeś. Kiedy sprawujemy Świętą
Wieczerzę i przyjmujemy chleb życia i kielich
zbawienia, ożywa świadomość Twojej
obecności, która popycha nas do
kontynuowania Twojej zbawczej misji w
świecie. Chryste, Kapłanie Nowego i
Wiecznego Przymierza, naucz Twój Kościół
kroczyć za Tobą, nie tylko w dzisiejszej
uroczystej procesji. Daj wszystkim niewierzącym
doświadczyć Twojego miłosierdzia, okazanego w
ustanowieniu Eucharystii, dopomóż wszystkim, którzy się źle
mają, aby w Tobie odnaleźli ukojenie. Chryste, niewidzialny
Gościu naszej uczty, prosimy Cię, przybądź do nas, zasiądź
do stołu razem z nami i z nami pozostań. Amen”

CHICAGO

18 czerwca 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Sobota, 24 czerwca - Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzciciel to wyjątkowy święty –
jako jedyny cieszy się przywilejem
obchodzenia jego uroczystości w dniu
urodzin. Imię Jan oznacza "Bóg jest
łaskawy". Urodził się jako syn żydowskiego
kapłana Zachariasza i Elżbiety. Przyszedł
na świat w sześć miesięcy przed
narodzeniem Jezusa, w Ain Karim, leżącym
w Judei, ok. 7 km od Jerozolimy. Jego
narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety
i szczególne posłannictwo zwiastował
Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy
Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Zachariasz wiedząc
jednak, że jego żona jest bezpłodna, nie uwierzył archaniołowi, wskutek
czego utracił mowę. Przy obrzezaniu syna, któremu nadał imię Jan,
zgodnie z polecieniem anioła, Zachariasz odzyskał głos. Wyśpiewał on
kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita
swojego syna jako proroka, który będzie szedł przed Panem i gotował
mu drogę w sercach ludzkich. Kantyk ten jest stałą częścią codziennej
porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Św. Jan, poprzez swoją matkę,
Elżbietę był krewnym Jezusa. Po wczesnej śmierci rodziców będących
już w wieku podeszłym, Jan rozpoczął ascetyczne i pustelnicze życie
na Pustyni Judzkiej. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa
występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad
brodem w pobliżu Jerycha. Głównym celem jego misji stało się
wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej
służby Jezusa. Symbolem tego był chrzest udzielany przez proroka w
rzece Jordan. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii i
Enon. Niedługo po chrzcie Jezusa twarde słowa św. Jana na temat
niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei stały się pretekstem, by
wtrącić go do więzienia. W dniu urodzin Heroda, podczas uczty, na
skutek spisku jego żony Herodiady, Jan został ścięty mieczem.
Wydarzyło się to ok. 32 roku. Po tym wydarzeniu Jezus tak powiedział
o św. Janie: On jest tym, o którym napisano: "Oto ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana
Chrzciciela”. Takiego świadectwa z ust Chrystusa nie otrzymał żaden
inny człowiek. Św. Jan Chrzciciel był pierwszym świętym czczonym w
całym Kościele. Jemu poświęcona jest bazylika rzymska św. Jana na
Lateranie.
MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA
Boże, wysłałeś św. Jana Chrzciciela, aby był zwiastunem
Twego Syna, który urodził się i umarł za nas. Pozwól
nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie, za przykładem
św. Jana, który został umęczony za prawdę
i sprawiedliwość. Amen.
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NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

W dniu dzisiejszym, 18 czerwca w Stanach
Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Ojca.
Z tej też okazji wszystkim naszym Ojcom pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia, obfitości łask w życiu
rodzinnym i osobistym,
Bożego błogosławieństwa i
matczynej opieki Maryi na
każdy kolejny dzień.
Radość i uśmiech na
twarzy Waszych dzieci
niech będą nagrodą za
wszelki Wasz trud.

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. Zachęcamy również do codziennego
odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
w naszych domach, aby wynagrodzić Panu Bogu
wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze
według Serca Twego” .

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA - PROCESJA
W dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała
zapraszamy wszystkich wiernych na
uroczystą procesję po Mszy św. o godz.
12:30 pm. Trasa procesji jest następująca:
ulicą George do Ridgeway. Ulicą
Ridgeway do Oakdale. Dalej ulicą
Oakdale do Cenral Park i z powrotem do
ulicy George.
Ołtarze przygotowali: 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 ołtarzPaństwo Gaj przy ich posesji, na ulicy W. George St.

SPOTKANIA Z PROF.
KRYSTYNĄ PAWŁOWICZ
W niedzielę, 25 czerwca odbędą się
dwa spotkania z panią poseł prof. Krystyną Pawłowicz.
Pierwsze spotkanie, po Mszy św. o godz.
9.00 am, w sali budynku Resurrection
Hall przy naszej Bazylice. Drugie
spotkanie po Mszy św. wieczornej o godz. 7:00, w Sali Ks.
Borowczyka przy Kościele Św. Konstancji 5843 W. Strong w
Chicago. Spotkania zorganizowane są przez Polskich
Patriotów. Profesor Krystynę Pawłowicz nie trzeba nikomu
przedstawiać, jest prawniczką specjalizująca się w zakresie
prawa gospodarczego publicznego, nauczycielką akademicką,
doktorem habilitowanym nauk prawnych, w latach 2007–
2011 sędzią Trybunału Stanu, posłanką na Sejm VII i VIII
kadencji, publicystką Radia Maryja i Naszego Dziennika.
Profesor Krystyna Pawłowicz jest osobą bezkompromisowo
zaangażowaną w życie społeczne i polityczne w Polsce.
Każdy pamięta jej słynne wystąpienia w Polskim Sejmie.
Spotkania będą poświęcone aktualnej sytuacji w Polsce i w
Europie, poruszony zostanie także temat rozwiązania
problemu polskich emerytów w USA. Zapraszamy !
CHICAGO

MSZA ŚW. Z OKAZJI
ZŁOTYCH GODÓW
W niedzielę, 17 września 2017
roku o godz. 2:45 po południu, w
Katedrze Świętego Imienia (Holy
Name Cathedral) przy ulicy 735
N. State St. w Chicago, odbędzie się uroczysta Msza św. z
okazji 50-ej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Pary,
które zawarły związek małżeński w roku 1967 proszone są o
skontaktowanie się ze swoją parafią, w celu dokonania
rejestracji. Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy
dzwonić na numer tel. 312-534-8351 lub odwiedzić stronę
internetową: pvm.archchicago.org .

ZRZESZENIE
AMERYKAŃSKO-POLSKIE
zaprasza wszystkich zainteresowanych na
bezpłatne spotkanie informacyjne na temat:

ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM TŁUMACZEM
SĄDOWYM LUB MEDYCZNYM

Gośćmi spotkania będą polskojęzyczni tłumacze, a także
przedstawiciel firmy oferującej zdobycie certyfikatu tłumacza
medycznego. Będzie można uzyskać informacje na temat:
 Jak uzyskać certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu?
 Jak wygląda typowy dzień pracy w tym zawodzie?
 Jakie są możliwości zatrudnienia i zapotrzebowanie na rynku
pracy?
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 20 czerwca, o godz. 18:00 w
Centrum Kopernikowskim przy 5216 W. Lawrence. Po więcej
informacji na temat spotkania można dzwonić pod numer telefonu:
773 282-1122 wew. 414.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

BOŻE CIAŁO
AKTUALNOŚCI
18 czerwca 2017
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA

I COLLECTION / I KOLEKTA - June 11, 2017/ 11 czerwca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,349.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,253.00

$5,602.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Deficit / Deficyt

($6,250.00)
($898.00)

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - June11, 2017 / 1 lipca - 11 czerwca, 2017

$319,761.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - June 11, 2017 / 1 lipca - 11 czerwca, 2017

Gain / Zysk (week 50- 2016 /17)

$300,000.00
$19,761.00

II COLLECTION: June 11, 2017 / II KOLEKTA: 11 czerwca, 2017
Retired Priest / Emerytowani Księża

$2,058.00
Please consider how you can support our parish community tresures, time and or talents - in response to the gift you
received from God.
Thank you for your continued support!
Prosimy rozważyć w jaki sposób możemy wesprzeć naszą
wspólnotę parafialną, naszą świątynię - naszymi zasobami
materialnymi, naszymi talentami, w odpowiedzi na otrzymane
przez Pana Boga rożnorodne dary.
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 18 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na II etap
renowacji Domu Sióstr (konwentu).
Natomiast w niedzielę następną, 25 czerwca
II składka będzie przeznaczona na papieską
działalność charytatywną tzw. „Świętopietrze”.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!

“Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest dla
nas zachętą, abyśmy byli zaczynem jedności,
pocieszenia i miłosierdzia… Każdy z nas, jako
żywy członek Ciała Chrystusowego, jest wezwany do promowania jedności i pokoju”.
Papież Franciszek

Parafialny Karnawał
Zbliża się nasz coroczny Karnawał Parafialny.
Już dziś zapraszamy na wspólne świętowanie.
W tym roku Karnawał odbędzie się w dniach
24-27 sierpnia. Jak zawsze potrzebujemy
nagród na loterię, poszukujemy sponsorów karnawału, jak i wolontariuszy.
Każdy, kto chciałby pomóc przy karnawale proszony jest o kontakt z
księdzem proboszczem Stanisławem Jankowskim. W lipcu planowane jest
pierwsze, wstępne spotkanie, dotyczące karnawału. O dokładnym terminie
poinformujemy w najbliższym czasie.

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

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

